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November 27-én történt, amit ahajnali órákban jelentette be egy
személy, miszerint egy gyomai sörözö előtt egy ismeretlen férfi
leütött egy ott .szórakoz ót", aki életveszélyes sérüléseket
szenvedett és a békéscsabai kórházba szállították. A
forrónyornos fellépés során kiderült, hogya bűncselekmény t egy
köröstarcsai férfi követte el, akit aztán a lakásán el is fogtak. Az
ügyet a BM Rendőrfőkapitányság vizsgálja, életveszélyt okozó
testi sértés ügyében.
December 3-án, a kora délutáni időszakban jelentette be egy
tanuló, hogy lakásában, a szekrényben tartott megtakarított
pénze, valamint az általa gyűjtött osztálypénz iseltünt. Akiérkező

járőr igazoltatta a lakásban tartózkodó édesanyját. Az
elszámoltatás során aztán kiderült, hogy ő tulajdonította el a fia
pénzét. Ellene lopás miatt indult eljárás.
10-én jelentette be az Október 6. lakótelepről egy nő, hogy volt
férje rendkivül agresszíven viselkedik, kiabál vele és késsel
kergeti a lakásban... A kiérkező járőr azonnallefegyverezte az
ittas férfit, megbilincselve előállította az őrsre. Ellene zaklatás
miatt feljelentést tettek.
15-én, az egyik rnezőör vette észre és jelentette, hogyaPeresi
holtágnál, egy gyanúsan lődörgő személyt figyeltek meg a
vikendházak környékén. Az értesítést követően a kiérkező

rendőrjárőr hamarosan el is kapta a rendőrség által már
korábbról, egyéb elkövetések miatt ismert nagylaposi férfit .Ez az
illető a bejelentéskor is lopásokat vitt véghez. Mivel ezt a
cselekményét ezalkalommal aholtág mezőtúri részén követte el,
így azügyet átadták amezőtúri kapitányságnak.
Az elmúlt hónapokban több alkalommal loptak szarvasmarhát
Gyomaendrőd területéről. Különböző fajtákat vittek el. Ajelenség
nem jellemző körzetünkben. A speciális esetek ugyanis főleg a
szomszédos megyékben dúlnak. Például Bács-Kiskun
rneqyében történtek ilyen cselekmények. A rendőrség nagy
erőkkel dolgozik az ügy felderítésén. Ennek során került elő már
szavasmarha, valamint a bűncselekmény elkövetőiből egy
személyt sikerült elfogni.
A rendőrség felhívja az állattartók figyelmét, hogy saját
érdekükben tegyenek meg mindent a tulajdonuk védelmében
(biztonságtechnikai berendezések, őrök ...)! Amennyiben
bármilyen információval rendelkezik valaki ilyen ügyről, vegye fel
akapcsolatot arendőrséggel!
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Nem pihen babé rj ain a TURUL Cipő!

3 komoly díj 2011-ben 3. oldal

Új szervezet a helyi turizmus,
idegenforgalom fellendítésére
- új alapokon! 4. oldal

Elköltözhetünk új helyre?
Új bolygót fedeztek fel! 10. oldal

PÉNTEK 13!

Most önnek, neked is sze rencsér hozha t!
Ha január 13-án 13 óráig jelentkezik valamely tanfolyamunkra.

5 nyelvórát, vagy egy tankönyvcsomagot
választhat ajánd ékba,

ango , érne , olasz, eszperantó
nyelvtanfolyamok indulnak
jan ár 16 tó igény szerint.

alapszint külföldi mu nkavállaláshoz - 60-100 óra

• alapszintű szakmai nyelv a vendéglátásban
• nyelvvizsga előkészítő tan folyamok - 60-120 Óra

Jelentkezés: Január 13. PÉNTEK 13 óráig !!

Beiratkozás: január 13. péntek: 14 -18óráig.

~V-\OS ('( Januártól új angol klubokiskolásoknak
.fJ&!t (1-2,3·4. osztály) Jelentkezés: 2012. január 13.
~~ Tel: 20/947-1603; e-maii: il1fo@internyelvstudio.hu
Inter Nyelvstúdió, Gyomaendrőd, Kossuth út 18.
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Mindenki karácson ya

Dr.Frankó Károl-
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Ma szlnházak finanszlrozását szüntetik be, a lányom miatt pedig tudorr
hogy azÁllami Operának azénekes gárdáját semmisftik most meg, áprili
1-jétől. Liszt-díjas, érdemes, kiváló ésKossuth-dllas művészektől válna
meg! Ezek azemberek, müvészek, amagyar zenei élet elitjéhez tartoznal
Senki ne várja tőlük, hogy szeressék akár Orbánt is ezek után. De, hát e
még nem a világ vége, valahogy majd csak lesz. Minden rossz után jójör
Igy tudjuk!
De, vajon lesz-e világ vége? Az utóbbi 5000 évfrott krónikái földrajzi helyti
függetlenül jelzik, jósolják a 2012-es esztendő várható sorscsapásait ésa
emberiség sorsának megváltozását. Talán már meg iskezd ödön Nézzünk a
arab világ felé! Kínára, oroszokra, Irakra ésa bankárok elleni "háborúra"! ~

lesz akkor, ha a kisemberek összefognak és győznek?! Lehetséges ez is
Egy biztos: a tél után tavasz jön. Áprilisban jönnek vissza a fecskék. Va
egy jó hírem: Kulcsár ügyvéd úrral sikerült megegyeznem! A Fő utcán, a
ügyvédi irodák és az italbolt épülete az ő tulajdona, Igy talán sikert
megvédeni az ott lévő 46 molnár1ecske fészkét. Megvesszük a faroi
lemezt 25 cm darabokra hasítjuk ésegyasztalossal, létrával, segftséggel
fészkek alá, végig az épület falán felhelyeuük a fecskekakát felfog
falemezeket. Egyszerű történet. Korábban is megtehették, megtehettü
volna. Igya jővőben azitalboltba igyekvő honfitársainkat is megvédjük, .
falhoz támasztott kerékpárjukat is, alepiszkltástól. Elvégre aFő úthírnevi
mégsem tehetik kockára afecskék!

Boldog újévet kívánok!

A 2000 adag babgulyás már rotyog, a keverők is lelkesek)
~---"'~-----::"r':="""'__--'r--TI

Dr. Frankó levele

világ vége előtt . . .
Elmúlt. Szép volt, jó volt, csak az időjárás nem szépltett rajta. Ha
megkérdeznénk az embereket, megszólftanánk az utcán - mondják el,
hogyan is tőltötték a szeretet ünnepét mi is lenne aválasz? Feltételezem,
sokféle választ hallanánk. Ettünk, ittunk, pihentünk, gyönyörködtünk a
gyermekeinkben, unokáinkban, és azok örömeiben . A Karácsony szent
estéjét megelöző napon mindenki láthatta a TV-k hfradásaiban, hogy
megjelent Budapest utcáin aCsirn-Burn cirkusz. Apariamenti ellenzék jeles
képviselői az őnkényuralom ellen leláncolták magukat. Az egykori
miniszterelnök bús, szomorú tekintettel, elhomályosuló szemüvegén
keresztül nézett a kamerákba. Hát, ide jutottunk. Lendvai Ildikó és
Mesterházi pedig mosolyogva, vidáman szálltak be a rendőrautókba. A
vándorcirkusz szereplői városnéző busznak tekintették a rendőrkocsit és
iránya Gyorskocsi utca! Kattogtak a fényképezőgépek, dolgoztak a
kamerák. Ime, a magyar nép legjobbjait Orbán most veti-viszi bőrtönbe.
Micsoda aljasság! Pontosan tudták, hogy nyugaton és avilágban aképek
alá majd minden hírügynökség azt ír amit akar és jónak lát. Naná!
Hazaárulás magas fokon. Lássa a világ, hogy amíg máshol várják a
Jézuska megszületését, addig a magyar ellenzék templom helyett
börtönbe megy, viszik! Sajnálom, hogy nem próbálták ki, milyen isaMagyar
Rádió udvarán két napig guggolni. Ez lett volna csak az erőpróba! Aztán
jöttek alevelek.Jómagam iskaptam néhány lapot, mint rendesen. igaz nem
válaszoltam. Soha nem volt szokás levelezőlapokon irkálni, nem nagy
tJicső ség, de már nem változtatunk. Mi telefonon ésszemélyesenintézzük
ilyen irányú dolgainkat. Levelet irt Baroso ésClintonné isOrbánnak, hogy
eddig és ne tovább! Veszélyben a függetlenségünk, a demokrácia és a
média szabadsága ...! Valóban? AHír TV ésEcho TY kivételével reggeltől

estig bántatlanul káromolhat, rágódhat mindenki a kormányon. Még a
magyar, közszolgálati M1is! Tévében isnaponta látom Oszkó Pétert ésaz
összes MSZP vezetőt, mind szidja a kormányt, a napilapokról nem is
beszélve! Hol itt a BAJ? Kedves Clintonné, naponta felolvassa azATY a
világ összes bal-liber álls újságjának fő elmeit. Gondolom innen,
Magyarországról kapják az információkat azellenzéktől, mintahogy azt a
legfiatalabb Bárándi (MSZP) mondta az M1-ben: "értesitjük barátainkat
mindenről, ami idehaza történik". És valóban ezIgy isvan. Csak, hogy ezaz
én nézetem szerint hazugság és pofátlanság. Erről ennyit.
Sajnálom, hogy azévelején íród ólevelemben a politika ennyi hangsúlyt
kap! Klváncsian várom, hogy az orvosok miként kászálódnak ki és a
kormány a közös gondjukból. Hol voltak Gyurcsány idején? Arezidensek
dolgoznak! Az én időm ben cselédkönyves orvosnak , majd
szakorvosjelöltnek hivtak egyetem után bennünket. Nem szebb és
magyarabb megszólítás? Sokan azt sem tudják mi az, hogy rezidens!?
Most, majd kiderül.
Kétségtelen, 47 éve vagyok orvos és most a 16 %-os adó segitségével
túlléptem, nem sokkal, a 200 ezres határt. 60 évesen, 2000-ben, 64 ezer
forint nyugdíjban részesültem. Azért higyjék el, hogy sokat dolgoztam éjjel
ésnappal ésminden ünnepen! Úgy gondolom, azorvosfizetések ügye 60
éves probléma, ésnem Orbán Viktor fogja megoldani. Talán senki. Nagy
volt az elvárás, kétségtelen. Nekem is vannak csalódásaim. A Nemzeti
Erőforrás Minisztériuma talán a leggyengébb pontja a kormánynak.
Kedves, idős ember vezeti, de ez kevés. A kultúrával, egészségüggyel
kétségtelen nem nagy a törődés! Nincs pénz! Lehet, hogy el kellene
halasztani aNépstadion lebontását ésújraépítését, ettől ugyanis amagyar
foci nem lesz jobb, de megmaradna 40 milliárd forint .
Mikor polgármester voltam, megvetetlem 120 ezer forintért abékéscsabai
színház párnázott székeit és kicseréltük a nyikorgó, hideg székeket a
moziban! Aváros anyagilag issegítette amozit. Az utódom, és azelődeim,
sem jártak moziba, igyaztán nem csoda, hogy hagyták a mozit meghalni.
Igy van ez magasabb, sokkal magasabb szinteken is, Sajnos, bármilyen
párt isgyőz egy-egy választáson, aközépszerű vezetők garmadája mászik
fel aszamárlétrán és ront elmindent! Lásd Bethlen-Tisza Kálmán ügy, Azori
szigetek éssorolhatnám...Csakis azért merek, ésgondolom kell blrálnorn,
mert én RÁJUK szavaztam.
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A Turul Cipő sikerei
Sokan emlékeznek az ENCI-re és a
megszűnését követő kiscégek be
indulására Gyomaendrődön.Közü
liik egyik, a Turul CipőKft. még min
dig létezik, sőt komoly elismeréseket
arat. Igaz nem volt könnyű a kezdet,
de az elmúlt évek sem. Hunya Ist
vánt, a cég ügyvezetőjét kérdeztük:
milyen hírekkel tudnak szolgálni
olvasóin knak,

" "~~~~

. Milyen sikereket könyvelhellek el a 20JJ-es
évben?
20 ll-ben a Turul Cipő Kft. által gyártott
BATZ márkanevű, kényelmi komfort
kategóriáj ú termékek Magyar Termék
Nagydíj kitüntető címet nyertek, melyek
átadására a Parlamentben került sor, 20 ll.
szeptember l-jén . Ugyanekkor a Nemzeti
Fogyasztóvédelmi Hatóság különdíját is
elnyerte: a .Batz kényelmi papucsok
létrehoz ásáért. amelynek a hazai fogyasztók
számára kimondottan vonzó és elérhető áron
biztositják a kényelmet és a divatos meg
[elenést. "- elismerésl
Harmadikként a Batz márka 20 II. évben el
nyerte a Magyar Superbrands elismerést is.
ló. Superbrands kitüntet ést olyan fogyasztói
m árkák nyerik el, amelyek a rn árkaerő, az
ismertség, az elismertség és a tradició
tekintetében a legerősebbnek bizonyulnak. A
Batz Hungary Kft.-vel közel 10 éve
dolgozunk egyUtt, azóta mi fejlesztjUk és
gyártjuk a termékeinket, ezért közösnek
tekintjUk az elért sikereket.
c Hogy indult a Batzal való közös munka?
A könnyűipar, vele egyUtt a cipőipar szinte
teljesen megszUnt Magyarországon. így a

nagy hagyományokkal rendelkező gyoma
endrődi régióban is. Tíz éve még közel 30
cipőipari vállalkozással számolhattunk az
ENC! (Endrődi Cipőipari Szövetkezet) fel
számolása után keletkezett magánvállal
kozások sorában. Szerenesés találkozás volt
ezelőtt! Oévvel, a cipőipar válságának kezde
tén, a Dr. Batz termékek forgalmazójávaJ,
Kárpáti Zoltánnal, aki egy igen jó üzleti
érzékkel megáldott marketing szakember.
Szerződést kötött ünk akkor bérmunka
konstrukcióban történő együttműköd ésre,

amely azóta is tart. Az egy üttműköd és évei
alatt fokozatosan terjeszkedett, a hazai piaco
kon kívül a külföldi kiálJításokon való
részvételekkel és az ott szerzett megrendelé
sekkel. Így a válság sem nagyon hatott ránk
kedvezőtlenill.

- Hol találtak piacot, hová szállítanak a hazai
piacon kívííl?
A Batz termékek a hazai piacokon kivül
megtalálhatóak immár több, mint 20
országban. A környező európai országokon
kívül szállítunk például Izraelbe, Dubaiba és
Ecuadorba is. SikeriInk titka ezen kívül a
partnerUnkkel folytatott folyamatos, közös
innováció, melynek során új termék
családokat alakítunk ki, igények szerint.
Ilyenek például a gördülőtalpas lábbelik kate
góriájában a Roll Step márkanevű term é
kUnk. Ez speciális egészségUgyi igényeket
elégít ki, illetve a talpbetét kollekció
kifejlesztése, amellyel a különböz ő lábbeteg
ségek előzhetők meg.
. Hány ember dolgozik az üzemeikben?
A gyomaendrődi UzemUnkben több, mint 100
fővel, a dévaványai felsörészkészítö üze
mUnkben pedig 60 fóvel gyártjuk a Batz
temékeket.
. Vane saját termékük?

Fölmerülhet természetesen a kérdés, hogy
miért nem saját termék kifejlesztésére és
gyártására forditjuk a több évtizedes szakmai
tapasztalatunkat és innovációs képessé
geinket? Nos, természetesen gondolkodunk a
saját termékpaletta kialakításán is, amely
nem konkurrenciája a Batz termékeknek.

Induló lépésként Békéscsabán, a sétáló
utcában nyitottunk egy üzletet,magyar cipok
boltja szlogen alatt áruljuk a saját és a még
néhány más m űköd ő cipőgyártó termékeit.
Jövőre, vagyis 2012-ben, viszonteladóknak is
elkezdjük kínálni kollekci óinkat, bár tudjuk,
hogy nem lesz k önny ű visszakUzdeni ma
gunkat a túltelített piacra. (Ismert, a távol
keleti, néha gyenge min ő ségü lábbelik dörn
pingje, amivel eJárasztották hazánkat is.)
Bízunk azonban azon vev őr étegben, akik jó
mlnőség ü, hazai bőrcipőt szeretnének
vásárolni és használni, elérhető áron, garan
ciával, és azzala tudattal, hogyezáltal munkát
és megélhetést biztosítanak több száz magyar
családnak!
- További sikereket kívánunk!
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Az új remény

A decemberi képviselő-testületiülésen szólt hozzá az egyik napi.
rendi ponthoz Pájer Sándor, amelyik a helyi idegenforgalom hely
zetével, lehetőségeivel foglalkozott. Részlet az előterjesztésből:

"Gyomaendrőd Város életében jelenleg is fontos szerepet tölt be a
turizmus . Sajnos a korábbi próbálkozások ellenére nem siker ült olyan
helyi szervezetet kialakítani, mely hat ékonyan képes összefogni az
idegenforgalomban érdekeltek törekvéseit. A jelenleg is rnűk ödő

TOURINFORM iroda az összefogás erősítésére nem alkalmas. Az
elkövetkező időszakban az önkormányzat támogatása mellett lehetövé
kell tenni, hogy városunkban a turizmussal kapcsolatos döntések olyan
szervezet keretében szUlessenek meg, melyek biztosítják az érdekeltek
széleskörű részvételét. Ez az új tipusú szervezet a turisztikai
desztináció menedzsment. Fogalma az alábbiakban határozható meg:
Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezet, amelynek
lényege, hogy az adott terUleten a turisztikai szerepi öket
összekapcsoló hálózat jön létre, amely egységként rn űk ödik, a
marketingen és az információszolgáltatáson túl a termékfejlesztés és
az adott térség összes turizmussal kapcsolatos szakmai és
menedzsment feladatait ellátja. A desztináció szó turisztikai cél
ter ületet jelent. A turizmussal kapcsolatos feladatokat a j övő ben az
önkormányzatok helyett aTOM· szervezetekhez rendelik [Igy, hogy az
önkorm ányzatok rálátása is biztosított legyen. A szervezeti forma
kialakításához jelentős pályázati források állnak rendelkezésre. A
Képvisel ö-testület által elfogadott gazdasági program teljesítésében
ezen belül is a fürdő fejlesztéshez szervesen kapcsolódik a TOM
szervezet létrehozása. Az előterjesztés mellékletében szerepl ő anyag
ból megállapítható, hogy a kezdeményezési szándék létrejött . A kez
dem ényezök kérelemmel fordultak a K épviselő-testülethez melyben
kérik aTisztelt K épviselő-testület támogatását. .. "

Amegalakításról Pájer Sándor a következőket nyilatkozta lapunknak :
- Hogyan indult a létrehozás ?
A válságn ak talán csak egy pozitív hozadéka van, a szüks ég hozta
összefogás. Mivel mindenkinek rosszul megy, jött a felismerés , hogy
csoda csak akkor lesz, ha mi csinálunk! és összefogunk! EgyUtt még
erősek is IehetUnk. A kiútkeresés közben összetalálkozott kb húsz
turizmusban érdekelt, nagyon aktív személy és egy kis útbaigazítás
után figyelembe véve a hasonló sikertörténeteket úgy véltük, nekünk
is sikerűlhet. Elkezdődött az együtt gondolkodás, az alapok lerak ása:
turizmussal foglalkozó egyesUIetekbe való töm örül és, az
önkormányzat megnyerése a közös munkába.
- Mi a cél ezzel?
Úgy véljük Gyomaendrőd természeti és épített környezet e, általános
ismertsége, .Jmidzse'' országos szinten is jónak mondható . És mégis,
tapasztalatunk szerint ezt közel sem használjuk ki. A város
leggyorsabb an megtérülő kitörési pontja továbbra is a turizmus.
Hat ékony és eredményes munka a turizmusban érd ekeltek
összefogásával, az önkormányzat támogatá sával és tágabb értelemben
a lakossággal való egyUttmüködéssellehetséges. Célunk olyan miliőt

idegenforgalmi életteret teremteni, mely az idelátogató turisták,
vendégek által elvárt kényelmet, igényt kiszolgálja. Ezt a feladatot
átfogó alapossággal részletekbe rnenöen a tájékoztatástól. a
szálláslehető ségeken, az egyéni program lehetőségeken keresztül
mindenre kiterjedően akarjuk megoldani. Fontos még olyan feladatok
kidolgozása, mellyel magát a várost tudjuk turizmus érzékenny é és
kiszolgálóvá tenni. Tudjuk azt is, hogy ezt nem lehet egyik pil lanatról a
másikra megoldani, ezért nem csak rövid hanem hosszú távban is
gondolkodunk. Fontos a kölcsönösség, az egylIttműködés, a saját
lehetőségeink ismerete és annak maximális kihasználása.

-Anyagi háttér ...?
Egyesületünk elsődleges célja a napjainkban népszerű TOM
szervezetté válás, mellyel kapcsolatos regisztrációt január hónapbar
meg is tesszUk. A TOM-szervezetek alakulásához és rnűködéséher

jelentős pályázati támogatás áll rendelkezésre. A pályázattól függőer

20-100 millió forint támogatás szerezhető szigorú feltételekkel. Ilye!
feltétel például , hogy a pályázó egyeslIletnek minimum 10 milliós é .
költségvetéssel kell rendelkeznie. 2012-es költségvetéslln
előirányzata8 millió önkormányzati támogat ás és 2 millió egyes ületl
tagsági hozzájárulás. Az év második felére a TOM pályázatból m~
további jelentős bevételre számítunk. Itt mond~m el, hogy 84
önkormányzati támogatásért feladatot is vállaltunk. Igy a Tourlnforn,
iroda működtet és ét és a két nagy városi rendezvény (Május l. és
augusztus 20.) megtartását. Mint mindig, a kezdet szörnyü nehéz]
különösen az első év. Egy bizonyos? Rengeteg munka vár ránk, de va"
egy folyamato san b övül ő, nagyon lelkes csapat. A lelkesedés alapj
hogy saját magunk vehetjük kezU nkbe a turizrnussal kapcsolato.
életllnket és azolyan lesz, amilyenné tessz ük. 4

-Hogyan tovább? I
A20 ll. december 22-i önkormányzati testUletidöntést követően 20 12
január 7-én 14órakor lesz az alakuló egyesületi ülés, a Hősök úti Há
hotelban, amikor és amellyel megtörténik a legitimáció. Erre
közgyűlésre v árunk mindenkit, aki érintett a város turizmusa kapcsá
és azokat is, akik kíváncsiak a város jövőj ét jelentősen befolyásol
civil kezdemény ezésre és szívesen segítenének tanácsaikkal, ész
revételeikkel. Ezen a gy ű l é s en részletes tájékoztatást adunk acélokról
a munkam ódszerekről és a tervekről. Célunk, hogy városunk ide
genforgaimát befolyásoló irányad ó tevékenységet, politika mentesen
széles alapokon nyugvó, minden résztvevőnek lehetőséget biztosít
városi összefogással végezzUk.
Befejezé sül: Tisztelt szállásadó, vendéglátós, vendéglátó prog
ramszolgáltató és mindenki, aki valamilyen formában érdekelt a város
turizmusban! Most itt a lehetőség, hogy gazdasági tevékenysége
életterét magad irány íthasd! Legyél ott az alakuló ülésen, mert a 20 12
január 7-i dátumot Gyomaendrőd életében még sokszor fogják em
legetni csak úgy: "AKKOR KEZOŐOÖTfl"

A BÉKÉS EGYEl
KORMÁNYMEGBíZOTT KARÁCSONYI

A,.JÁNDÉKA 10 ISKOLÁNAK

Erdős Norbert, a Békés Megyei Kormányhivatal kormánymegbfzollja (
Kossuth Könyvkiadó felajánlása alapján)rangos. ískolánkénl50 kötetből áll
Jókai-könyvsorozatot adományozott 10, hátrányos helyzetű települése
rnűködö, Békés megyei közoktatási intézménynek, iskolai kőnyvtáru

gyarapftására.
A kormányhivatal oktatási főosztályának vezetői, dolgozói a karácson
ünnepekelőtt Bucsára, Dobozra, Dombegyházra, Füzesgyarmatra, Gesztr
Gyomaendrődre , Kaszaperre, Kunágotára, Nagybánhegyesre é
Tótkomlósra személyesen jutlatták el az összesen 500 kötetből álló irodai
müveket az érintett oktatásiintézmények részére.
Az. iskolák örömmel fogadták a karácsonyiadományt, amitaz iskolaigazgató
vettekát. Több helyszínen kisebb, év végi karácsonyi ünnepség keretébe
fogadták az ajándékot, ahol a tantestület és a diákképviselet mellett t ő

településen a településvezetése (alpolgármester, polgármester) is részi ve
az eseményen. Az. alkalmat a házigazdák arra is felhasználták, hogy e
rögtönzött "kerekasztal-beszélgetésben" előzetesen tájékozódjanak am'
elfogadott Nemzeti Köznevelési Törvény iskolafenntartásra vonatkoz
jövőbeni változásairól.
A szerelel ünnepe előtt ezt a kormányhivatali ajándékot az érinte
települések.iskolákköszönettelfogadták,s partnerigeszlusnaktekintették.
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Kis Bálint, né ai gy mai rek or-taní ó élete és munkássága
I

Cs. Szabó István előadásából (2.)
I
lAz 1849 utáni önkényuralmi rendszer fokozatosan eny hí tett a
,,,megszorításokon", így a református egyház kiadta új tantervét 1858-ban
;erősen hangsúlyozva a vallás e lső d l egess é g é t , de már az oktatásban
fl egjelenik a tantárgyakra való felosztás. Előtérbe került a tudományok
~épszerüsílése, szemléltetö eszközök használata (Kis Bálint ezeket maga
készítette beszéd és értelemgyakorlatok vezetése és a könyvnélküli
:magolás háttérbe szorítására). 1860-as években Kis Bálint rektor úr
'iskoláját folyamatosan kit űn őnek m inősítették. Az 1868. évi népiskolai
Itörvény még szigorú bb tantervi-tantárgyi előirásokat hozott. s a fel sőbb

1agozatosokat külön osztályokba kellett csoportosítani. A törvény
meghagyta az egyház iskolaalapítási és fenntarlási jogát. l877-ben végre
f elállították azelemi V-VI.osztályt is.
Megindult a tanítók szakmai továbbképzése, rnegszületett az iskolák
\,belrendészeti szabályzata". A tanítók "népkeI1észeti- és tornatanítói"
pklevelet is szereztek.Kis Bálint (is) azt vallotta, hogy "az iskola az egyház
veteményeskertje" és "munkásság az élet sója." Vallotta, hogy ép lélek
csak ép testben lakik, a lélek és a test kölcsönös jóléte teszi az embert
képessé arra, hogy a többi teremtmények fölé emelkedve a földön képes
legyen elvégezni azt a munkát, ami reá bízatott. A végzett munka mindig
pű kifejezője a lelki állapotnak és testi épségnek. Hogy ez e lérh ető legyen,
eb ben legbiztosabb seg édünk a lelki és testi erőkkel arányban álló munka.
t' testileg, s lelkileg beteg ember csak sóhajtozik, irígykedik, ahelyett,
r.?gy szívet-lelket nemesítő, testet edző munkával töltené idejét. Az
élvezetek hajhászása, a tétlenség, a rnunkagyülölet a bűn szü l őj e ,

'A tanítónak kell jó példával előljárnia mindenben, mert amit ő tesz,
ahogyan ő cselekszik, az a gyeremek el ő tt szent. Az iskolának első rendű

fö (e1essége a nevelés, s csak másodrendű a tanítás.Aza tanító, aki hivatása
,magaslatán állva nevel és oktat, bizony nagy kincs írta volt 1895-ben
Ligárt Mihály Kis Bálint utóda a hivatalban szerenes és az a község. mely
ilyennel dicsekedhetik, A gyomai református egyházközösséget. mint
iskolafenntartó testületet az itteni gondviselés egy ilyen emberrel áldotta
meg,s e férfiú Kis Bálint nyugalomba vonult tanító."
Szolgálata idején veres fonalként húzódott végig a pedáns pontosság,
lankadatlan munkaszeretet. Mester volt a rnunkabeoszt ásban, kedélye
mindig derült, testi szervezete ruganyos, Tanítványaiba a példaadás által

igyekezett a munkaszeret etet beoltani. éppen ezért munkája nyomán
Gyomán dologtalan rnunkaker ül ő ember alig van, szüks éget kevés család
szenved. Itt a szocialista eszmék nem tudnak tért hódítani, ennek oka a nép
egészséges gondolkozás a, munkaszeretete, e nép szereti a rnunkát, s
mindez megóvja lelketlen izgatók cs ábítás ától. Kis Bálint, mint ember a
szerénységrnintak épe volt, nyugdíjára nem tartott igényt, mert mint
mondotta: Adott nékem az Isten olyan vagyont, melyb ől megélhetek
gondtalanul! Családot nem alapított apai, anyai ágon szegény rokonait
magához vette, róluk atyailag gondoskodott. Míntegy 1500volt tanítványa
elhatározta, hogy 34 esztendei irteni tanítóskodása emlékére jub ileumi
ünnepséget rendez, s megfestette kedves tanítóju k egésza lakos képét (ez
ma már szintén nincs meg, az egyház gyű lés termében volt).
Garzó Gyula lekipásztor eként tartja megeml ékező beszédét, melynek
mottója: .Áll ít ékemléket, ércnél öröklőbbet!" Reménykedj ünk, hogy az
utcan év, s iskolanév marad jó ideig! Nem úgy mint Gyomán ősfog la l ó

iktári Bethlen csalúd Gábor fia erd élyi fej ed e l em ről elnevezett iskola mára
márTisza Kálmáén lett. Érthetetlen számomraez a névadás!

-Cs. Szabó istván-

(Cs. Smb áIst v án megjegyz ése.)
Dl: Si/ó Józseffel. Hank ó Faragó Miklóssal 1'01/ igazga tókka l kínos
keservesen tudtuk ez/ elérn i, hogy tudniillik az iktári Bethlen fa milia
lesz ármazottjárol, az erdélyi fejede lem reform átus feje delem Gábor
tagjáról il/ Gy om án, ahol nemzets ég ük ősfogla l ó volt (számos
közleményben jelentel/em meg én és e lőt tem nagynel' ti megye i
torténetironk Karácsonyi János, valamint Ha án Lajos oklevéltára
bizonyítja) int ézm ényt nevezzenek el.
Tisza Kálmán egy állagos dualista monarchiab eli politikus volt. Őszintén
szólva nem is tudom milyen labanc sze llemiség ez. hogy a linzi pélo'öl
Harruckern-r ől is az egész vármegye teriilet ére szólóan iskoláka t
nevezzenek el. Ha már Tisza, akkor istván gróf ról kelleII volna, de azt sem
Gyomaendrődön. istván gróf legalább talpig becsűletes ref ormátus
vallású magyar lÍr volt, aki az öreg királyn ak megírta mi a véleménye a
leendő h áborúrál, de ez/ sem tudja suk-sok emberfia, mert a Havi Magyal'
Forumban jelenI meg, de hál ől is meggyilkolták a bolsevik belváros i
belteny észtett hitk özségbeliek, meg a degenerált Miska gró):. .)

kl Á LA kIÁL Á
galambkollekció több mint 500 egyeddel voll jelen. A chabo fajta
gyomaendrődön 3 éves, az országban viszolit több mint 5. A biráiaiban
külföldi, németbiró isrészt vett .Agyomaendrő di résztvevök voltak:Knapcsek
Lajos, Kis Mihály, Kopcsek László, Kruchió Gábor, Látkóczki Béla, Molnár
Imre, Tímár Vince, Bula Béla, Fekécs Imre, Juhász Péter, Juhász István,
Kopcsek Zsolt, Látkóczki Dániel. Lálkóczki Vince, Neményi Károly, Pelyva
János,Szabó Benedek, Tari Allila, Tari János,Tóth László. KisLászló,TImár
Vincéné, GellaiTibor.
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RÉGI BÚTORT, ATIK BÚTRT VÁÁODK!
Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

Telefon: 06-30/9533-594

REÁL ÁRONVSZ K:
Boltberendezést • hagyatékot, régiségeket,

ócskaságokat • régi stflbútorokat
-parasztbútort (szekrény, asztal, kaszli, sublót,

falitéka, konyhaszekrény, láda, szék,
tükör és tükörasztal, kredenc)

Fizetés azonnal, készpénzzel!
Bárkai Zsott. Gyomaendr őd. Bocskai u. 59.

Gyomaendrőd,

BajcsY-ls. út63.

.. ,
TUZEP TELEP
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren
Akác, tölgy, bükk tűzifa hasítva is!

BO S D 5Z "N
smét kap ató!

[1'1]ru~5J[? (5(ii[J[I)@[ff\j~~OcQ)Q

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

,UTI HET KÉ

@ ~~2~!r~~~)l
r UR\ TELJES ARUCSEREI

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig: 8,30-17-lg,

szombaton: 8,30-12-lg

SARNDKDK,
•

MAGTARA
tervezését,

kivitelezését válla/juk!
06-20/ 9527-636

-...:-.---. -

• Ép ítő i pa r i szo lgá ltatások nyújtása,
építési anyagok szállítása

• Nehézgép szá llítása trélerrel
• Környezetvédelmi engedéllyel

tiszta bet on, tég latörmelék
átvétele díjmentesen

Darált beton, tégla:25 OFf +áfától

Elérhetőségek:

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

"Szép ruhában, aranyajtón
kopogsz most, hogy szabad-e?"

(Weöres Sándor)

TEMETKEZÉSISZOL6ÁLTATÁS
Temetkezés, teme tkezéssel kapcsolatos ügyintézés

ÜGYELET:
éjje l-nappal hívható telefonszám:
06-30/630-80-97 Csőke János

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
Gyomaendrőd, Ipartelep ll. 2. sz.
Tel.: 66/386-233; Fax: 386-269

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

Telefon: 66/282-802; 30/6388-953

A~ ' ÓS AJÁNLATl
STIHL, MAKITA kisgépek a készlet erejéig!

Alkatrészeik és kiegészítőik is megvásárolhatókJ
Szegélynyírók, kaszák...

Mosógépek, hűtők, fagyasztószekrényel<
Fűtésfelújításhoz, rekonstrukcióhoz kazánok ,

radiátorok, szerelvények!
Idomacélok, síkhálók, lemezek

Minőségi konyhai eszközök, háztartási gépek

Minőségi kerékpárok és alkatrészek!
Épületgépészeti anyagok,
csövek idomok, kazánok

Tűzrostély (kályha- és kazánrostélyok)
kandallók nagy választékban!

Fürdőszoba felújításhoz mindenféle felszerelés,
szükség esetén rövid határidővel történő beszerzéséld

Fütéskorszerüsítéshez, fürdőszoba kivitelezéshez
kivitelezőt tudunk ajánlani!

Bővebb felvilágosítás a Dinya-féle szaküzletben'
Nyitva tartás: hétköznap: 8-12; 13-17-ig; szombaton: 8-12·ie
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- Állatorvosunk levele

A titokzatos "Aujeszky betegség"

Az utóbbi időben több híradás jutott el hozzánk kutyák furcsa
megbeteged é s ér ől. gyors elhulJásáról (Állatorvo s még nem
nyilatkozott). - A gyanúsított az ,,Auj eszky féle betegség". Ezt a
betegséget kül önböző nyelven több féle elnevezéssel is illették,demind
ugyanazt akarta jel enteni -álveszettség.- A betegséget régebben
mindig a veszetlséggel tévesztették össze. Amire büszk ék lehetünk,

. hogy egy magyar -Aujeszky Alad ár- Írta le elkülönült betegségként a
veszettségtől 1902-ben. A betegséget a til netei miatt is viszketésnek,
őrü l t viszketésnek ishívták.
A betegséget egy Herpesv írus okozza. Sertésállományokban a vil ágon
legelterjettebb betegség. Ha házi kedvenc betegszik meg a leg
gyakoribb fertőződési ok a sert éssel való találkozás. Ez lehet élő állat,
de akár disznóvágás időszakában a nyers hús evése. Munkám során

: pályakezdő koromban - én is volt am fiatal - egy nagyobb állattartó
gazda Tehenéhez hívott ellés utáni problémák miatt. Az udvarban
tyúkok, kacsák, Iibák, pulykák, gyöngyös, disznók, tehenek, bikák,
szóval, mint egy igazi gazdaudvarban - mind en. A házra általában öt
kutya vigy ázott.Az első szokatlan dolog, hogyahátsóudvarba lépve az
ajtóhoz kötött kutya nem ugatott, nem is volt a lánc végén. A lánc
gazdátlanul hevert a porban. - Hol a kutya?- kérdésemre, -elpusztult
volt a válasz.Az istállósarkival mi a baj?- kérdeztern. Az is elpusztult
volt a válasz. Hol a többi kutya? kérdeztern. Mind elpusztult- jö tt aIválasz. Csakkérdezek tovább:- Hol vannak amacskák, most nem látok

egyet Sem a tetökön mászkálni. Azok is mind elpusztultak - j ött fl

válasz.Mennyi malac pusztult el az utóbbi időkben? - k érdeztern. 164!
darab malac, süld ő ment el. - De mindezt honnan tudj a a Doktor úr 
kérdezett v isszaagazda,- hogy elmentekamalacok?
Azonnal vért vettem két kocából, két hull a malacot becsomagoltattam
és beküldettern Békéscsabára az Állateg észségügyi Intézetbe.A válasz
egyértelmű volt: Aujeszky tele betegség. Az állomány azonnali le
ol tása, majd teljes cseréj e következett. M amár ismét ott csücsül ésugat
a láncon egy kutya. Ennyi k i t érő után vissza a betegséghez. A vírust
telvett mellet a l egfeltűnőbb azállatok viszke tegs ége.Régebben leírtak
akár csontig történő lerágásokat is a viszketés miatt. A halál béuulások
mellett jön el. Macskák erőte lj esen nyálzanak. pupill aj uk nem egy
formarn é ret ű!

A sertéseket védőoltással ésigazgatási rendszabályokkal tudjuk védeni
(abeteg egyedek levágásrakerülnek, teljesállomány csere).A kutyákat,
macskakat azonban nem tudj uk je lenleg megvédeni ! Ezért fontos a
nyerssertéshúsadásának azelkerül ése!
A sertésállományok mentesítésej ól halad, ráadásul a sertések létszáma
j e lentősen lecsökkent így számomra érdekes ennek a betegségnek az
előre törése... !

dr: Kondé Gábor állalorvos
Gyomaendrőd, Főút 149.

Kondoros, Bacsó Béla ll. 30
Tel: +36130/9032 -998

konde@kondorosiktv.hll
II'W I1~ konde.sokoldal.hu

Cigány önkormányzati rendezvények...

Magyarországon december 18. a kisebbségek napja. Ebből az
alkalomból a kisebbségi önkormányzat és a Roma Polgárjogi
Szövetség támogatásával Gyomaendrődön megemlékeztek erről,

egybevonva a karácsonyi ünnepséggel- mondta lapunknak Szécsi
Zsolt a Cigány Kisebbségi Önkormányzat gyomaendrődi elnöke .
Megtisztelte a rendezvényt Lehoczkiné Timár Irén és Poharelecz
László képviselők is, valamint az evangélikus egyház nevében
Kocsik Mónika lelkész asszony és a gyomai katolikus plébános Túri
Kis István.
Adományokból jött létre a rendezvény. Hiszen a kisebbségi
önkormányzatnak a bevételeit felemésztik a székház fenntartási
költsége i. Sajnos maga a város nem támogatott bennünket. Viszont

I Kondoros község két nagy láda almával járult hozzá. Mintegy
I hatvan-hetven gyermek vett részt az ünnepségen szüleivel. Kaptak
I szaloncukrot, szendvicset, üd ítőt , süteményeket. A műsort, amely
I nagyon szép volt, a Rózsahegyi Kálmán iskola tanulói adták.
I Egyébként úgy döntöttünk, a képviselőinkkel, hogy annak ellenére,

miszerint csak háromezer forint van a kasszánkban , ami még a
villanyszámlára sem elég, bekapcsoltuk a gázfütést. Ennyi gyerek
nem lehet, hogy hidegben legyen. Talán jobb lenne, ha bezárnánk az
épületet, de a kül önbözö alapdljakat akkor is fizetni kell. Igy lakjuk az
épületet, ami a városé ugyan, de ők nem járulnak hozzá a
működtetéshez. Tizenhárom ember dolgozott itt az idén, akinek a
fizetése öt százalékát mi fizettük. huszonöten pedig büntetést dol
goztak le nálunk. A városban tettek némi rendet például, vagy itt a
közösségi házban tevékenykedtek. Egyébként hozzánk eljönnek
nem csak romagyerekek , de hátrányos helyzetű magyarok is. Mióta
pedig a hideg miatt nem tudunk nyitva lenni , ezek a fiatalok kocsmák
előtt ácsorognak . Sajnos nem tudunk tanfolyamoka t indítani pont
ezért, mivel a termek hidegek - tette hozzá Szécsi Zsolt.
A rendezvény támogatói voltak : Roma Polgárjogi Szövetség, Brit
Nagykövetség, Gyomai Katolikus Egyházközösség, Gyomai
Evangéli kus Egyházközösség, KDNP Gyomaendrődi Szervezete,
Dankó Béla Kondoros polgármestere, dr. Farkasinszky Erzsébet
képviselő asszony, Lehoczkiné Timár Irén képviselő asszony,
Poharelec László képviselő úr, Raffael Attiláné egyéni vállalkozó,
Boros Károly egyéni vállalkozó, Cuti Bt. , Kalamáris paplr és Irószer
bolt, Vacer húsbol t, Sikér Kft., Gschwindt és társa Bt. Anna Abc,
Dávid-ker Plussz Kft., Marina vegyesbolt, Andi csemege, Emeleti
sport kocsma , Liget s örözö és étterem.

A Cigány Kisebbs égi Önkormányzat meghívta V árf András
polgármestert és dr. Csorba Csaba jegyzőt egy találkozóra,
fórumra.A roma vezetők , élükön Szécsi Zsolttal, elmondták, milyen
nehéz helyzetbe került ek és az önkormányzat segltségét nem
tartják elégségesnek. Elleheletleníti a kisebbségeket, mikor kevés
pénzt ad . Ro ma fel zár ko zt at ási program pedi g nincs
Gyomaendrődön , legfeljebb papi ron, panaszolták.
Viszont kevés cigány volt jelen a meghallgatáson, akik a
cigányságot képviselték és hangjukat hall attatták vo lna.
Tanácsként elhangzott, hogy ügyesen kell pályázgatni és elérn i
eredményeket, hasonlóan más kisebbségi önkormányzatokhoz. A
városi önkormányzatnak nagyon kevés l ehetősége van anyagi
támogatást biztosít ani, viszont a téli i dőszakban, például, tudnak
tüzií át adni amennyiben igényl ik az épület fű téséhez . Kihelyezett
titkárn őt, amit kérnének a romák, nem tud biztosítani a városi
önkormányzat, viszont ismételten leszögezték , hogy nagyon kell a
pályázatokat figyeln i és lecsa pni minden adódó leh etőség re . A
működést pedig nagyon jól kell megszervezn i, a munka- és
felzárkoztatási-, átképzési programokra j elentkezni. A tél i
időszakban pedig akár az end rőd i kirendeltségben is helyet
kaphatnak a működéshez, bizonyos ügyek intézésé re, lakossági
fogadóórákhoz.
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CSONTKOVÁCS-AKUPRESSZŐR
Rendel :

Békéscsaba, Jó~ai ú! 34. szám alatt, (udvari bejárat)
HETFON: 14-18 ORAIG

- idegbecslpődések, Izli/eti blokk, tartási
~~ rendellenességek megszűntetése

- nyaki eredetIl szédűlésekmegszüntetése
- sportsériJIések, Izületi bántalmak kezelés
- hagyományos klnai orvoslás
-fűlakupunktűrás fogyókúra
- porckorongsérvek és térdblokkok mütet

nélküli megszüntetése

DR. GARZÓ PÉTER természetgyógyász
Mobil: 06-30/9458-477

Az analóg földfelszín1 sugárzás hamarosan megszűnJk!

-~- Ne gondolkodjon tovább, Ideje Önnek ls váltanI!
Válassza Ön ls a UPC Dlrect·et

Januárban a bekötés még
tavalyi havidíjakkal, . I

egyes csomagoknál
akár Ingyen!

PA JÓ dOS !I~J~!
UPC Dlrect bármilyen TV-re kiváló képmlnőséggell

Olrect Ught csomagmárhavi 990 Ft-tól
O/rect Plusz és Superpok csomagoknál akár Ingyenes beköféssell

5uperPak
csomag

83 fS{Iforrévcí
D'vfNfID=mapgai

c<d<6300R

Egy elöflzetésenbelúl max. 4 db beltéri egységet,
ezenbelol 2 db rögzllös DVRegységet tudunk biztositanI.

Az. Ingyenes beüzernel ést2 beltéri egység19, ezen belűl max. 1 db DVR
egység19 tudjuk biztositani a megjelölt csomagoknáll

Aszolgálta/ás réllJatelvel kapcsola/ban keressen bennDnkel a lantitelefonszámokon

Telemax ávköz/éstechnika
Békéscsaba Gyóni G u. 6. Tel.:66/442-755

Mobil: 20/535-4330; 20/337-8010; 20/236-7170

PAPÍR OBOZ
S ta ncolt és hagyomá nyos I
PAPíRDOBOZ gyártása

STANCf ORMAKtsZíTÉS!
R óza k ft.

5500. Gyomaendrőd,Ipartelep út 1/1. I
i Tel./fax: 6<;>/282-095; 06-20/9142-122 I

1 , , , ~~.~.~.~~.: ..:.~.::~~~~.®~~:~.~.~:.~.~~ I

KábelT
Internet

upc Telefon !

ae drő -ni
Analóg TV

DigitálisTV megállítható
visszatekerhetö ésvideotár funkcióval

kiváló minősé gű HDcsatornákkal
SzupergyorsInternet

Fiber Power 10·25·50·120
Telefon kedvel:ő díjakkal

Értékesítő ink kérésükre házhoz mennek
az Önök számára legmegfelelőbb ajánlatokkal:

Gyomaendrődi értékesítőnk

Bertáné Vaszkó Szilvia - 20/441-1905

~~~
~~M(Qj~~

~Q~@ill

IT~llifitl~GHIIR!Il:_

Gyomaendrőd, Apponyi u. 17/J.
Nyitva tartás : hétfő-péntek: 9-I2-ig; I4-I7-ig

Szombat: SZüNNAP!
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Az iskola életérőt további
információkal. képeke I

találhatnak az iskola
honlapján:

www.rozsahcgyiiskola.hu

Kícsik és nagyok igen élvezték a
téli játékokat. Sajnos évek óta
ílyen tájt csak imitálni tudjuk hó
hiányában. Így a tornateremben
volt a hóemberépités, hógolyózás,
hópihefújás. képkirakás, kará
csonyijelképekből sudoku.
Készültek a szebbnél szebb aján
dékok, hisz az osztályok megláto
gatták egymást.
Kis műsorral kedveskedtek társa
iknak és átadták a saját készítésű díszeket. Ellátogatott a Mikulás hozzánk
és az óvodába is, hozott édességet, ajándékot. A gyerekek dalokkal, ver
sekkel köszöntötték, a bátrabbak még a szakállát ismegsimogatták.
Aharmadik héten a karácsonyjelképeiről. kutatvaazok eredetét.jelentését
csillag, karácsonyfa, mákos guba... tablókat készítettekaz osztályok.
A diákotthonos gyerekek meghatóan szép előadással várták a karácsonyt,
ezzel köszönve meg a sok ajándékot.
Az iskola karácsonyfája alá a közösségek ajándékul rnűsorral készültek.
Előadták. hogyan is várják kicsik és nagyok a Mikulást, a karácsonyt.
Gyönyörű dalokat énekeltek, táncoltak, verseket mondtak, furulyáztak. Az
elmaradha-tatlan Betlehemes játékkal felidézték Jézus születését, Szép
gondolatokat mondtak a szeretetröl, gyertyákból szívet formáltak,
csillagszórót gyújtottak.iA Körös-vidéki Tehetségsegítö Tanács által kiírt "A Körösök Vidéke"

~ raj zpá l yázat eredményhirdetésére ískolánkból két tanulót hívtak be
~B é késcs abá ra . Forgács Genovéva 8. osztályos tanuló I. helyezést ért el,
ipálYiÁdám 7. osztályos elismerö oklevelet kapott.

Advent

Rajzpályázat

Egészségnap

Hírek a Rózsahegyi Iskolából 2011.12. 21.

iEzekben a hetekben minden pénteken az ískola tornatermében gyűltünk

:össze ahol kis rnűsor és közös éneklés után meggyújtottuk az adventi
':gyert)'ákat. A karácsonyi készülődes mindig szívet melengetö tevé
kenység. Ráhangolódásképp az elsö héten karácsonyi témájú filmeket
néztünk, majd meséket hallgattunk és azokhoz illusztrációt készítettek a
gyerekek.

November 21-22-én kerüIt sor az egészséges életmóddal kapcsolatos
rendezvénysorozatra. Mindkét napon egyszerre több helyszínen voltak
bemutatók, különböző egészséges ételek kóstolója. Előadást hallhattak az
érdeklödök a Iiszt- és tejcukor érzékenységröl, ételallergiákról, a gyógy
testnevelés fontosságáról.
A második napon az iskolavédőnö tartott előadást a gyerekeknek, majd
délután megismerkedhettek az újraélesztés fogásaival. A tűzoltók

bemutatták a tűzoltóautót, annak felszerelését, a gyerekek felpróbálhatták
a gázálarcot. Az iskolarendőr megvizsgálta a gyerekek biciklijét, a
szabályosan felszereltek jutalma csoki volt. Közlekedési táblák felisme
réséért iscsokit kaphattak.
A rendezvényt jóga est zárta, ahol gyerek és felnőtt megtapasztalhatta
ennek a mozgásformának ajótékony hatását. Köszönjük minden segítőnek

.a munkáját!

A Kis Bálint Iskolából
Ünnepvárás

\dvent első vasárnapján, november 27-én a Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda kisgyermekei, valamint énekkara és irodalmi színpada ünnepi
műsort adott a Szabadság téren.
A szép versek és dalok elhangzása után Ágostonné Farkas Mária
intézményvezető asszony köszöntötte a megjelenteket. Majd Iványi
László tb. kanonok megáldotta azadventi koszorút, és beszédében felhívta

figyeImet az ünnepvárásszépségére és a szeretetre.
z első adventi gyertyát, a város első embere, Várfi András polgármester

',rgyújtotta meg, közbena Csendes éj dallamai hangzottak fel.

A felkészUlésben Cserenyecz Éva és Gyuriczáné Oláh Judit óvó nénik
segitkeztek
Az angyalkák csengetésére sok-sok ajándékot, játékot vettek birtokukba a
gyerekek, amelyeket Dr. Csoma Antal Gáborné, Ágika óvó néni önzetlen
támogatásának is köszönherünk.
A betlehemi történetet este újra eljátszották a gyerekek, amikora nyugdíjas
óvó nénik, az iskola pedagógusai és a kedves szülők voltakvendégeink.
Nagy megtiszteltetés számunkra. hogy ezzel a műsorral a Gondozási
Központ lakóinakés dolgozóinak is kedveskedhettünk,
Békés. örömökben gazdag Új Esztendőt kívánunk:

. a Kis Bálini A/lalános Iskola
Százszorszép Óvodájának Gyermekei és Dolgozói

Karácsony a Százszorszép Óvodában

A Karácsonyi Unnepkör örömteli
várakozással, szerétetteljes készü
lödésseltelik a kis Százszorszépek
életében. Az adventi zsákok üzene
teire szeretetünkkel válaszoltunk:
megpróbáltunk jobbak lenni, segí
teni, odafigyelni egymásra.
Ebben a légkörben szerveztük meg
Adventi Játszóházunkat, ahol jó
volt együtt lenni, egymásra figyel
ni, "Iecsendesedni".
December 19-én ünneplőbe öltöz
tettük szívünket: nagycsoportos
gyermekeink meghitt betlehemes
játékkal kedveskedtek óvodánk kis
lakóinak, dolgozóinak és városunk
önkormányzati vezetőinek, képvi
selőinek,

Al: Arany János Verseny
országos dönt őj én

20 ll. december l l-én, Budapesten
rendezték meg az Arany János
Magyar Nyelvi Verseny országos
döntőjét. ahol a Kis Bálint Általános
Iskola és Óvodát több diák is
képviselte.
A tanulók igazán kitettek rnagukért,
hiszen a következő, nagyon szép
eredményeket érték el:

-Alrnási Lili - 10.hely
- Gál Bence- 8. hely
· Ladányi Sára - 5. hely
•Deli Csenge - 4. hely
• Szonda Lili - 4. hely

Felkészítő tanáraik:
Iványiné VargaMarianna,
Kovácsné Szabó Mária,
Forgácsné Gyetvai Krisztína.
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Tárgy: Szarvas város evangélikus lelkészénel
véleménye 1820-ból
(190 éve irta Tessedik)

V N REMÉNY?
Élhető bolygót fedeztek fel a NASA tudósai. A
égitest két és f élszer akkora mint a Föld és val ő szi

n ű leg 22 fok körüli hőmérséklet van raj ta.
A NASA "bolygó-vadász" Kepler műholdja megerősített

egy az élet jelenlétére igencsak alkalmas bolygó létezésé
A bolygó olyan távolságra van csillagától, ami elméletile
lehetővé teszi folyékony víz létezését a felszínen, Mellett
még 1000 másik potenciális "élhető bolygó" jelölt lét
zéséről tett bejelentést szerdán a NASA.
A felfedezéssel 2326-ra nőtt az újonnan ismert bolygó
száma, a Kepler 16 hónapos útja során szerzett adat
alapján. Ha ezek létezését sikerül mind bebizonyítani, a
kor az megnégyszerezheti a jelenleg ismert bolygók (70
számát.
A most felfedezett bolygó, a Kepler22b egy, a
Napunkhoz nagyon hasonló csillag körül kering, kb. 60
fényévre tőlünk, A lépés egyre közelebb hozza a tudomán
ahhoz, hogyamienkéhez hasonló égitestet találjun
állítják a programban
részt vevő tudósok. A
bolygó nagyjából két
és félszer akkora,
mint a Föld. A tudó
sok számításai sze
rint a felszínén 22 fok
körüli lehet a hőmér

séklet, ha az üveg
házhatás a Földéhez
hasonló rendszer
szerint működik.

*Evangélikus lelkész, Tessedik Sámuel, 1820
ban írta a cigánykérdésről, a kor egyik nag
gondolkodója, máig elismert tudós elme.
"AmIg ezen emberfajtának megengedik, hog
fényes nappal házaljon. hogy ajtókat, záraka
lakatokat fürkésszen, kolduljon, mindenfél
mesterkedéssel zsebeket nyisson, pecsél

" nyomókat véssen. és hegedüvel, eimbalorr
mal meg hárfával a falu előkelőinek házérs
névnapi szerencsekfvánatokat komponáljor
6h! jam satis est! addig ez az emberfaj ner

javul meg! És ez Szarvason 1807-ben még inkább [gy van, sőt 1820-bal

is, Miféle szerencse lehet az, amit egy derék, becsületes embernek nev,
napján vagy újévkor egy csapat feslett cigány kivánhat? Inkább fordftva! J

becsületes embernek, ahol és ahogyan tudja, átkell alakltania acigánj
dolgos, tevékeny, derék emberré, szolgává, cseléddé, családapává é
családanyává. és csak azután kfvánhatnak egymásnak kölcsönöse
szerencsét, és örülhetnek szerencséjüknek. Nem kellene-e a magya
kőzönségnek oly sok kőrőzött rendelet után egy egyértelmüen hozo:
határidőre komolyan megfogni a dolgot, s ezt az állam terhére, kárára é:
szégyenére szolgáló csavargófajt végre a köznek hasznára, csatorna
hfd-, zsilipépftésnél, vízszabályozásnál alkalmazni, és ezáltal az embe
társadalom hasznos tagjává fogadni?"

*(Tessedik Sámuel, 1820

-----------1

A Tisza Kálmán Közoktatási
Intézmény hírei

Gyomaendrődi Oktatási Egység

"Itt van a szép Ka rácsony..."
Az idei naptári év utolsó tanítási napjai az adventi, karácsonyi
hangulatjegyében teltek mindenhol.
A Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény gyomaendrődi oktatási
egységében a december eleji Mikulás-meglepetések meghozták a
tanulók és pedagógusok ajándékozási kedvét is. A Diákönkormányzat
képviselőinek és patronáló tanárának, Varjúné Kovács Edít
tanárnőnek köszönhetően december 6-án délelőtt a Mikulás és két
szép Krampusz kísérői ellátogattak az intézmény minden telep
helyére, hogy köszöntsék a diákokat és jelképes ajándékkal ked
veskedjenek.
Nem várt nagy számban csatlakozunk a KÖRF karácsony aján
dékgyüjtési akcióhoz, kimutatva az egymásra odafigyelésünket, az
egymás iránti segítőkészségünket.
A december J5-i kollégiumi vacsora is ünnepibbre sikeredett, mint
egy átlagos esti étkezés. A nevelőtanárok szervezésében és a konyhai
dolgozók segítségéveIminden kollégista karácsonyi díszbe öltöztetett
környezetben, kis rnűsor és zene kíséretében fogyaszthatta el a méltán
ünnepi menünek nevezhető vacsorát."
A naptári év utolsó tanórái szintén karácsonyi hangulatban tejtek el
minden diák és pedagógus számára. A Diákönkormányzat szer
vezésében szívhez szóló műsorszámokkal kívánhattunk egymásnak
áldott, békés karácsonyt és megértésben, békességben, sikerekben
gazdag, boldog új esztendőt,

Szalagavató
A Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Gyoma
endrődi Oktatási Egysége 20ll. december 2-án rendezte meg hagyo
mányos Szalagavató Ünnepségét a városi Varga Lajos Sportcsar
nokban.
Az idei tanévben öt osztály, összesen 133 végzős diák számára tűzték

fel osztályfőnökeik a zöld szalagokat. Az ünnepélyes szalagtüzést a
végzős osztályok táncai követték, a vendégek angol keringőt, disco
táncot és bécsi keringőt láthattak tőlük. A rendezvényt a végzős tanu
Jók és szüleík közös tánca zárta. A rendezvényt megtisztelte jelen
létével Farkas Zoltán, a Békés Megyei Közgyülés elnöke, ország
gyűlési képviselő, VárfiAndrás, Gyomaendrőd város polgármestere, a
képviselőtestület tagjai, valamint a társintézmények és szakmai
gya1corlóhelyek vezetői, képviselői.

Őszi Labdarúgó Kupa
20 ll, november 25-én pénteken került megrende
zésre az"Öszi" Kupa eJnevezésű fiú labdarúgó kupa.
A rendezvény spottalálkozó a részt vett iskolák tanulói, valamint az
iskolák vezetői, oktatási egység vezetői, kisérőtanárok számára, A ta
nulók 9 órától egészen 16óráig rúgták a "bőrt", melynek az eredmé
nyei a következők Jettek:

I. helyezett: Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény
Orosháza

ll. helyezett: Szeged-Móravárosi Szakközép és Szakiskola
II1, helyezett: Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási

Intézmény- Békés
IV. helyezett: Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási

Intézmény- Gyomaendrőd
V. helyezett: Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási

Intézmény- Dévaványa
VI. helyezett: Vári Szabó István Szakközépiskolája, Szakiskolája

és Kollégiuma- Kiskunhalas
Különdíjasok:
Gulyás Richárd (Orosháza) - Legjobb mezőnyjátékos
Csák János (Gyomaendrőd) - Legjobb kapus
Panyík Flórián (Dévaványa) - GóJkirály
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R-: APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK

1

APRÓHIRDE ÉS K ·

,

-/

A Kis állatki állit áson f eszí/eit 5.oldal

A Cigány Kisebbségi Önkormányzat karácsonyán 7. oldal

Tiszt It Hirdetönk!
Az. Új Gyomaendrődi Hírlapban megjelenő apróhirdetése, kérésre,
ingyenesen megjelenik a Dél-alföldi megjelenésű IRÁNYÁR
apróhirdetés újság következő számaiban. Ennek feltétele, hogy a
beküldendő hirdetéshez feltétlenül írjonirányáral is!
Új Gyomaendrődi Hírlap sze rkesztősége e im: 5 00 Gyomaendrőd ,
Arany J. u. 25.; Tel./fax: 66/386-479,mobil: 06/20/2216-633;
e-maii: gyehirlap@fibermail.hu; ekOldésl határi dő minden hó 25·el
; _ ·· ···· ···.. ·· ····..·..·.. ····..·X ..;

! INGYENES CSEREBEREHIRDEltS (APRIIIIRDEltS) !
iFeladó neve: j
: elme: 1
i Cserebere (apr ó-)hirdetés szövege(max.20szó): i
l ~
~ • ••• ti It • • •• •• • • • ol ol , , I ot • • • .. • • l
~ , ti I ••••• ol , ••• tO , , • .. • .. • .. • • • • • • • • • • • • • • .. j

~ •• , ol ol II I to fO ol .. • .. • • .. • • .. • • • • • • • .. • • • .. • .. • • .. • • • • ~

~ , II ol • .. • • • • .. • • • • • • • .. • • • .. • • 1

~ ol It • • • It .. .. • • • • .. • • • .. • • .. • .. • • • • • • .. .. .. • .. • • • • ~

~ Telefonszám: i
~ (Irányár): Fl) (olvashalóíráss II) :. .............................................................. ....................................................................

Kisbálás szalma, kb 40db eladó. l.ár
150 FUdb.Érd.:30/6376-831

I ,-:.~ JÁRMO

l.".-KIADÓ/LAKÁS

Gyomán hosszú távra 3 szobás,
igényes, folyó és központhoz közeli
családi házat keresek, tavaszi
beköllözéssel. Érd.: 30/640-33-73

Takarltást, vasalást vállalok! Érd.:
30/565-01-58

Angol nyelvoktatást v álla lek
általános- és középiskolásoknak.
Érd:06-30/325-8406

VEGYES

Érd.:20/4132-770; 621322-572 b-4x

Gye., Rákóczi u-ban 4szobás, dupla
fürdöszobás , dupla ebédlős , 2
bejáralú polgári ház mellék
épülelekkel,dupla garázzsal, vegyes
tüzeléssel, berendezéssel eladó.
Érd.:66/284-278; 30/851-99-02 b·

Gye., Öregszőlöben, a kondorosi
kövesúl mellell összkomfortos ház,
másik fele bármire kialakllható
épület, 2740 m'területtel eladó. Érd.:
30/6376-831

Szalagcserép. Gáztűzhely,

gázpalackeladó.Érd.:30/216-70·85

Fodrász házhoz jár! Érd.: 70/455-95
15;30/521-98-69

Masszázsoktatás kezdőknek és
haladóknak. Érd.:06-30/320-81-89

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

Fehér, 10 éves Daewo Lanos 1,5
személygépkocsi, lejárt műszakival

eladó.l.ár 350 eFt.
Érd.:30/6376-831

Tiszlelt Szülők! Korrepetálás,
felz árkóztalás, magánórák fejlesztő

foglalkozások , dolgozatokra
középiskolai felvélelire versenyekre
való felkészltés általános
iskolásokanak (1-8. oszt.) Iskolai
dolgozatlapok, versenyleszlek
megrendelhelök. KorszerOen
felszerelI tantermemben minden
felszerelés ingyen bizIoslIolI. Cél a
minél jobb iskolai eredmény elérése!
Minden tanulni és haladni vágyó
diákot szeretettel várok! Érd.:
30/856-32-18

Jó állapolú babakocsi (15 e Ft),
bébihordozó (4300), pelenkázós ágy
ját ékokkal. új matraccal eladó (30 e
Ft). Érd.:70/322-70-07

Gyomán, Kecsegésben (Sulek-kert)
vizparti lelek eladó. I.ár 2MFI. Érd.:
~386-191 ; 30/9985-096 -b-4x-

Gye. központjában, Napkeleti u. 4.
sz. alaIIi 2 szobás, gázfOtéses csa
ládi ház nagy melléképülellel 1440
m

2
-es telekkel eladól.ár 3,45 MFl.

~; Gyomán, aZrinyi M. u. 115. sz. alaIli
" kertes, összkomfortos családi ház
Oeladó. Érd.: 30/2167-085

:í·Gyomán, Rózsa F. 14. sz. alall 4
szobás, nappali + étkező,

IE padiásIeres családi ház alsó
lt épülellel, garázzsal eladó, kisebb
~~ csere érdekel. I. ár 11,5 M FI. Érd.:
IE 66/284-295;30/249-76-22 b-4x-

~ Gye., félkomfortos paraszth áz,
beköltözhetöen, Kálvin u57 sz. alaIl,

il eladó. I.ár 4,5 M Fl. Érd.: 70/2015
a208; 66/282·148 b-4x-

ZGye., Vásártéri ltp-en 4 lakásos
"'társasházban 3 szobás lakás
~r garázzsal, als6épülellel eladó, vagy
a'kertes házra elcserélhetö a gyomai
~I részen. l.ár 8,6 M FI. Érd. : 30/944
~l1847;30/488-4396

_ Gye., a FOzfás-zugban kert 2 sor
~yümölcsössel eladó.
I:rd.:30/2167-085

k Gyomán, Arany J. 25., 845 m2-es

J lelken, 145 m2-es, 5 szobás,
összközmOves vályogház mellék

l1épületekkel (vállalkozásra
IIalkalmas), azonnal beköltözhelően

yeladó,- net bekötve. (Akár két
kgeneráció számára is kialakltható.)

I.ár 9MFI. Érd.:20/221-66-33 b-4x-

Gyoma, Arany J. u. 16. sz. alall 4
szobás, összkomfortos ház eladó.
.fu2..: 20/5266-573 b-4x-

TI-Gyomán, aVásártéri ltp-en 1szobás,
lá'1. em. lakás eladó. Érd.: 20/530-96
'n37

JYGye., Templom-zugba vízpartra
st menő ingatlan eladó, villany ésfúralI
·Iekút van, 4614 m', l.ár 2500 FUm2

•

H·Érd.:70/9438·212

Gye., Vásártéri ltp-en 2. em., 2
) .szobás, erkélyes lakás eladó, vagy
Jyvfzparti ingallanra cserélhetö. I.ár %

MFI. Érd.: 30/628-61-72

INGATLAN

rrEndrődön 2 szoba + nappali,
3rösszkomfortos parasztház alsó
"{épülettel, nagy udvarral eladó. I.ár 3
I IM Ft. Érd.: 20/2155-670

Gye., Polányi M. út 1 kh szántó
összkomfortos tanyával eladó. I.ár
4,5MFI. Érd.:70/513-77-92; 30/563-

~2 22-08 b-4x-
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HIDEG- ÉS MELEG "TKEZÉSI
UTA VÁNYOHA ELFOGADUH !

.... - - - ...,
t " .

': . ,,};~"'i " :
. ,~ · ~ ·l. ·

('iii :. : ev .
) _ ~P~ _J~

- friss pékáru
- lérhet ö árak
- széles választék
- minöségi termékek
- akciók
- t örzsvásárlói kártya
~

ER Hft.boltjait
Gyomaendröd:

- Fö út 26.
- Bajc ;-25. út 4 .
- Hossuth u. 2 .
- Hossut h u. 66.

&ACRAMENTUM

TEMET ZÉ&
Állandó ügyelet:36-30/696-71-17
CyumaondrÖll, Bajcsy-lJ.út Ul.IL

, ""
RPETA8fE E E~ A"DEK~ZAlOr

Gyomaendrőd, Kossuth u. 45.
Ta péták: ifi f. Ii * I: .

Papír, vlies, fűrészporos, i ~ 'I :: . WI í'''' -;---;
öntapadós tapéta '''' . " . 1 r. .,

Bordűrök . :11~ . t:'
Polisztirol mennyezetlapok ~
Polisztirol szegőléccel ty.z~ . ' :. ! .~

FEST ' E ÖL- ÉS B r ÉititE!
s Ö. apét' ó sz r z 'mok

ias.zos as.ztalter ítők

ürdős.zoba s.zőnyegek

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

~-------~--------------------------------.
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

!VálasszaaSI
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
\,---------------------------------------_.

LÁTSZERÉSZIIZ ET
yomaendrö, Hősök ólja 3. Telefon 284-25

I NGYENES kOMPUTERES SZEMVizsGÁLAT

ksdd, CSÜTÖRTÖI(, pÉN TE k, SZOMbAT 10... 12... iq
SZERdA: dn. GEdEi MARGiT

ds.: 1O... 12... iq, du.: 14... 16... iG

Sze üvegekkészítés ,j vítása
, § T' 'ngek beváltása

OpTikAi cikl<Ek, NAPSlEMÜVEGEk NAGY vÁ~sZTÉI(bAN I(AP~ATÓld

6YESOPTIKAI KERETEK É§NAP§ZEMÜVE6EK
,REN6EDMÉNNY L!

, GYORSÉs pONTOSkiszolGÁLÁssAl
....:

vÁRjuk kEdVESvÁsÁRlóiNku !
TisZTElETTEl: SZARkACsilh LÁrsZERÉszMESTER

Új Gyomaendrődi Hirlap • független városi havilap . Felelős szerkeszt ö:
Biró Károly, szerkesztöséq: 5500 Gyomaendrőd, Arany János u. 25. sz.
Felelős kiadó: Biró Károly Tel.: 06/20/221-66-33. Nyomtatás: Berény
Nyomda, Hegyi Márton;Mezőberény, Vésztői út 11/A. .
E-maii: gyehirado07@freem ail.hu: biro.karoly5@upcmail.hu
Terjesztik agyomaendrőd i kereskedők . ISSN szám: 2060-7083

A lapunkban megjelenó vélemények, értékelések, hozz ász ól ások, eseíle
.fizetett hirdetések nem feltétlenül a szerkesztőség álláspontját tükrözik. Viszol
teret adunk minden véleménynek, hozzászólá snak. melynek hanqv éte
bizonyos etikai határok közö ltmozog. Az "-XX-" jelű Irások fizetett hirdetése'
vélemények vagy PR-cikkek.Címlapterv:Novák Hanga
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KÖSZÖNET
Kö szönjük a Cívis-Bau Kft. tulajdonosának,

SPITZMÜLLER ZSOLTNAK,
hogy segítő felajánl ásával, a vizsgálat teljes

összegü kifizetésével, hozzájárul t fiunk,
Pet-CT viz sgál ata elvégzéséhezi

Tovább á megköszönjük azokna k a gyomaend rő d i

lako soknak is, akik seg ítettek nekünk!

Köszönet érte : Fekete Robika és családj a

2011. december-2012. január

" ,
ENDORSEG

.Ll l., I .... ' ) J" LJ ',. 1°' I .., I l.~ . ~.. III

~r:;+1;LL

-

'6r;'GET[E' 'VÁROSI HAVIL P
- '. !t~O- Ft

ecember 27-én, este kilenc óra körüli időben érkezett a
~jelentés a gyomaendrődi IVlÁV állomásról , miszer int egy
~ri ka i származású személy szemmel láthatóan ittas
lapotban garázdálkodik az állomáson és környékén . A
érkező járőr megállapította, hogya garázda már
1rösüveget zúzott sz ét, valam int az állomás üvegajtaját
'rte be. Előállították a magáról megfeledkezett férit és
lene rongálás miatt eljárás indult.
nuár 24-én derült ki egy rutinellenőrzés során , hogy egy

r
művezetéstő l eltiltott személy a tiltás ellenére gépkocs it
zetett. Az igazoltatás során aztán rájött a rendőr arra is,
~gy a biróság korábban egy évre el tiltotta a
müvezet éstől emberünket, ezért a járőr előállItotta a "I~e n
nitens gépkocsi vezetőt, és a szabálysértés miatt
izetbe vették . Nem sokkal ez után, az elkövetkező

,r9yaláson a biróság tíz napos elzárással sújtotta a e I I
[abá lys é rtő t , l,pU,a vel,e U. ........3. oldal
t elmúlt időszakban több alkalommal intézkedett a ----------------------------jf-------------
I dőrjárőr ittas személyekkel szemben a települ ésünkön. r r
esősorban kerékpáron közlekedők estek az eilenőrzés KERDES FELELEK
á (vagy mondhatjuk, hogy kerültek a rendőrség kitüntető -

J~:~~g~S~g felhívja a Tisztelt kerékpárosok figyelmét, AZ UT AEMBERÉN K....4-5. oldal
)gy az ittas biciklizés esetében akiróható bírságok 30, . --- -- - - - - - -- - - - - .. - - - - - ..--- -- --- -...,~------

etve 60 ezer forint összegűek lettek! Ezzel kapcsolatban Pl[)(flEj'ITff\r TEVJi) l.lr~L\U lurK!
~ igazoltató rendőrnek nem áll módjában mérlegelni, a n VX' V =J(\.)lWIL~ U v

rsáq összege leszabályozott. Amennyiben alégalkohol , / .. # ..

ondázás.. .) koncentráció 0,5 milligram/liter érték alatti, GI SI _.ES 'ALLALK ZASROL7. oldal
kor a büntetés 30 ezer forint, amennyiben az érték ezen

-íüll ,akkor 60 ezer forint.
5 érték felett ezen felül vérvételes véralkohol
ncentráció megállapítás kötelező, és ennek a költsége
inténaz elkövetőt terheli!
téli úton közlekedők figyelmébe ajánlja a rendőrség,

gy a gumiabroncs állapotát gyakran ellenőrizzék az
tósok , például a légnyomást , a mintázatot!
ennyibben lehet közlekedjenek megfelelő minőségű

i abronccsal! Az akkumulátor legyen mindig feltöltve!
yeljenek a hóseprü, jégkaparó meglétére, a fagyálló

.llakmosó folyadék szintjét is gyakran eilenörizzékl Nem
anyagoiható a gépkocsi világításának kontrollálása és

llkiégett izzók cseréje sem! Mindig az útviszonyoknak
[egfe le lően vezessé k jármüvüket. Nem szégyen és
egalázó ilyenkor a lassabb sebességgel való utazás! A
J tonság mindenek felettI
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il himz és elŐII Putnoki Sándorné ...
további tagok a képen: Csizmadia Istvánné és Iványi Szilvia

I
, , " I

KEZIMUNKAT SZERETOK KLUBJA I

I

Kedves K öz épiskohls Tanulóinlc, Di ákj aink l
Kedvesestis Gimnazista Tanut óink, kedves Feln öttek, Támogatóink!
Ezúton is tisztelettel tájékoztatj uk a kedves Diákokat . hogy a Bará tság
2000 Eötvös JÓ1..5ef Alapítvány a Dévaványai Középiskol ásokén
Kuratóriuma a 2012. nyarán megtartandó40 órásangol nyelvtanfolyamo'
(az e lőző forrnához hasonlóan)50ezer forinttalszándékoziksegiteni.
Tiszt elettel sze retn én k k érní seg í t ő támogatásukat, hozzá'
tartuz óiktól, jú barútaiktól - a felajá nlható SZJA 1 %~kal segítsé~

Alap ítv ányunk munkáját.
Munkáltalójuknál,vállalkozóként az egyéni adóbevallásnálaz SZJA \%
kedvezm ényezettjek ént a Bar átsúg 2000 Eötvös József Alapítvány'!
szíveskedjenek megjelölni, rnelynek Ad ósz árna : 18377219 I 04

rr===========:t:~
1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %1 % 1 ~ ~
Azzal a k ér ésse!fordulunk Önökhöz, hogyazÖREGSZÓLŐl GYERMEKEKtRT ~
~UlPfTVANY-t támogatni szlveskedjék! A személyi jövedelemadója 1 %·át al j
Oregszőlői GyermekekértAlap/lványszámlájáraisutalhatja! 'I
Az alapitvány célja a Gyomaendrődőn élő, öregszőlői, jó képességű, hátrányos (
helyze tű gyermekek közép és felsőfokú tanulmányainak támogatása, ~

Kőszönettel vesszii/(:PésóIllésBéláné kuratórium elnöke, )
Számlaszám: EndrődésVidékeTakszöv:53200015- 10001961
Adószám: 18376184-1-04

Minden kedden a Katona József Művelődési Ház kisterméb
háromtól fél ötig összegyűlnek és kézimunkával foglalkoznak.

Novemberben indult ez a klub, vagy kézimunka kör, Köté
horqotá s, hímzés, és minden egyéb is a terltéken van, amikk
foglalkozni tudunk.

Technikai dolgokat is megbeszélünk mondta Iványi Szilvia a J

tagja a körnek és vezetőhelyettese is, Minták, leírások és effél I
cserélését, átadását is végezzük , de természetesen igény ,
vesszük a meglévő mintakönyveket, újságokat az újdonság
megszerzéséért. Eddig mintegy nyolc személy lett tagja
körnek, de nagyon szeretnék, ha a gyomaendrődiek nagyo
számban részt vennének a kör életében, hiszen biztosan sok
vannak akiket ez a szép foglalatosság érdekel és szeretik
csinálni.A körben azonnali tapasztalatcserére van lehetőség,

kis pletykálkodásra is! A tervek szerint a Kert Barát Kör ős

kiállításánszerétnének ezután részt venni munkáikkal.
"A csopotból néhányan elmentünk Túrkevére az ö

folyamán, ahol megnéztük az ottani kézimunka csoportot, ak
legalább harminc éve járnak össze , Nekik már állan I

kiállitásuk is van, ezt tekintettük meg. A vezetőjük ráadás I

hivatásos a kézimunkázásban . A jövőben szeretnénk továb
társ klubokkal felvenni a kapcsolatot. A klubunk vezetője Tim

. Mihályné Rózsika néni." tette hozzá Iványi Szilvia.

2

Dr. Frankó levele
Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország!

Anyai nagyapám az asztalos és bútor restaurátor kicsiny műhely ében

titokban tanított meg bennilnket a fenti kezdem dalra. Tiltott dal volt!
Nagyapát szép tenor hanggal áldotta meg. Mérhetetlenül szerette a
hazáját és városát, ahol született . Dédapám és ős ei német származásúak
volt ak, valahonnan Nürnberg környékéről vándoroltak a régi
Magyarországra az [800-as években, Ternesvárra, az akkor még Magyar
Földre. Nagyapa 190l-ben ott sz ületett . Asztalos lett. [920-b an
megnősült, Békéscsabán telepedett le, és egy életen át siratta a
Trianonban elvesztett szülőföldj ét! Től e sokat tanultunk. Nagy reakciós
volt az Öreg. Utáita a fennálló rendet, de imádta a zenét, s megtanitott
annak szeretetére. Hazáját szeret ő, magát magyarnak valló emberként
halt meg. Apám harcos munkás ember volt, tizenegyedik gyermeke a
nagymamának. Büszke, egyenes gerincű ember volt. Sokszor megalázták
a régi, úgynevezett "úri világban". Innen eredt a gazdagok elleni utálata,
baloldali érze lmű volt. Majd jöttek az 50-es évek, rnikor látta, hogyan
nyírják ki egymást is az elvtársak. Majd ő t is s értegették. mert"együttsír a
munkás társaival", hátat fordított a rendszernek. Csak a foci érdekelte
haláláig. Az élet rendje, hogy véget ér és a sors kegyeltje az, aki
elmondhatja, sokat tanult az előző generációkt ól. Nekem megadatott.
Talán e miatt is " lógok ki a sorbó !", és öregedő tejjel még minden nap
segíteni szeretnék, felvilágositani, megmagyarázni a sok agyrnosott,
"Valóvilágon" fe l növő nemzedéket!
Kedves embertársaim! Figyelik mi zaj lik körülöttünk? Hová jutottunk?
Van még igazi hazaszeretet? Lehetünk-e még büszkék magyarságunkra?
Mit cselekedett a magyarság az elmúlt több, mint ezer es ztendőben? Mi
mínd enj ótcselekedtünk akár Európáért is?! Valóban európaiak vagyunk?
Igen, azok!! Feltételezem és remélern. ma e Hazában sok gondolkodó
ember fejében fordul meg hasonló gondolat. Mit követtünk el, hogy most
mindenki ellenünk van?
Alapvető emberi jogaink vannak, mint a függetlens égünk. mi
választhatjuk meg milyen társadalmí rendben akarunk élni, megbecsüljük
a kisebbségeket és a szabadságot! Ez minden sz épre vonatkozik. De,
mintha nem így lenne. Aki látta a stassbourgi parlamenti közvetítést
élőben, annak most kinyílott a szeme, mint a kismacskának 8- 10 nap után.
Nem csak láttuk, hanem hallottuk is! Ennyi ocsmányságo t, hazugságot,
nemtelen támadást hazánk ellen nekem még soha nem volt részem
megélni! Látni kell, hogya bal-liberális világ gombnyomásra rnűködik!

Hálózatuk volt, van és lesz ís!!! Kik ezek az emberek? Fájón és félve
mondom ki csak magamban mit keresünk mi ott? Ezek között? Mit keres
ott Bokros Lajos? Angolul beszélt, hát, csak nem fárasztja magát hazánk
nyelvével! Párt nincs rnögötte, de sok pénzt kap... És Göncz Kinga miket
hordott össze?! Szégyen! Egy tettet, egy megnyilvánulást mindig a
megfel elő történelmi időpontban lehet és kell megitélni. A magyar
ellenzék baloldali liberálisai elárultak akkor és ott bennünket! Minden
országban kellene lennie egy nemzeti min irnumnak, amiben egyet kell
érteni! Nálunk ez nincs, saj nos nem is volt! Nincs baloldal ma. Csak
liberális morzsalékok.Nincs SZDSZ! Úgy tünik 20 14-ben LMP sem lesz
már! Shitfer úr a Szakasits Árpád unoka is bedobja a törü lközőt. Családja
megfedte, nem hű a régi hagyományokhoz. Ö je lentette fel Gyurcsányt.
Nagy szégyen ez! Az MSZP meg elszakadt mint a kinőtt, nadrág feneke.
Nem csoda, ahol egyTörök Zsolt sz óviv ö lehet. ott nincs élték. Aho ISzanyi
úr pártfőnök akar lenni,ott nagy a baj. Pedig szükség lenne valóban baloldali
értékeket képviselő pártra!De az nem megy, hogy mindig a kisemberekre. a
szegényekre hivatkozunk, közben II Bankárvilágra teszik le a voksot! És
itt visszatérnék a magyar nép nagy " bűnére" ! Nem bocsátja meg nekünk a
bal-liber álls világ, hogy kiestek a csereszny éstálbóll Messzebb kerültek a
húsosfazéktól. Sajnos későn! M ára eladták az orsz ágot, mindent ami
mozgatható volt. A bankvilága pénzünket teszi tönkre óráról órára! így
lehet egy népet, egy országot letörölni . a térképről. Ezt akarják. Nem mi
megyünk szembe az Európai Uni óvall Az Európai Unió jön nekünk!
Szokás mondani: ezt a hülye is látja! Ha a Bank elnöke Magyarországon
nem tehet esküt a hazájára, a népére, akkor ne beszéljen itt senki arról,
hogy félt i a függetlens égünkett Féltik a magyar demokr áciát? Hogy oda
ne rohanjunk ugye? Hogy mi a média szabadság? Tessék nézni II tévéket,
olvasni az újságokat! Mindez rnerő hazugság! Csak egy nép lejáratása a
világ e l ő tt, De nem folytatom tovább.
Hogy is írta Pet őfi : Habár felül a gálya. és alul a víznek árja, azért a viz az
úr! Kedves liberálisok! Ott a gálya, lehet beszállni! Csak bátors ág!'

ÜdvözlelIel: dr. Frankó Károly
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e A Magyar Kultúra Napja alkalmából az Omart Könyvesboltban és
Kulturális Műhelyben műsoros estet rendeztelc. Január 20-án a

§!RegéHI Fehér Táltos hagyományőrző dobcsapat mutatta be " Égi
qTörvény" cím ű verses, zenés műsorát. Ugyanekkor nyílt kiállítás

Valuska Lajos míves bőrmunkaiból.

~ Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád
'fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Céljuk

J:magyarságtudat erősítése, az ősi magyar n éplélek sajátosságainak, belső
J'értékeinek felidézése, felszínre hozatala és tudatosítása saját magukban és
ía magyar népesség legszélesebb rétegeiben.

)[ Mindenki számára érthető és elfogadható mondanivalójuk: a szeretet
~r nélkUlözhetellensége; a jóság, a becsület, az összetartozás fontossága; az
liősök tisztelete, a hazaszeretet, és a mindenek feletti Istenhit. Ezt erősítik fel
I( adobokgyógyító, lelkesítő rezgései, és a kort idéző viselet.
2 200Sóta minden nagyobb hagyományőrző összejövetelenjelen vannak.

Az öt év alatt eddig kb. 250 alkalommal léptek köz önségelé. Erdélyben.
il Kárpátalján, Felvidéken és Délvidéken is több településen szerepeltek.
il A 2009-es nagy-britanniai walesi fellépéssorozat is azt bizonyította,
é hogy mondanivalójuk a nyelvi akadályok ellenére is eljut az emberi
J szívekhez.
) . ··' l· ..· il

SZÓLJ BE L )!
2010-ben Vita-csata, regionális Disputa versenyt rendeztek,
ezt a gyomaendrődi Kner Imre Gimnázium csapata nyerte
meg. A Dél-alföldi régióban 2ü11-ben, a Szóval?! Című

országos Disputa verseny győztese is a gimnáziumunk
csapata lett. E győzelem jutalma egy négy napos brüsszeli
tanulmányút volt, az EU székhelyének megismerése. A két
verseny tulajdonképpen uniós témában zajlott. Azóta a két
csapat felkészítése, de bővítése is folyik.
A Kner Imre Gimnázium februári programjai közölt szerepel
7-én, a Szólj be(le)! program. Ennek egyik állomása lesz a
gimiben, és ezt a DIA (Demokratikus Ifjuságért Alapítvány)
szervezi . Témája lesz egy délelőtti tréning után a délutáni
pódium beszélgetés: EU-s szintű kezdeményezésben a
fiatalok társadalmi részvételének elősegítése, s hogy
elmondhassák véleményüket az őket érintő ügyekkel
kapcsolatban. Az idei központi téma a választásokon való
részvétel, mint állampolgári kötelesség. Országos
vitaesemény-sorozat része lesz tehát itt, Gyomaendrödön a
fiatalok versenye.
25-én Disputa nap következik ismét a gimiben. DIA pályázati
támogatással zajlik majd. Vendégül látják a gyulai Erkel
Gimnázium csapatát, hogy eldöntsék melyik csapat a jobb.
Délelött Disputa tréning, délután nyilvános Disputa vita. Erre
bárkit szlvesen elvárnak a város lakói közül!

A Magyar Országgyűlés 1995-ba megalkotta az un. állatvédelmi
törvényt( 1998. évi XXVIII. törvény, az állatok védelméről és kiméletéről

annak tudatában, hogy az állatok érezni, szenvedni és örülni képes
élőlények, tiszteletben tartásuk. jó közérzetlik biztosítása minden ember
erkölcsi kötelessége. Most ebből szeretnék néhány újdonságot
megemlíteni . Az állatnak tilos índokolatlan vagy elkerülhet ő fájdalmat,
szenvedést vagy sérülést okozni, az állatot nem szabad kínozni. emberre
vagy állatra uszit ani, illetőleg állatviadalra idomítani, kényszer
takarm ányozásta fogni, kivéve az eg észs égügyi megfontolásból való
kényszerű táplálás esetét, (fogyókúra) , a kim életét nem biztosító módon
mozgatni és szállítani, elhelyezni, teljcsítöképess égét felisrnerhet ően

meghaladó teljesítményre kényszeríteni, természetellenes és önpusztító
tevékenységre szoktatni, Tilos az állatot küzdelemre kényszeríteni egy
másik állattal vagy emberrel, amely s érülését vagy halálát okozhatja. Tilos
az állatviadal szerv ez ése, tartása, továbbá az állatviadalra fogadás
szervezése, az állatviadalon való közrernüködés, részvétel, fogadáskötés .
Tilos állatviadal céljára állatot tartani, tenyészteni. kiképezni, idomítani,
valamint más személynek átadni, vagy forgalmazni; építm ényt,
földter ületet vagy egy éb helyet, anyagi eszközt más személy
rendelkezésére bocsátani.(vadászebekre nem vonatkozik vadászat
közben). Tilos az ember környezetében taliott állat elűzése, elhagyása
vagy kitétele. Ahol veszélyes állatot engedéllyel tartanak, ott azt a helyet
jól látható, tartós jelzé ssel kell jelezni. A veszélyes állat tartójának
gondoskodnia kell arról, hogy az állat közter ületre vagy más
magánterületére ne jutha sson be. Az állatvédelmi hatóság az ebet
egyedileg veszélyesnek rninősítheti, amennyiben harapós, vagy akár
feltételezhetően embernek fizikai sérülést okozhat. (A veszélyességet
kizárólag az állatvédelmi hatóság állapíthatja meg). Veszélyesnek
min ősitett eb kizárólag az állatvédelmi hatóság által kiadott engedéllyel,
ivartalanítva és elektronikus azonosílóval (chip) megjelölve tartható.
Szaporít ásuk, tenyésztés ük tilos. A veszélyes ebet polgári jogi
szempontból vadállatnak kell tekinteni. A település jegyzöje kérheti az
állatvédelmi hatóságtól az eb egyedi veszélyessé rnin ő sit é s ét. Az
állatvédelmi hatóság a veszélyes ebekről nyilvántartást vezet. (az adatokat
az eb elpusztulás ától. elvesztésétől, valamint tulajdonosváltásától
számított három évig kell megőrizni. A hatóság elrendelheti az eb életének
kioltását, amennyiben az halálos kimenetel ű s érül ést okozott embernek, és
a szakértő megállapítja, hogy az eb viselkedése szándékos! De
elrendelheti, ha a tartási teltélek nem az engedélyben leírtak szerint
történik, ha az eb ivartalanítása és transzponderrel való megjelölése nem
történik meg, ha a gazdának felróhatóan az eb másik embernek fizikai
s érül ést okoz, ha elszökik és befogják (második alkalommal), vagy ha az
ebetjogszerűen elkobozzák. Ajogerő s határozattal elrendelt ivartalanítás,
transzponderrel t ört én ő megjelölés. elkobzás, szállítás, tartás és az ebélete
kioltásának költségei az eb tulajdonosát terhelik. A transzponderrel
megjel ölt ebek adat ait országos elektronikus adatbázisban kell
nyilv ántartani. A regisztrációért jogszabályban meghatározott díjat kell
fizetni, amely magában foglalja a transzponder árát, a beültet ésdíját és az
adatbázisba való regisztráció díj át. Az adatbázis rnűködtet ője biztosítja az
adatokhoz való nyilvános hozzáfér ést az állatba ültetett transzponder
sorszáma alapján. A tartás helye szerint illetékes települ ési,önkormányzat
ebrendészeti teladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni
oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente
legalább egy alkalommal ebösszeirást végez, az év el ső napjáig négy
hónapos kort betöltött eb után az eb tulajdonos ától évente ebrend észeti
hozzájárulást szedhet be (ebadó). Nem szedhető ebrendészeti hozzájárulás
a védell őshonos vagy veszélyeztetell magyar állatfajtáktól (32/2004. (ly.
19.) OGY határozat mellékletében felsorolt törzskönyvezell ,magyar
kutyafajtáktól(kuvasz, komondor, puli, pumi. mudi, magyar agár, magyar
vizsla/szálk ás-, síma sző r ü , erdélyi kopó), a mentö-, jelző-, vakvezető,

rokkantsegítő vagy terápiás, - az ivartalanított (veszélyes eb kivételével),
állatrnenhelyröl, ebrendés zeti telepr ől vagy állatvédelmi szerveze ttő l

örökbefogadott. A határidőre meg nem fizetett cbrendészeti hozzájárulás
adók módjára behajtandó köztartozás.

Dr. Kondé Gábor állalorvos
5553 Kondoros, Bacsó Béla 11.30
5600 Gyomaendrőd, Főu t-»

Tel:30/9032-998
e-maii: konde@kondorosiktv.hu
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Megkérdeztak az "lItca emberét"! Néhány kérdést tettünk fel.

Megszámoztuk a kérdéseket és annak megfelelden a válaszaikat
is!
Messzemenő következtetéseket ne vonjunk le ezekbó1, viszont

érdekességként értékelhetjük, sőt, néhol, azért sejthetden ennél
többró1is szó lehet...

l. Hamarosan több háziorvos nyugdíjba megy. Az önkor
mányzat egyelőre nem tudott a legtöbbjük helyére új orvost
találni. Mi a véleménye erről?

2. Ha lenne eb(kutya)-adó, hogyan fogadná?

3. Ön szerint a Képviselő-testület megfelelően végzi a mun
káját?

4. Jogos-e Ön szerint az EU-ból és egyéb helyekről Magyar
ország felé zúduló kritika, elmarasztalás, belügyeinkbe való
beavatkozási akarat?

(A polgárok válaszaikhoz általában nem akarták nevüket adni
vélt, vagy jogos aggodalomból.)

A válaszok:

l.
-Borzasztó szomorú vagyok. Én meg vagyok elégedve az

enyémmel, nem kéne elengedni, Jöjjön valaki utána, de ha nem lesz
utód, akkor mi, öregek mit kezdünk magunkkal? És rnost kell már
kapkodni, mikor elmennek?

-Az orvosomnál a kezelésjóvallassabban megy rniótaa felesége
nyugdíjba ment. Szerintem előre kellett volna gondoskodni
orvosokró/! Mivel hosszabb ideje megy ez a dolog, lett volna idő rá.

-Én úgy látom, hogy foglalkoznak ezzel, hogy milyen
eredménnyel az más dolog . Gondnak tartom, de hiszem, hogy akik
ebben iJJetékesek, időben megoldják.

-Kérdés mennek, vagy nem mennek? Majd keresnek hely tikre új
orvosokat.

-Lehet, hogy hamarabb kellett volna ezen gondolkozni.

-Hát, ez elég régi keletű probléma, még Dávid polgármester
idejében is tárgyaltuk. hogy gondoskodni kéne, friss egyetemistakat
megfogni, ösztöndíjjal megfogni, hogy jöjjenek el Gyomaendrödre.
Ez a városvezetés felelössége, ha orvos nélkül maradunk.

-Én is éppen beleestem, mert nyugdljba vonult az orvosom. Ez
egy tragédia! El őször kellett volna gondoskodni utódról az
önkormányzatnak, aztán elmenni nyugdíjba.

-Ha nem akarnak az orvosok Magyarországon dolgozni? Nem
jönnek vidékre, kevés a pénz. Pedig itt tanultak a pénzünkön. és
rnindenki kimegy külföldre. Ezen kéne változtatui .

-Elég nagy baj. Már régen kellett volna gondoskodni fiatalokról.

-Szerintem is hamarabb kellett volna az orvosokról

gondoskodni! EI vannak idősödve a háziorvosok! Az é
háziorvosom ugyan nyugdíjba ment, de helyette van egy fiatal.

-Óri ási probléma, hogy nincs olyan orvos, aki eljönne id
miközben az orvosok nyugdijba vonulnak. Sokkal hamarabb kelle
volna utánpótlásról gondoskodni! Meg keJlene fizetni öket.

-El égnagy hiba! Főleg azoknak az embereknek kik nyugdíjaso
hoszzú idö óta dolgoztak, fizették a TB-t, már csak ezért is!

-Szerintem szomorú, hogya fiatal orvosok kimennek külföl
dolgozni, mert nem éri meg nekik itt maradni!

-Mondták már elég rég, hogy kiöregszik az orvostársadalo
mégse csináltak semmit.

2.
-Az mindig is volt. Most rniértnincs? Nem értenék egyet, ha ne

lenne. Vannak az ebtartóknak kötelességeik, hogy egészségese
tartsuk őket. Nincs kutyám ugyan, de volt valamikor.

-Sernrniféle adónak nem örül az ember, én se!

-Én alapvetően állatszeret ő ember vagyok, van is hobbiállato
Amellett nagyon családtaggá vált egy németjuhász kutya, am
sajnos elpusztult, de hoztunk helyette újat. Valószínű, ha e
normális keretek közé és nem csak az adózás szempontjai
figyelembe véve hoznák meg, akkor Magyarország "kuty
nemzetté" válását csökkents ék,én egyetértenék vele.

-Szerintern helyes lenne az ebadó.

-Ha lenne adó, nem lenne kutyánk.

-A kutya épp olyan mint a gyerek, gondoskodni kell róla. Mive.I
szeméttel, hulladékkaljár a tartása, én elfogadnám.

-Jelenleg nem vagyok éríntett. Ez régen is volt. Ha lenne , talár
nem lenne ennyi kóborkutya, vagy, ha chip lenne beültetve, Esetlet
e miatt több kóboreb lenne . . .? Nem tudom, I

I

-Régen is volt ilyen adó. Ha van miből fizetni, akkor lehetne;
Biztosan gyarapítaná a kóborkutyák számát, sajnálom is öket.

I
-Ehhez nem tudok mit szólni, mert nincs kutyánk. Ha egy vérel I

lenne, akkor arra biztosan vetnék ki adót. ..

-Nern támogatnám.

-Ha lenne, kénytelen volna az ember elfogadni.
I

-Nekem semmiképpen nem tetszene, mert sok ember alig tudj:
etetni az ebe it, és ha meg még több kutya kerti l ki, akkor ai
állatvédők is felemelnék a szavukat. Másrészt nem vagyol
meggyöződve arról, hogy hasznos célra lenne felhasználva :
kutyaadó.

-Reálisnak tartanám, mert nagyon sok tekergö kutya van, vagj
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olyan amikor nem egészen úgy gondoskodnak ahogyan kellene,
talán ez kicsit helyre rázná a kutyatartást. ..

-Igazából ez engem nem érint. Persze nem mindegy, hogy
, mekkora lenne ez az összeg.

-Nekem nem lenne jó, mert nagyon kevés pénzből élek.

3.
-Nem. Nem sejtem, hogy valami sokmindent tennének. Korábban

se, de most meg azt sem tudom kicsoda az én k épvisel őm. Sok
változást nem látok.

-Úgy néz ki, hogy nekem nincs vele problémám.

-Nern igazán foglalkozok a helyi politik ával se. Sajátos
véleményem megvan róla, egyebet erről nem nyi latkozok,

-Az a probléma szerintem, hogy állandóan vitatkoznak.
Fontosabbdolgokban nem tartanak össze.

-Szoktam nézni néha a tévében. Néha megelégedéssel veszem
tudomásulmunk ájukat, van amikor nem annyira tetszik.

-Én nem tudom, 2006 óta nem járok be a képviselő-testületi

Ulésekre. A városban nem lehet észrevenni, azon kívűl, hogy
. egymássalcivakodnak más nem érezhető.
l ,

l -Nem nagyon ismerem, de szerintem csak veszekednek, legalább
tI isez tűnik ki a helyi médiából.
l

-Ehhez nem tudok mit mondani , nincs tapasztalat om.

-Nekem nincs kifogásom.

l
-Nehéz megítélni, de talán elfogadható. A politika még helyi

szinten is elhatalmasodik felett ünk, ez borzasztó! A mi dolgainkkal
l kénefoglalkozni, nem pedig e~más hatalmi és egyéb helyzetével.

- Nekernnem volt különösebb gondom velük.

~ -Sehogy, Azért is mondom ezt, mert én például több mint
tizenkilenc évet távol voltam innen, és ugyanúgy találtam, mint
mikor elmentem. Nem látok változást, holott Gyomaendrődnek

olyan óriási természeti kincsei vannak, amelyeket nem használnak
ki! Szerintem erre nagy értékű pályázatokat lehetne nyerni.
Gondolok itt a holtágak kiépítésére, illetve az élő Körösnél a
horgásztanyák létesítésére, viziturizmusra. Sokkal jobb
lehetőségeinkvannak mint Hajdúszoboszlónak! És Szeboszló hova
fejlődött a Keleti csatornájával, meg atermálvizével?

-Szerintem, a lehetőségeikhez képest jól.

-Annyira nem tudom, nem tudom összehasonlítani az előző

testUlet munkájával , ráadásul nem régóta élek itI.

-Talánj óközepes a munkájuk!

-Szerintem ekeserítő! Nem végzik a dolgukat a képviselők.

4.
-Figyelem a tévében mi történik. Valahogy nem jó ez. Tessék,

jöjjenek dűlőre, ez így nem jó. Szerintem oda-vissza megy ez a
pocskondiázás. Értelmét nem látom.

-Szerintem jogos, nem mocskolódás. Ők mondják meg a
dolgokat. ..

-Nincs olyan széles látóköröm, hogy ebbe én érdemben
nyilatkozzak.

-Helyes a támadás, mert nem tartjuk be a szabályokat. Állandóan
új rendelkezéseket hozna, nem is lehet már követni és felelőtlenül

csinálják.

-Szerintemjogos, én úgy gondolom.

-Nem. Minden embert, minden nemzetet hagyni kell, hogy a saját
életét élje, sajátmaga körül tartson rendet. Ez épp olyan, mintha
nekem beleszól nának, hogy az udvaromba mit hová ültetek, vagy
hogyan mosom ki a poha ramat, egyebek ... Nem értek vele egyet!

-Szerintern nem teljesen alaptalan.

-Szerintem nem jogos. Jó volna változtatni! Ez most egy jó üzlet
nekik, hogy Magyarországot így lejáratják. Hiszen nehezen élnek az
emberek városokban is.

-Szerintem el van rontva. A Kormánynak kéne helyrehozni a
helyzetet.

-Oka csak van neki. Tudomásul kell venni, hogy ebben a világban
élünk most. Ebben a globális pénzvilágban élünk, és, ha nem
megfelelően alkalmazkodunk, ha nem megfelelők a politikusaink
akik tudják ezt kezelni , akkor megy ünk Kelet felé. Tehát
megfelelően tudni kéne ezt kezelni. Tehetséges embereknek kéne ott
az ország élén lenni, akik nem a saját hatalmukkal foglalkoznak,
hanem velünk emberekkel. Azért küldtükőket oda!

-Szerlntem nernjogos, úgy, hogy nagy a nyomás, de nemjogos.

-Szerintem nem jogos! Meg kell tartani a szuverénitást. Bárki,
bármelyik ország minek avatkozik országos dol gainkba,
belügyeinkbe? Nem tartom jón ak. Ráadásul az Unió tönkretette a
gazdaságunkat! A rnezőgazdas águnkat elsorvasztották! Nem kéne a
kínai, fertőzött csirkét például megvenni , hanem itt meg tudnánk
termelni azt is, de bármit!

-F élig meddig jogosnak tartom, mert ha már egyszer az Unióban
vagyunk, akkor az uniós törvényeket vállalta az ország és vezetése,
és ez nem igazán nem mindig pontosan illeszkedik az ők

jogalkotásaikba. Másrészt most van olyan, hogy farkast kiáltanak,
közben pedig nem igaz! Azért van a diplomácia, hogy tegye ezt
rendbe!

-Erről lehetne beszélni. Mivel az idevonatkozó sze rz ő d éseke t már
aláírtuk, vállaltuk. Viszont nem tartom jogosnak ezeket a
támadásokat! Mikor beléptünk az EU-ba azt hittük, hogy jobb lesz,
lesznek olyanjogaink. mint a nyugati embereknek, de nem erről szólt
ez az egész!

-Orbán Viktor próbál egyezkedni velük, de nem tudom hová
jutunk. Pontosan nem látunk bele, egyeseknek jó, másnak nem.
Szerintem nernj ó, hogy a beliigyeinkbe beleavatkoznak! ...
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Nyitva tartas:
héUőtól pénteltig: 8,30-17-lg,

szombaton: 8,30-12-lg

Elérhet'őségek:

info@totkalef.,.hu
66/386- 186; 30/334-80- 18
W INW. totkeep.hu

Darált beton, tégla: 500Ft +áfától

• Építőipari szolgáltatások nyújtőse

építési anyagok szállítása
• Nehézgép szállítása trélerrel
• Környezetvédelmi engedéllyel

tiszta beton, tég latörmelék
átvétele díjmentesen

Gvomaendröd,
BaJcsv-Zs. út 63.

CSONTKOVÁCS··A.KUPRESSZÖR
Rendel:

Békéscsaba, Jókai úE 34. szám ~Iattl (udvari bejárat)
HETFON: 14-18 ORAIG

- idegbecsipődések, izületi blokk, tartási
~~~~~- rendellenességek megszüntetése

- nyaki eredetűszédülések megszüntetése
• sportsértlfések, tzületi bántalmak keze/és.
• hagyományos kinai orvoslás
- fülakupunktúrás fogyókúra
- porckorongsérvek és térdb/okkok műtét

nélküli megszüntetése

DR. GARZÓ PÉTER természetgyógyász
Mobil: 06-30/9458-477

I

......._------------ - -'

CSARNDKOK,
MAG" K

tervezésé t,
kivitelezését vállaljuk!

06-20/ 9527-636--

RÉUI BÚDR , ANTIKBÚTORTVÁl' RDLDK!
Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

Telefon: 06-30/9533-594

REÁIS ' RON VESZEK:
Boltberendezést o hagyatékot, régíségeket,

ócskaságokat J régi stílbútorokat
-parasztbútort (szekrény, asztal, kaszli, sublót,

fali téka, konyhaszekrény, láda, szék,
tükör és tükörasztal, kredenc)

Fizetés azonnal, készpénzzel!
Bárkai Zsolt, Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

•• I'

TUZEp ·TELEP
Gyomaendrődön, az en d rőd i vásártéren
Akác, tölgy, bükk tűzifa hasítva i !

BORSODI SZÉ
Ismét k pható !

l7

~ru~Z1GI? CS@[[nJ(~jwG ~~O(0Q

Tel.: 06-30/6318-071; 30/3343-79 1
Fax: 66/280-259; 66/284-812 este

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

(Weöres Sándor)

TEM TKEZESISZOL6ÁLTATÁS
Temetkezés, temetkezéssel kapcsolatos ügyintézés

ÜGYELET:
éjjel-nappal hívha tó telefonszám:
06-30/630-80-97 Csőke János

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
Gyomaendrőd, Ipartelep ll. 2. sz.
TeL: 661386-233; Fax: 386-269

S tancolt és hagyományos
PA~ptRDOBOZ gyártása.

STANCfODMA KtSZÍTtS
Róza kl~t.

5500. Gyomaendrőd, Ipartelep út 1/1.
Tel./fax: 66/282-095; 06-20/9142-122

. E-mail: rozakft@rozakft.hu
: , , ..
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bulvársajtóból szerzik be. Számomra a lényeg ebbő l az egészbő l az, hogy
megállt mosta tervezés, annakellenére, hogytöbbfélevariáció lehetséges.A
legnagyobb rn érv ű kooperáció, összedolgozás esetén új épületre lenne
szükségünk. Ezazt jelentené, hogyazIpari Parkba kellene építenünk. Majd ú]
gépeket kapnánk, új beszállltókat adnának ál nekünk, illetve új termékek is
megjelennének, továbbá több megrendelést is kapnánk, tehát újabb
munkahelyek is létrejöhetnének. Mivel nem kis pénz rő l van szó, a kü l fő l d i

partner minden oldalról megnézi a körülmélnyeket, lehetöségeket, és akkor
fekletbe, ha hosszú tavon, biztonságban,meglérülni láljaazt.

Másik l ehetőség az, hogy esetleg megvásároljuk ezt az épületet, nem
béreljüle Minden attól függ, hogykooperálnak-e velünk, vagy nem. Most egy
olyan újgyártógépnek az e lőá ll í tása van folyamatban, aminek az értéke száz
millió forint felettvan. Ezt idehozn ák.amit azanyacég gyártat le számunkra.
Sok beruházásvan párhuzasmosanésmindegyikegymásnakafüggvénye.

Az elrnriltévbenmekkoravoltaforqa lmuk?
l<étszáLmillióforint felettvoltaforgalmunk.
Az idénhogyan alakulhat ez?
Teljesenbizonytalanahelyzet. Ennyi természetesen idén isvárható,sőt még

több is, hiszen van már meqrendelésünk az év végéig szinte: Azonban egy
megrendelés akkor van kész, ha ki van fizetve. A szá llít ást egyébként egy
megbízottmagyarcégvégzi.

Nincsenek pályázati kötöttségeink, clehitelünk sincs. Minden legálisanfolyik
körülöttünk ésprofitot termelünk már. !lzt meg kell emlilenem, hogy nálunk a
dolgozók többet keresnek, mi nt hasonló, más helyi von atkozásban.
Munkásaink helybeliek és egy müszakban dolgozunk, mert ha két rn ű szak

lenne, akkornem tudnánk fúl órát fizetni,sakkorafizetésektermészetesennem
érnének sokat.

Én aztérzem kötelességemnek,mint cégvezető, hogyminéltöbbpénzjöjjön
ideúgy, hogy atul ajdonosmégmegelégedettmaradion.Talánebben azévben
megpróbálunkamagyar piacraisbejutni.

Nyugodt, konszolidálódó helyzetetklvá nunk'

"r

IT EL NK!
er'

"N NCS
gl1"'~oIii

Egy sikeres vállalkozásról!

Többen érdekl ődve figyelik és találgatják milyen tevékenység folyik a
korábbi Diego üzletházban. Hogy ennek a találgatásnak a végére járjunk,
felkerestem azüzemet. amelyik mostottmüködik.Acég vezet ője Oláh János.

Oláh János neve ismerő sen csenghet Gyomaendröclön. Annál is inkább,
mivel afiatalember korábban adzsúdó ésutcai harc sponapakbanjeleskedett.

Korábban külföldön dolgozott. Amikor hazajött végleg, akkor folytatódott a

I
sport.2000-töl 2003-ig oktatott aGimnáziumban, illetve aRózsahegyi Kálmán
iskolában, ésa Gyomaendrődi Judo Klubban volt oktató, tréner. Később egy
ceglédi edző vette át a helyét, aki a mai napig is végzi ezt. Azonban 2006
környékén abba kellett hagynia azaktiv sportolást, merta sok sérülés ésa
sérülékenysége ezt követelte ki, sajnos. Azóta lefoglalja mindennapjait az
üzem, acég vezetése.

Az acég 2006 októberében indult.Rögzf!ő ésemelő hevedereket gyártunk.
2009. március 31 -én költöztünk a mostani telephelyre, a Mirhóháti utca és a

i Bajcsy-Zsilinszky út kereszteződésébe, a volt nyomda, majd Diegó üzletház
I helyére kezdete abemutatást Oláh Jánosügyvezető .

I Kinek, hová,milyen piacra kerül azittelőállItott termék?
I Egyelőre az anyacégnek szál11tunk Svájcba, vagy Németországba, vagy
I esetleg egy-egy gyors megrendelés mehet direkt a vevőhöz Norvégiába,

Dániába, Olaszországba, USA-ba. Például yachtokat emelő köteleket
gyártunk, és egyébminőségi, nagy emelöszilárdságú hevedereket.

Milyenek atulajdonosi viszonyok?
Kilencven százalékban egy svájci cég a tulajdonosa, tlzszázalékban pedig

én. Ez egy cégcsoport tulajdonképpen. Van Svájcban kettő, Németországban
egy ésMagyarorszáhon egy cég, ami összesen három telephelyetjelent.

Mit jelent ezahárom belü, azanyacég neve? .
Verpackungs und Transporttechnick rövidít ése, Magyarul: Csomagolás-és

Szállftástechnika. Viszont, e cégen belül mi inkább az emelés- és
rőgzlléstechnikára szakosodtunk eddig.

Hány ember dolgozik Önöknél?
Jelenle.g tizennyolcan dolgozunk összesen, ez tulajdonképpen gyártó

munka. Ugy néz ki a termelés, hogy megvesszük az alapanyagot és
houáadjuk a munkánkat. Varrjuk. daraboljuk, összeállftjuk. Igy készül el a
késztermék.

Mire használják?
Arögzltés-technikában, például kamionokban, hajókban, repül ökön ésolyan

helyeken, ahol fontos a szálllloH árú biztonsága. Olyasféle anyag ez, mint
amiből agépkocsik biztonsági öve készül, csak mimást készItünk belőle.

Mi cég terve agyomaendrődi üzemegységgel? Mit lehet erről tudni?
Tulajdonképpen várakozó pozícióban vagyunk most. Ennek oka, hogy az

egész cégcsoporton belül párhuzamosan nagy beruházások vannak tervben,
előkészületben. Például az anyacég szeretne megvásárolni egy másikat
üzemet kint Svájcban, teljesen új profilla!. Illetve egy másik svájci céggel
szeretnének kooperálni. Viszont pillanatnyilag leálltak atárgyalások mert amig
bizony1alan a jelenlegi politikai helyzet, addíg nem rnernek semmiféle
beruházást eszközöini Magyarországon.Sajnos ahfreiket azottani
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Gyomaendrőd Fő út Mikers út sarok
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Most min d en
új előfizetés

1 hónapig
upc i g en !

Kábel V - Internet - Telefon
Fiber Power 10 internet csomag

csak 2000 Ft/hó
Analóg Bronze TV csomag

31 TV csatornával
csak 2300 Ft/hó

ezen felül Digitális TV megállítható
visszatekerhető és videotár funkcióval

kiváló minőségű HD csatornákkal
Szupergyors Internet

Fiber Power 10-25-50-120

Telefon kedvező díjakkal
Értékesítőink kérésükre házhoz mennek:

Gyomaendrődi értékesítőink :

Vajdáné Gyuricza Anikó - 70/613-1943
Bertáné Vaszkó Szilvia - 20/441-1905

~~~ AEGJOBB
~hnl~ a HASZ~ÁLTRUHA

"" - nL ~ UZLET

JE MEZKÓL S··NZÉS
FE NŐTT és GYERMEK jelmezek!

.Többmint 500 jelmezkö ül válogatha !

Jelmezekképei Facebook·on és az IWIW·en!

~~~~~~

VAL TI, ,
PI JNDKK

G ~'LASZTÉ B

.'. Partner

Nyitva tartás: ~ • .1Vlobile. ••
H.-P.: 9-17.30
Szo.: 9-12.00-ig.

tF - O Ole- -

te Íi nok,
akcI'k!

Telefon: 66/282-822; 30/349-13-25

Cyemaendrőd, Fő út 214.

Gyomaendrőd, Appony i u. 1 7/J.
N y itva tartás: hétfő-péntek: 9- 12-ig; 14-17-ig

Szombat : SZÜNNAP !

~~~
~~m ®ű1h@~!OOJ~~

~g~mlll

ITlIfu([M~
.~ l3illID1l:~
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I.helyezett
II.helyezett
III. helyezett
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II.helyezett

A Kis Bálint Általános Iskola
Százszorszép Óvodájának hírei

III.korcsoport:
Fiú: PillzAttila I.helyezett

Varjú Dániel II.helyezett
MiklaviczÁkos III. helyezel1

IV.korcsoport:
Fiú: PolgárAndrás

Óvodánkban a nevelési év elsö felében szerveztük meg nagycsoportos
gyermekeinkszámára a játékos vizhez szoktal ást ésúszótanfolyamot, amelyet
Pántya Sándor és Cs.Nagy Lajos szaktanárok vezeltek. Célunk, hogy
gyermekeinkmegszeressékavizet, biztonságosanmozogjanakavízközegében,
aktívan vegyenek részt az úszás elemeinek elsajátításában. Utolsó alkalommal
nyílt napot szervez tünk a szü lők számára, amelyet nagy örömmel és
érdeklődésse l fogadtak.
Térítésmentes különfoglalkozásaink sorában lijdonságként szerepel a sakk,
amelyet Kovácsné Bácsi Ilona tan ítónő vezet. A sakkal i smerkedő gyermekeket
megérinte tteajátékújdonsága,izgalma, hiszen kivétel nélkülnagyonszivesenés
aklivanvesznek résztafoglalkozásokon.
Aközelmúltbólkét örömtelieseményrő l isszeretnénk beszámolni.
ABékésMegyeíHírlaprajzpályázalothirdetett,amelynek győz tese -több mint400
alkotóközül-aBreki csoportbajáróTimárÁronlett.Nyereményemeglepetés volt,
hiszenaHírlapújságírójaésfotósaszemélyesenkerestefelÁront azóvodában. S
az igazi meglepetés csak ezután következelt, hiszen Hevesi Imre egy
gyermekkoncertle l kedveskedett a nyertesnek és a többi kis Százszorszépes
gyermeknek.
A másik sikerünk is rajzpályázaIhoz kapcsolódik. A Mátraterenyei Tamás Bútor
Faipari Bt.által, óvodák számárameghirdetett internetes pályázatona rni óvodás
gyermekeink rajza kapta a legtöbb szavazatot. A nyertes rajz alkotói: Bácsi
Henrietta, Földvári Emese, Földvári Nóra, Putnoki Csenge. A hatalmas
összefogásnak köszö nhetőe n megnyertük a főd ljat , amelyegy 250.000 fl-osovis
bútorvásárlási utalvány.Köszönjük szé penmindenkinekasegitségét,szavazatát!
Beszámolónk végén Szeretettel meghlvjllk az érdeklődő gyermekeket, leendö
óvodásainkat MACI KIÁLLlTÁSUNI<RA, amely megtek in thető a Százszorszép
Óvodában, 20 '1 2.febrllár2-17-ig,délután13.30 16.30 óráig.

Sikerek a körzeti sakkversenyen
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A Kis Bálint Iskol áb ól
Kazinczy Verseny

t>. Kazinczy Feren cről elnevezett.Szép Magyar Beszéd"Verseny iskolaifordul ój át
~nuár 17·én a Fő úli épületben tartotta a Kis Bálint Általános Iskola és Ovada
aumánmunkaközössége. Afelsős tanulókkőzül akövetkező diákokmértékössze
)Ivasási tudásukat: Szmolnik Alexa, Weigert Csenge, Sebők Georgina, Varjú
)ániel, Faragó Kitti, Czeglédi Renáta, Magyar Mercédesz, Mrsan Petra, Kis
<atalin ,UhrinBarbara,CzikkelyHanga,DeliCsenge ésMagyariGyöngyi.
Alegügyesebbenaköve tkező tanulókolvastak:
-6.osztályosok közül:

-SzmolnikAlexa: I.h.
- WeigertCsenge: II. h.
-Sebők Georgina: III. h.ésFaragó Kitti : III. h.

7-8. osztályosok közül:
- MagyariGyöngyi: I.h.
- Deli Csenge: II.h.
- CzikkelyHanga: III.h.ésUhrinBarbara: III. h.

elkészltö tanárok: Kónya Márta, Hunya Jolán, Balla Károlyné és Forgácsné
GyetvaiKrisztina

201 2.január04-én,Dévaványán rendeztékmegakörzeti sakkversenyt, melyen a
Kis BálintÁltalános IskolaésOvodát13 tanulóképviselte,négy korcsoportban.A
verseny nagyon jó hangulatban zajlott és minden korosztályban dobogós
helyezéseketértek el azintézmény tanulói. Gratulálunknekikés további sikereket
'klvánunkl

I
I.korcsoport:
'Fiú: BékésiBence II. helyezett

AndóJános Milán III.helyezett
I.karcsa ort:
Lány: NémethRegina
IFiú: Szilágyi Bence

Csikós Zoltán

Hírek a Rózsahegyi Iskolából
Mozgásfejlesztő játékok pályázati forrásból

A VlCTORJAA GYERMEKEKÉRT Egészségvédelmi Alapitvány célja: A köz
érdekében álló gyermekk6rházak, gyermekgondozó intézmények, hátrányos
helyzetű gyermekeket segltö intézmények beleértve a fogyatékos gyermekek
gondozására szakosodott intézményeket is segítése, anyagi t ámogatása,
infrastruktúráj uk fej lesztése.

, Apályázat keretébenaz alapltványegyszeri, vissza nem t érüend ötámogatást nyújt a
kiválasztott intézményekrészére a megelözést,gy ógyítást.gondozást, rehabilitációt
szolgáló vagy ápolási, gondozási körülményeket jav ító eszköz, gép, berendezés
vásárlására.
A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapitvány is a nyertesek között szerepelt a
maximum egy millió forintból999.919 Ft-ot kapott aspeciális tagozatl-8 .osztályos
tanulói részére. Az összegb ől mozgásfejlesztö eszközöket, beltéri és kültéri
játsz ótéri elemeket kapnak. A gyerekek boldogan vették birtokukba a már
megérkezett csocsó asztalt, Bo Bo Carokat, sporteszközöket. A fej lesztőj átéko k

folyamatosan érkeznek, a tanulók örömmel bontják ki a csomagokat. Várják az
udvarraa faj átékokat, csúszdat.
Apályazatot írta:SzentpéterinéUhrin Ildikó

Karácsony angolul

A téli projekt keretein belül ismét megrendezésre került az iskolánkban lassan
hagyománnyá vájó angol nyelvü karácsonyi vetélkedő. A felsös diákok egy
ké tfordul ós versenysorán mérhettékössze a tudásukat.
Az el s ő fordulóban kulönbözö karácsonyi szokásokkal, hagyományokkal
kapcsolatosjá tékoskv lzfeladatokatkellett megoldaniuk a tanulóknak.
Amásodik fordul6ban a kreativit ásé volt a fószerep. Az ötödikesek levelei Irtaka
Télap ónak. ahatodikosok interjút készítettek a Mikulással, a hetedikesek
bemutat1 ák aMikulás egy napját, míga nyolcadikosoka karácsonyról írtak. Nagyon
sok ötletes fogalmazás született.
Alegjobbak voltak: Wéber Dorina 5.b, Dávid Emese 6.b, Derzsi-Kovács Szávitri
Virág7.bésKorsós Vivien8.aosztályos tanuló.
Agyöztesekjut alma az Oxford Kiadó által felajánlott könyvek és poszterek voltak,
de minden résztvevö hazavihetett néhányapró ernléktárgyal.

A legjobb kapus

Janu árban XIX. alkalommal került megrende zésre a Farsang Kupa
Mezöberényben. Ezen a napon a 2003/2004-es korosztály lépett pályára. A nyolc
csapatos mezönyben a Gyomaendr ő d i Gyermeklabdarugó EgyesUlet az e l őke l ő

másodikhelyen végzett a k övetkező eredrnényekkei:

I..Gyomaendrőd -Törökszentmiklós 3:l
(gólszerzök:SzilágyiGergö 2, PásztorOlivér)

2..Körösladány-Gyomaendröcl3:0 (gólszerzö:SzilágyiGergö3)
3.Gyomaendrő d -Orosháza l: l (g ólszerz ö: Deli Merse)
4..Mezöberény-Gyomaendrőd (elödöntö)2:0

(gólszerzö: PásztorOlivér, Kata Patrik)
s.Gyomaendrőd -Törökszentmiklós (d ö n t ő) O: I.
Atorna legjobb kapusa Ugor Dávid, aGyomaendrő di Gyermeklabdarúgó Egyesület
já tékosa, a Rózsahegyi iskola2. bosztályos tanulója lett.

Az iskola é l e térő l további információkal, képeket találhalnak az iskola honlapján:
www.rozsahegyiiskola.hu



A Tisza Kálmán Közoktatási
Intézmény hírei

Gyomaendrődi Oktatási Egység

Babos László levele - csatlakozik avitához

A Bethlen Gábor Szakképző Iskola nevének megváltoztatása miatt
duzzognak agyomaiak. Nemtetszéstiket néhányan jelen újság lapjain
írásban ís közzétették.Azt hiszemjogosan.
Azt már tudjuk ki volt Bethlen Gábor. A Bethlen család kötődését

Gyornához, ismerjük.
De ki is volt tulajdonképpen Tisza Kálmán? Milyen rnúltbéli kötődése

lehet Gyomához. Endrődhöz. Gyomaendrődhöz?Aválasz rövid: semmi.
Életrajzát a világhálón bárki megtalálhatja, megismerheti. Benne semmi
különös, Politizáló főúri család sarja. Talán megyénkben, Geszten
született, de ennek irásos bizonyitéka nincs. Egyidős Ferenc József osztrák
császárral, későbbi magyar királlyal. Abban az "urambátyám" világban élt
és működött, mely világban Ferenc Józsefcsászári és királyi hadseregében
soha nem tűrt volna el vezető poszton nem-nemeseket. Abban a világban
élt mely világban a magyar még reménykedett, hogy Kossuth vezetésével
az emigráció kUzdelmei elhozzák Magyarország számára a szabadságot.
Nem igy történt. Deákék Idegyeztek a császárral. Tisza Kálmán pedig,
mint az ellenzéki párt elnöke 1875. február 3-i beszédében kijelentette,
hogy "tartaléktalanul elfogadja a 67-es alapot".
Nemere István írja: .Tiszának tizenöt éven át tartó kormánya a kiegyezés
teljes és szinte betű szerinti megtartását vette alapul. Az uralkodó
bízaImának megnyerése, a köznyugalom megőrzése voltak a fő céljai,
hogy az állapotok máregyszer megszilárduljanak."
Cs. Szabó István jellemzése találó: "Tisza Kálmán egy átlagos dualista
monarchíabeli politikus volt."
Tizenöt évig (1875-1890) szenvedte a miniszterelnöki poziciót. Mint
politikus, az átlagostól egy nagyon fontos területen tért el. Az átlagtól
jobban 'nemszerette' a nemzetiségeket. Tett is ellenükre,
Nemeskürty István írja: "Tisza elkövette azt a megbocsáthatatlan hibát,
hogy hatalomra kerülésekor betiltotta három felvidéki szlovák iskola
rnűködését: Nagyverőcén, Znióváralján, Túrócszentmártonban.
Felfüggesztette a Matica Slovenska elnevezésű szlovák egyesületet is."
Szigorúan lépett fel a nemzetiségek ellen. Becsukatta az egyetlen tót
középiskolát is. Az államhatalom sommás megtorlásával felelt a
nemzetiségi követelésekre. Kormányszinten háttérbe szorírották az
európai látkörű nemzetiségi politikát. Ez a szemlélet teret nyert az
országgyűlésben is.
Nemzetiségi politikája a magyarosírásban foglalható össze. Célja volt a
nemzetiségek kiszoritása a politikai életből és a közigazgatásból.
Megalkotott iskolatörvényei isebbe az irányba mutattak.
Jókai Mór aki egyébként hive volt Tisza rendszerének helyteleniti a
nemzetiségek elleni uszítást éskijelenti: "Én a szlávokat Magyarországon,
mint ellenségeinket, megbélyegezni nem engedem! (1878)
"Ha így folytatják, akkor majd önöket is megőrli egy szélső párt s azután
majd az is megőrli önmagát. .. Még Robespierre is humánusabb volt
ellenfelei iránt, önökhöz hasonlítva." (1879)
Ismét Nerneskürtyt idézern: "A kor haladó értelmisége, irók, rnűvészek,
sőt minden józanul gondolkodó ember tudta, hogya ... Tisza Kálmán-i...
nacionalista politika meg fogja magát bosszulni." Es minden hiába!
Nem véletlen tehát Pethő Sándor következtetése: "Ez a rendszer Tisza
utódainál már odáig tökéletesedett, hogy nem volt hajlandó tudomást
venni hivatalosan a nemzetiségi kérdésről olyan államban, amelynek
polgárai többségében nem magyarfajúak voltak. Áthatotta az a
meggyőződés, hogy a magyar nemzetjövője biztos alapokon nyugszik, ha
magyar többségű parlamentje van, és ha a kormányzó hatalom soviniszta
nemzetiségi politika szolgálatában áll. Annak a politikának a bölcsőjét,

amely köztudattá és állambölcseleti elvvé tette azt a felfogást, hogy ami
nem kérdés az országgyűlésben, az nem kérdés a közéletben sem, s amely
egyik alapvető oka lett a történelmi Magyarország összeomlásának: Tisza
Kálmán korszakában ringatták."
Nem állt szándékomban Tisza Kálmán politikai szerepének jelentőségét

csorbítani. Tudom, a mérlegnek két serpenyője van. Miniszterelnöki
tevékenységének azokat a terUleteit is meg lehetett volna említeni, melyek
jól szolgálták az akkori magyarság sorsát. De a téma most nem az.
Itt most pusztán azokra a dolgokra próbáltam ráirányítani a figyelmet,
amelyek talán igazolják azt a meggyőződésemet, hogy Bethlen Gábor
nevétTisza Kálmán nevére lecserélni több mint hiba. Butaság. -B.L.-

"SZIV HANGJA
Manapság egyre másra nőnek ki a földből különbözö körm
egyesületek, amelyek szívesen foglalkoznak a régmúlt dolgaiva
szokásaival, ősi kultúránkkal. Városunkban is alakult egy Dob Kör, aki
a régi idők világát idézően gyűlnek össze rendszeresen és veszi
kezükbe a táltosok dobjait és éneküket ezzel a szivhangot idéz
ritmussal kisérik. A nevük valóban .Kör'', de a valóságban is körbe
helyezkednek el, mivel ennek isjelentősége van ...
Az Arany Sólyom Dob Kör vezetőjét, Kovács Editet kérdeztük a
alakulás körülményeiről és a klubéletről.

20 lOjúliusban ültünk először össze, és azóta foglalkozunk ezzel kezdt
Kovács Edit a bemutatást. Hogy milyen apropóból alakult a Körünk,ai
nagyban köszönhető Stranszkiné Zsuzsinak, aki ajógakört vezeti, rnert
hívta meg egyszer a békéscsabai dob kört. Erre nagyon soka
kimentünk. Megtetszett, és azt mondtuk, hogy nincs mese, nekünk i
doboini kell! Összegyűjtöttük azokat akiket ez érdekelt, sőt volt dobja ii
elkezdtUnk dobolni. A békéscsabaiaktól sok segítséget kaptuni
Keddenkéntjöttünk össze dobolni, mert szerdán meg átjártunk hozzáju
dalokat tanulni, együtt lenni velük és egyáltalán ismerkedni ennek
légkörével. Egyébként azért szoktak a körök szerdán dobolni, mert ,
szer-nek a napja, tehát egy szertartás napja lenne. Nem föltétle
szükséges mindig szert is tartani, általában mi is mostrnár csak öröm
doboini szoktunk, illetve jeles alkalmakkor mi is csinálunk szert , A
annyiban különbözik egy "sima" dobolós naptól, hogy akkor meghívjel
a dob körbe a négy égtáj szellernét, meghívjuk az égapánka
földanyánkat és ez kicsit szigorúbb keretek között mozgó dolog.
Maga a dob hagja a szív ritmusát adja vissza, a dobolás semmi mást nen
üzen, csak a szerétetet. Azért ülünk mindig körbe, mert az egy egysége
jelent. Ebben a körben mindenki egyforma. Az egységét, a szellemisége
az itt lévő emberek adják.
Ez a hagyomány az ősmagyaroktól származik. Azt mondhatjuk, ho~

táltos dobolunk. Minden népcsoportnak megvoltak a maguk táltosaik
. mint a magyaroknak. Ezek gyógyítottak, voltak rima lányok. Öl

kevesebb ideig tanultak, de ők végezték szüléssel kapcsolatos dolgoka
ők mondták meg mikor kell vetni és aratni. A magyarság történelmébe.
ennek óriási hagyománya volt. Mi ezzel a dobolással ennek az ősiség é

akarjuk visszahozni, illetve megtartani a hagyományát ezeknek
Megtartani és újraéleszteni, hogy igenis tudjuk azt mi magyarok, ho~

csodálatos nemzet vagyunk, őseink csodálatos emberek voltak. ül
ismerték még a szív hangját, amit a dob ad vissza. Ez nem lehet más csal
a szeretet hangja. Itt mindenki örömmel van együtt a csoporttal, és hí
dobolunk akkor ez mindent jelent! Általában Sólyomti Nagy Zoltán
Somogyi István, Fehér Holló Öskü, Sziránszki Józsefdalait játszuk.
Mi nem vagyunk egy fellépős csoport, igazából mi azért dobolunk, hog
érezztikjól magunkat! Ha van Gyomaendrödön bármilyen rendezvén
és azt mondják, hogy a Dob Kört szívesen látnák, azért mi nagy örömme
elmegy tink. Voltunk már azért több helyen ezzel és ha hivnak megyünk
Mindenkit szeretettel várunk! Ha valakinek kedve lenne csatlakozni
akkor benntinket mindig megtalál itt az endrődi kultúrban, vagy aká
telefonon is kaphat felvilágosítást.
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y SZ-TE Gyomaendrö i Üdültetési
S övetség Turisztikai Egyesület

Megkérdeztük Pájer Sándort , mi történt
januárban a Turiszt ikai Egyesület háza táján?

2012.01 . 07.·én 48 fő részvételével megújult a Turisztikai Egyesület. Megválasztotta
vezelőségét, a 14 I ő s Választmányát, és a 3 fős Felügyelő Bizottságát. Az egyesület
elnöke személyem, azalelnők Timár Imre lett.Aközgyűlésen újbelépő tagokkal45 főre

duzzadl az egyesület. A tagfelvételi nyitol1ságunknak köszönhetően azelmúlt hetekben
újabb tagokkal bővült az egyesűlelünk. Aválasztmány minden hétenülésezetI, mivel a
feladat tengernyi. Azelsődleges a Sajt és Túrófesztivál ésa Május 1-jei rendezvényre
való felkészülés.ASajt ésTúrófesztivál Gyomaendrődé, mivel azévek alatt összeforrott
a várossal, és ezt mi is erősíteni akarjuk. Fontosnak tartjuk a hagyományörzést, a
kézmüvességet, ése tevékenységekben ré sztvevők szakmaiságátésmegbecsülését.A
Május 1-él szeretnénk a szó igazi értelmében "Majálissá", mindenki ünnepévé tenni.
Ennek jelenlega legjobb helye, helyszlne a Hősök út egyadollszakasza Lottózó és
Minor kö z őtti része felelne meg. Arelróshangulatú rendezvény program őssze állít ását

elkezdtük,melyrötakövetkezőújságban fogok beszámolni.
Ahelyilurisztikávalmilyen terveik vannak?
kl idő rövidsége mialt még, csak az alapok lerakásánál tartunk. Célunk a turisták
számára kedveli hellyé, turizmus számára élhelő várossá, országosan ismerté tenni
Gyomaendr ődöt. Azegyesület feladata lesza gyomaendrod.hulurizmus menüjének a
kezelése. információval, tartalommal valófeltöllése, ennek elkészülle március elejére
várható, Az utazáskiállftásrapapíralapúreklámmal készülünk, melynek elsődle ges célja
Gyomaendrőd népszerűsltése . A városunk íurizmus át szolgáló programok
őssze gyüjtésé t js elkezdtük. melynek kapcsán kérern jelentkezzenek amellékelt
felhívásainkra.
FelhTvás
TiszteltLeendőBemutatóPar/nerünkl
A Turisztikai Egyesülel a nyári hónapokban, főleg a városunkba látogató turi sták és a
helyi érdeklődök számára, várhaíóan a f őt éren , esti, 1-2 (max. 4) órás helyi mű soros

szlnpadi fellépésselegybekötöttszakmaibemulatókalszeretneszervezni.
Abemulalókra olyan vállalkozó kedvü helyi lakosokatvagyvállalkozókatkeresünk, akik
be tudnak mutatni régi vagy új szakmákat, népi mesterségeket, kézműves

foglalkozásokat.stb...
Abemulalómelleitsajátké szítésü termékeiketérlékesltenék js.
Mil nevezünk mi bemutatónak?
Például: Cukornyalóka készítés, faszenes kürtőskalá cs készltés kó stolá ssal,
keresztszemes hfmzés Póhalmi molívummal a helyszfnen, kolc ászk észlt öJani bácsi
ízes.disznóvágásosrnondókája,ösieszközökbernulalá sa,kóslolással ésígytovább,és
Igytovább.
Amit csakÖntud, rnert nekünk nem jutazeszünkbe.
Nefeledje,a turista3-5naponiacserélődik , tehát azÖn bemutalója mindig újlesz!
Kereset kiegészltósÖnnek,nekünk ésaturistáknak program, avárosunknak jóhírnév!
nsztelt Leendő J-lrogramadónkl
Amikorelmegyünknyaralni, kirándulni akkorolyanhelyszInI keresünk,ahol van mitlálni,
kipróbálni dolgokaI, jdötkellemesentölteni. Gyomaendrödön, amikoravendég megunja
afürdést,akkoraztkérdeziaTourinform irodában, hogy mitlehetittcsinálni?
Szeretnénkneki olyanprogram l eh etőséget kínálni, amitmáshol nem kap meg,ésakkor
biztosmaradmég 1-2napot városunkban.
Mitnevezhelűllk programna/(?
Minden olyan tevékenységet, ami a vendég hétköznapi életétől eltérő , érdekesnek,
klilönlegesnek,újnak lart és a programnem hosszabb 1-3óránál. Tehál gyakoflatilag
bármi.
pl.: vadász élménylúra (vadles, gyaloglás, élménybeszámoló, stb.), harcsa horgász
bemutató a Kőrösön, fazekas bemutató, kovács bemutató, pálinkafőzde látogatás
kóstoí ással, házikenyérsütésMarinénivel, vándorbot faragásgyakorlással, stb.
És még minden, amil Önkitalál és mégaz is, amire Ön nem is gondolI Legyen Önis
programadónk, vagy bemutatópartnerűnkl

Irjameg nekünk azőtlet ét, ésatelefonszámával adjaleaTourínformirodába.Misegflünk
Önnek kidolgozni,milyenislegyen ahhoz,hogyeladható legyen.
Fontos hogy ezért pénzt isadnakiHogymennyit? -kb.:2000-3000 Ftlóra.
Mimegszervezzűk, eladjuk, Öl1lllegtartja ésutána sétaapénztárhoz???
Tiszteli Óvodák, Iskoláir, Spor/körök!
Mármindenki tudja Gyomaendrödön, hogy aMájus 1-ét aruriszlikai Egyesülel szervezi.
Elhatározluk,hogy retró hangulatúra,helyi gyerek éscsaládközpontúra aiakIIjuk efontos
ünnepel! Szeretnénkolyan régi vagy új játékés szórakozási lehetőségeket bizIoslIani,
amit a megsz6lftotlak bonyolllanának le, és ezzel a bevéteilel segflenék al amúgy
szűkös költségvetésüket.
Mire gondolunk?
PI. :Üveghorgászat,célbadobás,kapura dobásvagy rúgás,kézművesség, céllövészet.
íjászatésígytovább.Bármi. amit Ti tudtok, merikitaláljátok.
Tegyük szinessé,szórakoztatóvá azünnepet,aMagunk kedvéérti
Érdeklődés, jelentkezésaTourinform irodában.Tel. :20/994-5525
KöszönelIel: Turiszlikai Egyesülel Gyomaendrőd

Fehér, 10évesOaewoLanos 1,5személygépkoc$l,
lejártmúszakival eladó.Lá!350eFI.Érd.: 30/6376·
831

LA KAsIK lAD Ó
Gyomán hosszutávra 3 szobás, igényes, folyó és
központhoz közeli családi házal keresek. tavaszi
beköllözéssel. trd .:30/640-33-73

JARMO

Fehér SUZUKI Nia, 2005106 szgk. Nagyon ló
állapoiban, 35 e km·el, elsö tulajdonoslóI,
szervizkönyvvel eladó. I.ár850e FI.Érd.: 701455
9.'>- 15;30/521·96-69

Volvo 580.2,g·es, 2000. évj. lörzskönyvvel eladó.
I.ár1,5MFl.Érd.: 20/221·66-33

GYe., félkomlortos paraszlház. beköllözhetöen.
Kaivin u 57 sz. alaIi, eladó. I.ár 4.5 M Fl Érd.:
7012015-208; 661282·1481>-4x·

I Gyoma. Arany J. u. 16. sz. alaU 4 szobás,
ÖSSzkomfortosházeladó.Érd.:2015266-573 b-4x·
Gyomán, Kecsegésben (Sulek·kert)vizparti telek
~ad ó. I.~r 2M FI.trd .:661386·191: 3019985-096 
b-4x·

Gyomán.AranyJ. 25.,845m'·estelken. 145m'.es.
5 szobás. ös szközmOves vályogh áz
melléképülelekkel (vállalkozásra alkalmas),

, azonnalbeköHözh etően eladó.. net bekölve. (Akár
kélgenerációszámára ls kialakltható.) I.ár9 M Fl.
fu.d. : 201221·66-331>-4x-

; APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK •
'k,Tisztelt Hi detőn k !
al,Az Új Gyomaendrődi Hírlapban megjelenö apróhirdetése, kérésre,
ikingyenesen megjelenik a Dél-alföldi megjelenésű IRÁNYÁR
ikapróhirdetés újság következő számaiban. Ennek feltétele, hogya
lŐbeküldendőhirdetéshez feltétlenül írjon irányárat is!
enúj Gyomaendrődi Hirlap szerkesztősége eim: 5500 Gyomaendrőd,

Arany J. u. 25.; Tel./fax: 66/386·'!,/9, mobil: 06/20/2216-633;
aze·mail: gyehlrlap@fiherrnail.huj BekUldési hatá ridő minden hó 25·el

, : ···.. ·····..···· ··· ··..··· ·····.. ··..X ·
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I INGATLAN Gye. közponü ában, Napkeleti u. 4. sz. aiaili 2

mGyomán, a Zrinyi M. u. 115. sz. alaHi kertes, szob ás, gázlútéses családi ház nagy

elösszkomfortos családi ház eladó. Érd.: 30/2167- melléképülellel1440m'-es lelekkeleladól.ár 3,45
085 MFI.Érd.:20/4132-770: 621322-572b-4 x-

élGye., a Fűzíás-zuqban kert 2 sor gyümölcsössel Gye.•Rákócziu-ban4 szobás, dupla fürdöszobás.
eladó.Érd.:30/2167-085 dupla ebé dlős . 2 bejár alu ~ol g ári ház

V· . . . I 4 I k' . h' b meHéképületekkel, dupla garázzsal, vegyes
ey Gye., asarten Ip-en a asos tarsas az an 3 tüzeíé sse),berendezésseleladó. Érd.: 66'28,L278;
~ szobás lakás garázzsal, alsóépülelIel eladó, vagy 30/851 .99-021>-

l kertseházra elcserélhelő agyomai részen. I.ár8,6 =~:"::"':='-c-"~~~~~~--
'kiMFI.Érd.:301944-1847;301488-4396 Gye.• Polányi M. U. 1 kh szántó összkomfortos

tanyával eladó. I.ár4.5 M FI. Érd.: 70/513-77-92;
t,lNagylaposon közponli tútésesházeladó.l.ár 2.5M 301563-22-081>-4x-
" ,Fl Érd.: 30/463-62-84
l Gye., Vásártéri Itp-en 2 szobás, ernélyes. 3. ern. V EGYES
_1(lakáS sürgősen eladó. Termölöldet beszámllok. Egy garázsra való 3Bx1Bxl 0 cm-es berényi
(. Érd.:2OIB05-44-21 blokktégla eladó félároni Érd.: Gye., Zrinyi M. u.
)"Öregszólöben. a kondorosi kövesúl mellell .~29~1 1"--'.s'"'z.~a~l a~lI e:=s~le~5~u la~· n"--. _ _ ---,-:--__
klösszkomforlos ház melléképülellel, műh ely Velögép, 16 soros, csúszócsoroszj ás, vontatolI
Jkialakllására is alkalmas 2740 m2lerülel/el eladó. (LAJTA Up.); Pótkocsi kistraktor utánvaló(TZ4K,
1Érd.:30166-31 kinai, piros rendszárnú) eladó. l.ár80-120eFI.Érd.:
aGye, Toronyi 12/1. sz alalll 2,5 szobás, 2~0!!-,/5",-37'..::.5,!,,9':..!-1~9 _

Iösszkomfortos műanyag nyllász árók, teljesen I akarllást, vasalást, Idösgondozásl vállalok. Érd.:
1, felujllol/. azonnal beköllözhető családi ház eladó. 3e;0!!-,/5'.":65el'o-':..!1.>!'58~ ---, _
j l.ár.8,2MFI.Érd.:70/566·72-04;301515-8201 Szalagcserép,Iróasztaleladó.Érd.:30/216-7()'85

J Gyomán. s á torte t ős, tetölérbeépllésllehetöséggel TIszlelI Szülökl Korrepetálás. Ielzárkózlalás.
2 szoba, összkomfortos ház + szeba-konyh ával magánórák fejlesztö foglalkozások. dolgozalokra

)1 teljesen 'elulllva garázs, rendezell udvarral eladó. középiskolai felvéleliro versenyekre való
: Éleljáradékra iS.I.ár12MFI.Érd. :661280-196 felkészllés általános iskolásokanak (1-8. oszl.)
:.' Gye.,Oklóber6.Ilp-en2szobás, 3.ernlakás eladó, Iskolai dolgoz allapok , versenyieszle k
i vagy kertesházracserélhelö. trd .:2015767·879 megrendelhetök. Korszerüen relszereli
, Endrödön 2 szoba + nappall. qáz- és vegyes tanlermemben minden felszerelés ingyen
Ir IDzelésú. összkomfortosparasztház alsóépülelIel, bizlosilol1. Gél a minél jobb iskolai eredmény

nagy udvarral eladó. l.ár3MFI.Érd.: 20/2155-670 elérésel Minden tanulni és haladni vagyó diákot
Gye.• Oreqsz ől ő, Szőlös kerti u. 1. sz. alaIIi, 3 szereleUelvárok'Érd.:30/856-32-18
szob ás családi ház eladó. A kondorosi kövesúr Masszázsoktaláskezdöknek és haladóknak. Erd.:
mentén, gazdálkodásra alkalmas. l.ár 6,5 M Fl. ~06:::.3~013~2~O:,o- 8~1 .~89~~-:--_~-:--~~_
Érd.:7013232·562 Dunnát, pámái. hagyatékolveszek Gyomán, Pelő fl

Gyoma. Tompa u. 20. sz. alatti lakás leljesen ,:,u.:::;.64:::...0::::6::.::/3:.:::01.:;.;'164~39~5~6-,----"""""..,...,.......,.,,....,.,._~
felujlloU állapoiban. 2 garázzsal, parkosUolI Angol nyelvoktatást v állalek általános- és
Udvarral eladó. l.ár 12M FI. Érd.: 201227·65-36; középiskolásoknak .trd :06-301325·8406
ZIlJ.9431 Bontásból származó, kismérelú cserepei
Gyomán. RózsaF.14. sz. alall 4 szob ás, nappali + /H6DFARKUT/vásárolok.reálisáron!
élkezö. padlásteros családi ház alsóépülelIel, Fizetés a helyszinen,készpénzzell Tel: 06-30·953·
gammal eladó. kisebbcsereérdekei.I.ár 11,5M 3594
fLÉrd.: 661284·295:30/249-76-22 b-4x·
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- elérhető árak
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- ossut u. 66.
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&ACRAMENTUM

TEMETKEZÉ&
Állandó ügyelet: 36-30/686-71-17
I;ylll18lllllr- _y-ll. út tU. IZ.

, II

TSZE EZUIL
Gyomaendrőd, HÖlökútja53.Telefon ~B4·~55

DNGYENES I<OMPU TERES SZEMVizs Á T
ksdd, CSÜTÖRTÖk, pÉNTE k, szoubar 1O~ 1 2~iG

SZERdA: dn, GEdEi MARGiT
ds.: 1O.. 1 2~iG, du.: 14..16~ iG

!ize üvegek készítése, javítása
FARSANGIAKCiÓALÁTSZERÉSZÜZlETbEN!

A~ÁNY ÉVES, ANNyi %I\EDVEIM ÉNYT AdUfjk I<ERETE ÁRÁból!
EGYES kER ETEk ~O %kEdvmIÉNNYE l!

TovÁbbi RÉszlETEkRől ÉndEklődjöN ÜzlETÜNkbEN!

OpTikAicikkEk, NAPSZEMÜVEGEk NAGY vÁlASZTÉkbAN kAphATÓk!

EGYES OPTIKAI KERETEKÉS APSZEMÜVE6EK, ,
AREN EDMENI~YEL!

Cyons És pONTOS kiszolGÁlÁssAl
VÁnjuk kEdVESvÁsÁnlóiNkAT!

TiszTELETTEL: SZARkA CsilLA lÁTsZEnÉszMEsTER

Új Gyomaendr6dl írlap >független városi havilap. Fe le lős sze r kesztő :

Biró Károly, sze r kesztőség : 5500 yomaend rőd , Arany János u. 25. sz.
_ Felelős kiadó: Biró Károly Tel.: D6/20/221-66-33. Nyomtatás: Berény

Nyomda,HegyiMárton;Mezőberény, Vésztő i úI11/A.
E-maii: gyehirado07@lreemail.liu;hiro.karoly5@upcmail.hu
Terjesztika gyomaendrődi kereskedöle ISSNszám:2060-7083

A lapunkban megjelenő vélemények, értékelések, hozzász ól ások, esetle
fizetett hirdetések nem feltétlenül a szerkesztőség álláspontlá t tükrözik. Viszon
teret adunk minden véleménynek, hozzászólásnak, melynek hangvélele
bizonyos etikai határok köz ött mozog. Az"-XX·" jelű Irások fizetett hirdetések
vélemények vagyPR-cikkek.Cimlapterv: Novák Hanga
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Ango nfolyam kezdőknek 800-1 000 Ftló

- gyorsan, hatékonyan, jó csapatban!
jelentkezés: legkésőbb március 8-ig!

Angol lub· októbertől júniusig, INTER
ovisoknak, kisiskolásoknak.

tan ni szeretne,
'ft ...··'e eg az e éj lépést,

jelentkezzen: INTE Nyelvstúdió, Kossuth u. 18.

Naponta: 14-18 óráig, vagy megbeszélt időpontban.

Nőnapon üdvözöljük
a női olvasóinkat!

le ee.. ...3. oldal---_. ._--------------- -----------..---- _.-
~ ti ~ ~va s otsegveteSe 4. oldal

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

) l. 1~1 II i SINSZ II
I"I)\r SI~I~(j ll SS'\.. ) I ~Y

I~I~)I( I ~I___ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ • • __ •• • •• c

Dáv' Istvá

Megkérdezt I - k a
r

POLGA ESTERT.....2. oldal
--------------------------------------------

D.Fra

EK
r

EESE
rr r

D RS GR
A közelm últban. a nagy hó miatt kialakult helyzetben több alkalommal

érkezett bejelentésarról, hogy házakat zárt el a hó a külvílágtól.
A bejelentésekre minden esetben intézkedett a rendőrség a polgárőrséggel

és a rnezöörséggel közösen. A szélsőséges időjárás miatt az elhagyotl
tanyákat is visszatérően ellenőrizték. Eddigi adatok szerint nem történt
személyis érül és, vagy rendkivüli esemény ebben az időszakban.

I
Egy fő esetében segédkeztek az önkormányzatnak kényszer

kilakoltatáshoz. Egy idős, egyedül élő hölgyet kellett az idősek otthonába
szállitani.

Január 27-én kapták a bejelentést az általános iskolából, miszerint egy
diák az iskola é p ü l e t é b ő l csúzlival lövöldöz a közeli buszrnegállóra, és az

.ott várakozókra. A kiérkező járőr megállapította, hogya tanuló több
alkalommal csap ágygolyókat lövöldözött. Egy másik lanuló lábát ezzel el
is találta, aki nyolc napon belüli sérülést szenvedett . Másik löveggel pedig
a megálló plexiüvegetrongálta meg.Agyereket clfogták és eJlenerongálás

tmiatt feljelentést tettek.Asérült gyerek viszont nem tett feljelentést.
I 28-án, délután, érkezett a bejelentés, hogy négy fő a vasúti hid
Iközelében, az árt érben, falopásban tevékenykedik. Aj árőr igazoltatta őket

lés tulajdon elleni szabálysértés miatt eljárást indítottak.
I Február l6-án e ll enőrzött a járőr egy házat, ahol feltételezések szerint
Ikörözött személy lakott. A kontroll során megtalálták az illetőt, akire
:vonatkozóana szarvasi városi bíróság rendelt el körözést,Ezért a szernélyt
agyulai büntetésvégrehajtó intézetbe szállították.
ff' ,

IUI O TO O UW A

# ,

ilLJEN MARC
az 1. - 9 -e s

Magya l- S zabadsághal-e
1 4_ é o.-d ója%

~FÜGGETLEN VÁROSI HAVILAP
Ára: 180 Ft

Január l-jén az endrődi Liliom utcában szoba égett. Az oltó egység
kiérkezéséiga lakókeloltották a tüzet,

l-jén, a Petőfi utcábanegy lakóház kéménye gyulladt ki.
j 6-án az endrődi rn űvel ődé si ház udvarán egy nagym éretű fa ága
meghasadt.Az épületet veszélyeztette a fa, ezért eltávolították.

J9-én a Körösi Csoma utcában az egyik ház udvarában egy
személygépkocsi égett.A lakóházat isveszélyeztette. A tüzet eloltották, de
a lakóházban mégis kisebb kár keletkezett.

I 24-én Ö regsz ö lő ben, a kondorosi úton egy személygépkocsi felborult,
ezt kellett talpra állítani. Személyi sérülés nem történt.

27-én a Hősök útjánegyik házban egy villamos tűzhely kezdeti filstölni,
I amitaztán eltávol ítottak.
I Február 3-án, Nagylaposon, a 46-os úton egy személygépkocsi
megcsúszott a síkos úton és az árokba csúszott, ahol fejtetőre állt, egy
személy pedig bentszorult az utast érben. Onnan a tüzoltók
kiszabadították,a mentők pedig kórházba szállították sérül ései miatt.

A Rákóczi utca egyik épületében, 8-án, a beépített szekrényben lévő

ruhák kaptak lángra. Ezt eloltották, továbbá egy veszélyben lévő

gázpalacketkivíttek az épületből . Személyi sérülés nem történt.
15-én, a Madách utcában egy áruszállít óteherautó az árokba csúszott,

ésa forgaimat akadályozta. Ezt visszahúzták az útra.
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MEGKÉRDEZ ÜK A POLGÁRMESTERl

Hogyan jellemzi a 20l2-es költségvetést? Mennyire megszoritó?
Milyen év várható?

Válság van a világban, válság Európában és ez a válság sajnos
nemkerülheti el Gyomaend rőd ö t sem. Tehát fontos az alkalmazkodás és a
rossz megoldások közill a jók kiválasztása. A 20 12-es költségvetés
készítésénél több tényezőt kellett figyelembe venni, ez esetben országunk
helyzete mindenképpen meghatározó volt. Az elmúlt években több
városban, szinte a települések Ierablása zaj lott, ez nálunk semmiképpen
nem fordulhat el ő. Fontos szempontnak tartom, hogy a köte lező feladatok
ellátása maradéktalanul teljesüljön, hiszen Gyomaendrőd 30 éve egyesült,
egy ilyen házassági évfordulót méltóképpen kell megünnepelni . Tehát a
nem kötelező feladatokra is kell áldozni, nem tekinthetünk el a sport és a
kultúra támogatásától sem. A 2012-es költségvetést tehát úgy k észitettük
el, hogy intézményeink rn ű k ödjenek és a civil élet se sérülj ön.
Szeg ényebben. de egy polgári város elvárásainak megfe le l őe rr terveztünk.
Nem hirdettünk szénszilnetet az iskolákban, ugyanakkor gondoskódtunk.
hogy téli t ü zel ő nélküli honfitársaink meleg helyen vészeljék át a fagyos
napokat.

Hogy rnilyen év várható arra egyé rte l m ű választ adni nem tudok,
ugyanakkor azt elmondhatom, hogy Gyomaend rődön megteremtettük
annak a feltételeit, hogya nehéz helyzeteken is úrrá legyilnk.

Hogyan ér tékeli Gyomaendrőd járási székhellyé válásának esélyeit

Gyomaendrőd térségi szerepre törekvése már régi elgondolás. Nagyon
emlékszem mikor 1966-ban a járási székhely volta megszűnt Gyomának.

i
I

Az egyesilit Gyomaendrőd mindig kereste a kitörési pontot, azt I

lehetőséget, hogy hogyan lehetne ismét a térség motorja akár egy kistérsé i
központja. Erre most megvan a l ehetőség és valóban el érhető, hogy az eg
,j árásnyíra" l évő településekkel: Ecsegfalva, Dévaványa, Hunya él
Csárdaszállás önálló egysége t azaz já rást képezzünk. A Közigazgat ási ~

Igazs ágügyi Minisztérium honlapján a gyomaendrődi járást alkot.
települések között még Kertészsziget, Bucsa és Köröslad ány is szerepej
azonban az ő demokratíkus jogaikat figyelembe véve kell neklink ajárá\:
megalkotni. Aj árási székhely szerep rang és felel ősség, melyek közülén
most a felelősséget hangs úlyozn ám. Saját megítélésem, úgymond po li t ik~

hitvallásom, hogy soha ne csapjuk be a másikat, tehát korree
együttm űk öd é st alakítsunk ki a j árási székhely szerepl őivel , Mi lehet.
járás a közigazgatási átszervezésen túl, lehet feItenni a kérdén
Gyomaendrőd főköz lekedés i út mellett fekszik, amely már egy való
lehetőség. Meghatározó a Budapest-Lökösháza vasút egyik közpon
helye is, további lehetőség, hogy akár Nagyváradr a is eljuthatunk vas útoi
mely elképzelésen összefogássaleredményt is érhetünk.

Dolgozzunk tehát annak érdekében és ne ellene, hogy Gyornaendrá
j árási székhellyé v álj on. Történelmi lehetőséget kaptunk, éljünk vek

Mi a véleménye arról, hogy lemondott, vissza adta mand átum át dl
Farkasinszki Erzsébet képviselő asszon y, és ugyan csak elhagyja .
várost, mint orvos?

Minden ember az lsten képmására teremtett lény a keresztény taníti
szerint, hogy ki milyen ember, azt cselekedetei minősít ik. Főorvos asszon
vállalkozott a politikai szerepre, hogy hogyan állt helyt ezen a poszton, ai

minősítik Gyomaendrőd polgárai. Orvosi rn űk öd é sét elismerik, vag
hiányolják betegei, erre is megvan a lehetőség. Szerintem pótolhatatla
ember nincs, ha mégis van. azt igazolja az idő.

Hogyan jellemzi II h úeltakarftási tevékenységet a váro sban
nagyobb hava zást követően?

Januárban már majdnem elfelejtettilk a telet és vártuk a tavaszt. Többe
emlékképként sem őrzik a négy évszak változását és sok embert váratlan!
ért az a hír, hogy hamarosan nagy rnennyi s é g ű hó hull vihar kíséretébe:
Szarvasori ülésezett a Kistérségi védelmi bizottság, majd másnap a hel:
védelem meghatározóit én is összehívtam. [ll szeretném elmondani, hog
Gyomaendrőd minden vészhelyzetre le/készült. Fe l e lős. hivatásuknakél .
tűzo l t ó ink vannak. helyén van a polgá rőrség, a város illetékes osztályajt I
kordinálja a feladatokat és nem utolsósorban a városi feladatokat ellát I
társaságok, mint a Gyornaszolg, Gyornaközszolg és a Zöldpark is nagyo I

jól teljesítettek. Helyi panaszok mindig vannak, ugyanakkor jó érzéss: I

töltött el mikor más telepillésekhez viszonyítva pozitívan szóltak I

gyomaendrődi állapotokról. Szerintem jól teljesítettünk, amit itt i '
szerétnékmegköszönni a résztvevőknek. I

---- ----- - - - ---- - - --- - - - - ------ ----- - ----- - - ----- - - !

KSZT - Rózsahegyi Ház átadási ünnepség
Öregsző/őben

Az " Int egr ált Közöss égi és Szolgáltató T ér kialakítása
Gyomaemlrödön" c irn ű pályázat megvalósílásának eredményeként
20 12. febmárjátólnyújtja közüsségi szolgáltatásait a Rózsah egyi Ház,

A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Közhasznú Alapitvány 2009-ben
pályázatot nyújtott be az Integrált Közöss égi és Szolgáltató terek
kialakít ás át célzó [KSZTI200811 kódszámú konstrukcióra, mely
támog atás keretében a Szent Imre Idősek Otth ona épület ének
bővílményeként megvalósuló Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér
kialakítására, m űk ödtetésére 49.257.428 Ft vissza nem térítendő

támogatásban részesült.
Az Öregszölöben élő lakosság számára szervezett valamennyi program,

rendezvény a Szent Imre Idősek Otthona udvarán, illetve a 3. szárnúIdősek
Klubjában kerül megrendez ésre, ezért az itt élők számára ez jelenti a
közösségí élet helyszínét. Igy alapvető volt, hogy az IKSZT az idősek

otthona épületének szerves egységét alkossa.Az épület tervezésénél fontos
szempont volt, hogy energiatakarékos berendezések beépit és ével,

ko rs ze r ű fű t éssza b á ly o z á s s a l az ép ületr ész alacso ny energia. ;
telhasználásúvá váljon. I

Az épltés i mun kák elv égzésére kiír t egysze r ű, megh ívásc
közbeszerzési eljárást követ ően 20 [O. december l -től megkezd őd ött r ,

mintegy 10hónapig tartó építkezés. A bútorokat. informatikai eszközöke:
konyhai kisgépekel 20 I [. év végén vás árolt á meg az Alapitvám J

A rn ű k öd é shez szüks éges további, saját forrásból beszerzendő eszközöke
Gy omaen drőd Vár os Önkorm ányzat a bocsátj a az alapítván
rendelkezésére, J

A mintegy 170 m'-es épületrészben a legtöbb szolgáltatás már I
fogadótérben megjelenik. A teakonyhával egybenyíló közösségi tér kiseb' í
rendezvények, képzések megtartására alkalmas. A 10m'-e s irodahel yis' ~
kiszolgálja mind az IKSZT rnunkatársait, valamint a civil szervezes'
műk ö d és ére is helyszínt biztosít. r

Az Integrált Közöss égi és Szolgáltató Tér létrehozásával i r
műk ö dtet é s ével az alapítvány és az önkormányzat a l apvető célja, hogy~ r
öregszölöi településrészt kimozdítsa az elkü l ö n ü l és b ő l , esélyt eremtő i f
támogató lépéseket val ósí tson meg a szolgáltatások bevezetésével : t
Ö r e gs z ől őben é lő csa ládok hátrán yain ak komp enzál ása e k
esélyegyen lőség előmozd itása érdekében. n
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Odvözleflel dr . Frankó Károly

-Dr. F. K.-

Búcsú Zsuzsika nénitől

2012. február 22-én örökre eltávozott Magyarország legidősebb

asszonya! 2012.június 5-én Jettvolna 108éves!
Nekem megadatott, hogy gyakran beszélgethettem vele.
Vigasztaltam, vigyázhattam az egészségére. Kevés orvosnak
adatik meg talán a világon ilyen szerencsében részesülni. A test
megöregedel1, vékony volt, törékeny, de szellemileg szinte
végig friss, fiatalos. Nehéz elhinni, hogy vége, befejezte!
Köszönöm a Teremtőnek , hogy az elmúlt évtizedekben
vigyázhattam rá!
Drága Wagnernéni, Zsuzsika néni! Most az egyszer nem tudtam
virágot vinni névnapjára, mert magam is beteg vagyok. Jó volt
ismerni és őszintén szeretni őt! Nyugodjon békében! Istenvele!

Dr. Frankó Károly

megoivó
.201.2 . vrtágvége/ avageY a gloBáUs rnegé.l;:Jl:~lás.

A nagy átalakulásról, 5 kontinens jóslataiból...
címmel tart előadást

Erőss Diána vallástörténész, mítoszkutató!

Előadás ideje : 2012. március 31. du.: 15 óra
Helyszíne:

Gyomaendrőd, Katona JózsefMűvelőd ési Központ
Rendezi: Galaktika Baráti Kör
Mindenkit szivesen tátunkt

Behunyt szemmel...

Behunyt szernmel, fekve hallgatom az ATV-ben Gyurcsány
elvtárs évértékelő beszédét. Mint egy ájtatos manó! Meg lehetn e
könnyezni. Látom magam előtt, ahogyanyakönyvvezetőként

fiatal párt ad össze. Összekulcsolt kézzel , meg-megállva a
mondatai köz ött és gondolataival messze elrévedve tanítja meg a
fiatalokat, rniként lehet demokratákat szülni. Behunyt szemmel
látom őt, ahogy társadalmi temetésen méltatja az elhunytat.
Valóban rátermett, gondolom magamban.Nem is lenne rossz!
Mondja, mondja az é rté ke l ő t . Másból sem áll, csak Orbán,
gyalázásából! Behunyt szemmel látom magam előtt, ahogy
"áld ást oszt, majd ostyát tesz a számba". Rá nézek. Csillogó
szem üveg éri keresztül csak a szemébe, és megijedek. Kinyitern a
szemern és hallom a valóságot, látom, hogy egy beteg ember, csak
ne bántsuk.

I
1982-ben KádárJános kiutazottMoszkvábaés tájékoztattaa moszkvai

vezetést szándékról. KéJ1e ő ket. j á ru lj anak hozzá, hogy hazánk belépjen a
I Világbank IMF tagjai közé, majd onnan hitelt kérjen. Moszkvai
· barátaink megértelték Kádárt és hozzájárultak a belépéshez, de
i figyelmeztették p ártvezet őnket, hogy Magyarország a hitel felvétellel
, hosszú távonel fogadósodni .. .

Így kezd őd ött a hosszú menetelés! Aki boldogan emlékszik vissza a
t szocializmus "nagyszerűségére" gondoljon mindig erre: hitelből éltünk
1 .j ÓI"! Elad ósodva, ígyaztán volt"olcsó benzin, kenyér, lakás, kis munka,
i kis pénz, nagy munka kis pénzért"! Szóval "gyönyörű" volt, közös
I gondolkodás, az egyénnek nem kellett használnia az eszét, mert
: megmondtákmi legyena véleményük a világról. Ma, egy megöregedett,
! gondolkodnimárnem akaró, vagynem tudó nemzedék, még mindigezt a
) világot szeretné visszasírni, és esténként megsimogatja a piros
i nyakkendőjét , vagy elrakott munk á s őr sapkáját. Jó volt gondolják! Ha

kellett volna, meg is halt volna sok ezer ember a Nagy Ügyért, fegyvert
ragadva!Nemszabadeztelfelejteni!

I 20lO-ben kisepr űzték az egykori ÁVÖS gyerekek, besúgók, figyelők
, pártjait a magyarok. Nem gondolva, hogy a liberális baloldal nagy

pusztulása hazánkban nem jelentette a véget. Az feltámadt, él, virul a
hálózata segitségével, s ki villről büntetia magyar népet. Hogy gondoltuk

I miezt, csak úgy kiverjük öket e hazából?Az egykori Triariont létrehozó
nagyhatalmak késői leszármazottjai ma ott illnek az Európai Unió
soraibanés folytatj áknyilvános lekaszabolásunkat.

1920-ban hazánkat feldarabolt ák. tönkretették! Ma, 2012-ben,
! ugyanazok a hatalmakésTrianon haszonélvezői mindent megtehetnekés
, meg is lesznek. Csak nem gondolja valaki komolyan, hogy mosl
I Magyarország mindent rosszul csinál? Azért mégsem hüly ékvannak itt
; hatalmon ugye? Fiatal, magukat magyarnakvalló vezetőink küszködnek

a bal-liberális unió térdrekényszerítő intézkedései miatt. "Térdre ember!
Gyónd meg bűneidet , rnit gondolsz? Te itt nem lehetsz hatalmon, Te

l fasiszta vagy? Te rasszista.. .", minden vagy csak magyar ne legyél!
Től ünk félni kell eztsugallják!Jönneka Hunok!

Félnek, félnek és büntetnek, Igaztalanul és pofátlanul, mert
megtehetik! Nekem nem tetszik ez az Unió, ha csak rajtam múlna

; hagynám a fenébe! Tehát euroszkeptikus vagyok! De ettől még nem
, vagyok sz é lsőjobbos. ugye?

Hidegnapok utánvagyunk.Reméftüka télen, hogy "tavasz lesza tél",
mert úgy indult. Mégis bejöl1, itt volt a szibériai pusztító hideg.

; Szenvedtünk, Várjuk a tavaszt. Beköszönt a március, a mi nagyszerű

í hónapunk. Emlékezzilnk a nagyszer ű Szabadság harcunkra, legyilnk
( büszkék Rájuk, akik megmutatták a világnak mire képes ez a kis nép!
l Gondoljunk '56-ra. Mások voltak büszkék a mi dolgainkra.
~ cselekedeteinkre, de nem segítettek. Hagytak elveszni. Jöttek az
; elvtársak, maradtak a fegyverek, a párt, Kádár és kivégeztek több mint
i! 400 embert, 1849-ben Görgey bölcsen letette a fegyvert, megmentette a

magyarkatonákéletét.Azosztrákok 13embertvégeztekki.
Ma, 2012-ben egy országot szeretnének a belső, állandó árulók

· segítségével kifosztani, örökös adóssá tenni és a betonba döngölni!
· Azönérzetünk,a büszkes égünk, hazaszeretetilnkmaradékmorzs áitkérik,

követelik. Ne adjuk fel! Emeljilk fel a fejünket és reménykedjünk.Talán
s létezikigazság is itta Hildön?!!

a

~ Író-olvasó találkozó

I "A nevemhez ragaszkodom... "
)1

Agyomaendrődi Szurovecz Kitti , a Smink nélkül, a Gyémántfi ú. a
: Fényemberek könyvek szerzője, a Meglepetés nevű magazin
~ újságírójatalálkozhatott az olvas6ival, vendégekkel a Határ Győző
k könyvtárban február 17-én. Mindenk éppen a publikálás, vagy a

médiumok világa vonzotta, aztán írói vénáját immár három
s megjelent könyv fémjelzi. Viszont a történetek továbbszövései
l nem maradnak el, hiszen némelyik regény folytatá sa van már a
! formálódás útján . Az egyszeru, polgári nevéhez ragaszkodik,
1 hiszen újságíróként már ezt ismerik az olvasói - felelt arra a
j kérdésre, hogy miért nem választ könnyű, írói álnevet, ami

manapság divatos ...

Dr. Frankó levele
Nem adjuk fel!
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Volt egyszer egyhavas, kemény február ...

A régió hulladékgazdálkodásárajellemző, hogy a múlt századba :
széleskörűen alkalmazott "egy település - egy szilárd kommunáli .
hulladéklerakó" elvének megfelelően a települések egyedile í
oldották meg a szilárd kommunális hulladék gyűjt és ét . :
elhelyezését. A projekt területe eddig kimaradt az ISPA, ill. K l
(Kohéziós Alap) pályázatok által biztosítható Uniós tám I
gatásokból a hulladékgazdálkodási rendszerekre vonatkozóa
Ennek ellenére a települések és a közszolgáltatók sok esetben sajá
ill. hazai forrásokból építettek új, korszerű létesítményeket (pl. I
Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelő Központ) ajogszabál I
előírásoknak megfelelően. Azonban a projektben szerepl
településeken a korábban használt, mára már bezárt települ' !
szilárdhulladék-Ierakók rekultivációja nem valósult meg a rende I
kezésre álló szűkös források miatt. ,

A "Települési szeméttelep rekultivációs program a Körö '1
szögben" elnevezésű projektet 20 lO. januárjában nyújtotta be 'I

Körös-völgyi HRT. , és a síkeres elbirálást követően 201 1
áprilisában írta alá a támogatási szerződ ést a Közremüköd .
Szervezettel , az Energia Központ Nonprofit Kft-vel. A KEO
2.3.0/2F/09-20 l0-00 13 azonosító szárnú projekttel az érinte
telepü lések huIladéklerakó inak reku Itiválására ny íIik maj
lehetőség . Az érintett települések hosszú távú célja, hogyjavítsák
itt élők életminőségét, elősegítsék a település népességmegtarl
képességét, továbbá európai színvonalnak megfelelő higiéni' j
alapfeltételeket teremtsenek. Mindezt úgy, hogy óvjá.
környezetüket, és a beruházásokat a fenntartható fejlödé j
szempontjait betartva valósítják meg. A fenti célok eléré
érdekében, valamint a tervek megvalósítása céljából hozták létre ~l
projektben résztvevő települések a Kötös-völgyi HRT-t azért, ho
az elpusztult természeti környezet eredeti állapotát visszaállítsák.

A projekt összköltsége 1.383.624.207 Ft., megvaJósítását
Európai Unió a kohéziós alap társfinanszírozásával 100%-b
támogatja. A projektből eddig eltelt időszakban a beszerzé
közbeszerzés alapján kiválasztásra keru It a projektmenedzser, ,
projekt Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadója, a PR, a tájékoztat' d
feladatok ellátását végző vállalkozás, a könyvvizsgáló, valamint
beruházás FIDIC rnérnöke. A közelmúltban lezárult a kivitele ~
kiválasztására vonatkozó közbeszerzés is, melyet két részajánl •
körre bontottunk. Az első részajánlati körben a békéscsab
hulladéklerakó kivitelezőjét kerestük. 5 ajánlat érkezett. A más
ajánlati körben a többi nyolc településre (Körösladán
Gyomaendrőd, Szarvas, Csárdaszállás, Kétsoprony, Csabacsíí
Szabadkígyós és Kondoros) vonatkozó ajánlatokat vártuk. I
négyen nyújtottak be ajánlatot. Mindkét részajánlati körben a Du
Aszfalt Kft. és Geohidroterv Kft. által létrehozott Konzoreiu
kapott megbízást a beruházás végrehajtására. A szerzöd ések ]
napokban aláírásra kerülnek és indulhat a beruházás, melyet 201.
március 31-ig kell befejeznie a konzorciumnak.

www.korosvolgyihrt.

Fontos állomásához érkezett a "Települési szeméttele
rekulttváclás program a Körösszögben"elnevezésíí projekt.
sikeres közbeszerzési eljárást követően kivátasztásra került
kivitelezési munkálatoknt végző konzorcium, (gy ebben
hónapban már el is kezdődhetnek a "!~Iflkálatok. A Körös-völC; I
Hulladékgazdálkodási Rekultiváciás Onkormányzatl Társulás,
projektgazda, a szervezetet alkotó önkormányzatok, Kondom
Gyomaendrőd, Szarvas, Csárdaszállás, Kétsoprony, Csabacsííl . ,
Békéscsaba, Körösladány, Szab adktgyás történeténe '
meghatározó beruházása. A szabálytalanul lerakott hulladéka
környezeti elemekre gyakorolt káros hatásainak megszuntetés«
túl kiemelkedőenfontos szerepet kap a projektben a szemétlerak
telepek környezeti állapotának javítása, az eredeti állapot
megközelítőm üszakifeltételek kialakításával.

Az elmúlt hónap rendkivülinek tünt az elmúlt évek enyhe, szinte
"télietlen" te1einek fényében. Elszoktunk a kemény hidegtől, a
hótól. A Gyomaszolg Kft. új vezetője, Fekete József, a
következőket mondta lapunknak a havas télről, és a
hóeltakaritásról.

"Meghatározottsorrendet tartottunk a hóeltakarltásban. Mintegytfz
gép volt kint az utakon folyamatosan és takarította a havat. A lakosok
részéről kevés toleranciát kaptunk, mivel mindenkinek a saját
környéke, körzete volt a legfontosabb. Mi pedig igyekeztUnk a
legfontosabb helyekkel végezni először. Itt megjegyezném, hogy
mindenki maga környékén is lapátolhatna. elkezdheti a munk át,
Hiszen, egyébként az ingatlan előtti utcarész takarítása a lakó
felelőssége és feladata is kell, hogy legyen. Kifogásolták a takarítás
rnérték étis. Mindezekellenérea gyomaendrődi főbb utak nagy részea
hóesést követő nyolc-tíz óra elteltével már járhatök voltak. A Zöld
Park Kft. által irányított közmunkások, mintegy száz fő, az utakat,
útkereszteződéseket, közforgalmi helyeket, ezután a gyalogjárdákat,
parkolókat tisztították. A közmunka menedzser hóUgyeletet tartott,
valamint a védelmi bizottságot tájékoztatta és koordinálta a
feladatokat.

A "fehér utak" bejelentéseket szívesen fogadtuk! És fogadjuk ez
után is!

A kifogások között volt olyan is, hogy kifogásolta a polgár,
miszerinta privát/magán útjátnem takarítottuk le... ! Erre mondomén,
hogy kölcsönös információn alapuló együttműködést szerétnénk a
lakosokkal! Aki igényli, természetesen elv égezzük a feladatot, de
elsősorban aváros fontosabb részeikerülnek sorra.

Előfordult, hogy kifogásolták, mikor egy munkagép felemelt
tolólapáttal közlekedett. Ilyenkor a gépkezelő valószínűleg utasítást
kapott,hogyegy új területrekellmennieés folytatniott az eltakarítást.

Természetesen megértő lakos is felhívott bennünket, és elmondta,
hogy szerinte emberfeletti munkát végeztUnk a város hóeltaka
rításában. Ez nagyonjól esett nekem, de minden munkatársarnnak is!
Ugyanis a meglévő gépekkeJ és emberi erővel a rnaxirnurnot
igyekeztünk végezni a hirtelen leesett, sok hó eltakartt ásában.
Példaként felhozhatnám B ékéscsabát. vagy Mezőber ényt, ahol,
bizony sokkal rosszabb rnunkát végeztek és sokkal nehezebb volt az
ottaniközlekedésis,a parkolásról nem is beszélve."

E/fogadták Gyomaendrőd
2012. évi költségvetését

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő -testülete 2012. február
15-j ülésén egyhangú szavazással elfogadta aváros 2012. évi költségvetését.

Aközel három hónapos elökészitő munkát követően megalkotott 2012. évi
költségvetési rendelet fö sarokszámai:

Aköltségvetés bevételi főösszege 3.545.629 ezerFt.
Aköltségvetés kiadási főösszege 3.545.629 ezerFt.
Aköltségvetés működési kiadási előirányzatai ősszesen 2.483.006 ezerFt.
Aköltségvetés felújitási kiadásainak előirányzalai 23.769 ezerFt.
Aköllségvelés fejlesztési kiadásainak előirányzatai 332.129 ezerFI.
Akőllségvelés tartalékai 706.725 ezerFt.

Atartalékok közölt szerepel a kötvény még fel nem használt 395 millió Iorlntos
összege, illetve az 5 millió forintos általános tartalék és a 25 millió Iorlntos
rendkivüli kiadásokra tervezett
célzott tartalék. A tartalék
maradék összegei zömében
szintén fejlesztési feladatok
megvalósitására használhaí ók
fel. Az egyhangú zárósza
vazást k övet ően Várfi András •
polgármester köszönetet rnon
dott a költségvetés előkészí

tésében közreműködő hivatali
szakembereknek és a Kép-
viselő-testületnek. ' :..:.::';:.
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Lemondott a ké viselö asszony! Farsang az oviban

5

Február 15-én tartott rendkivüli képviselő-teslllleli illésen, ahol a 2012
es költségvetés elfogadása zajlott, történt többek között, hogy Dr. Szilágyi
Ferencné Németh Eszter felajánlást tett az endrődi könyvtár fenntartási
költségének támogatására ötszázezer forint érlékben. Ezzel is azt szeretné
elérni, hogy ne zárjon beaz intézmény.

Lemondott képviselői mandátumáról dr. Fa rkasinszki Erzsébet. Erről

rövid beszédében annyit mondott, hogy szeretett volnajob bitó szándékkal
tevékenykedni. Indokolatlan erkölcsi és szakmai támadások érték a
szakorvosi feladatai végzése közben is. Feladatai! a képviselő-testü letben

mindig ellátta, orvosi munkáját is, rendelését áttette más napra, hogy ne
zavarja a képviselő-testületi feladatait. Tizenöt éve magáénak érezte a
rendelőt és annak problémáit. Mikor orvosi műszer kellett, megrendezte
arra való gyűjtés t is. Elmondta még, hogy az aláírás gyűjt ések ellenére sem
kiván maradni a szakorvosi rendelőben, márciusban már nem rendel. A
lemondását azért időzíte tte erre az id őpontra. mert az idei költségvetés
elfogadásában nem akar már részt venni. és se igennel, se nemmel
szavazni.Képv ise lő i tisztelet-díját pedigjótékony célraajánlotta fel.

Dr. Farkasinszky Erzsébet a 6. egyéni vá laszt ólerület képvise lője volt.A
megüresett képviselő i hely betöltésérő l időköz] választon döntenek majda
választ ókerület lakói. A választásra legkorábban ápriIis végén. de
l egkésőbb június második hétvégéjén kerillhet sor. Konkrét időpon tj áró l

30 napon belill a HelyiVálasztási Bizottság fog döntést hozni.

* * '*
f1\RS1\N60LT 1\ t11\R61\RÉT1\ ÓVOO1\ IS

Vidám hangulatú mulatsággal ünnepelték a farsangol a Margaréta
Óvoda gyermekei és dolgozói. Ahogy a gyermekek. úgy a telnő ttek is
örömmel öltöztek rnaskarába, hogy közösen llnnepeljék a IéI végét.
Óvodánk régi hagyománya, hogy minden csoport maga találja ki a témát,
ami köré az egész farsangi k észül ődés szerveződik több héten keresztül. A
közösen kitalált témához a gyermekek maguk dönthetik el, hogy milyen
jel rnezbe bújnának szivesen és ezzel milyen szerepet töltenek be a
történetben. Ebben az évben a cirkusz világ át, az erdö lakóit és az indiánok
élelét varázsoltuk az óvodába. Sok-sok játékka l, vetélkedövei, zenével,
meglepetéssel telt a vidám déle lőtt, ahol nem maradhatott el az anyukák és
nagymamákjóvol tából a farsangi fánk sem. A gyermekek, amellett, hogy
változatos jelmezekbe bújhattak, ezekben a hetekben megismerkedtek a
farsa ngi né pszok ásokkal . ha gyományokkal is. A nagyobbak
könyvtárlátogatás során gyűj tött ék ehhez az ismereteket, a kisebbekkel
pedig együttjá tszottákaz állatalakoskod ó, medvetáncoltatójátékokat.

Kedves Sz ül ők!

Nagy szeretettel fogadj ukazokataz óvodánk iránt érdeklődő családokat,
akikgyermekükszámáraóvodaválasztás e lő tt állnak.

"Oviváró" Játszóház programunkon zenés, mond ókás, mozgásos
játékokkal, változatos tevékenységekkel ígérünk vidám délelőtt öt a
kicsiknek, a szü i őknek pedig l eh etősége t biztosítunk az óvodaval való
ismerkedésre.
Időpontja : 2012. március 27-28. délel őtt IO-tő l 12-ig

Nyusziváró K ézműves Játszóház
ldöpontja: 20 12. március 29. kedd 4 t ől 6-ig

A prograrnek helyszíne: Margaréta Óvoda
Gyomaendrőd, Jókai Mór u. 4.

Óvodai belmtkoz ás időpolItja:
2012. április 2-3-4., (hétfő-kedd-szerda) 7-J 7 árálg!

A Margar éta Ovada Nevelőtest ülete

Február l ő - á n , a Selyem úti óvodában rendeztek aranyos, farsangi
rn űsoros napot! Ezen óvónők és a bölcsi, az ovi csemetéi lelkesen vettek
részt, a hagyományos farsangi fánkelfogyasztása el őtt.

"Óvodánkban már hagyomány a farsangi rnulattság megrendezése.
Nagy izgalommal készült rá az óvoda és bö lcsőde minden lakója.
A gyermekek jelm ezeikkel, az óvónénik mese dramatizálással, a
dajkanénik pedig a fánk süt éssel, 8 liter tejbő l készült a finomabbnál,
finomabb ízesítésü lekv árralt öltött fánk.

Minden csoport bohókás versse l, énekkel és mondókával színesítette a
farsangi mulattságot. A bölcsisek é rdek l ő dve figyelték a műsort és a
jelmezeket. majd ők is táncra perdültek.

Köszönjük a KERT-KIVI támogatását, ugyanis 20 kg lísztet és é l esztőt

kaptunk t ő l ü k , mellyelők is hozzájárultak a d élel ő t t sikeréhez!"
Szabó Istvánné int ézm ényvezeto
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Elérhetőségek:

info@totkaep.hu
66/386- 186; 30/334-80-18
www. to tkaep.hu

Daráltbeton, tégla:2500f +áfátóJ

• Építőipari szolgáltatások nyújtása
építési anyagok szállítása

• Nehézgép szállítása trélerrel
• Környezetvédelmi engedéllyel

tiszta beton, téglatörmelék
átvétele díjmentesen

~rtdázQ;f;
VGGÓNVIIIlCIÓ
MilC/VS l-TÓi,

Gyomaendrőd,Apponyi u. 1 7/l.
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 9-12-ig; 14-17-ig

Szombat: SZÜNNAP!

Rendel:
Békéscsaba, Jókai Ú,~ 34. szám alatt, (udvari bejárat)

HETFON: 14-18 ORAIG
~~~~ - tdegbecsipodések, Izületi blokk, tartási

rendellenességek megszüntetése
- nyaki eredet üszédülések megszűntetése

- sportsérülések, izületi bántalmak kezelése
- hagyományos kinai orvoslás
-fűlakupunkt úrás fogyókúra
- porckorongsérvek és térdblokkok mütét

nélküli megsz/intetése

DR. GARZÓ PÉTER természetgyógyász
Mobil: 06-30/9458-477

CS NTKOVÁCS-AKUPRESSZŐR

•
FEM CSARNDKDK,

•
MAGTARAK

tervezését,
kivitelezését vállaljuk!

06-20/9527-636

,
p. EL

RÉGI BúToRT, NTIK BÚTORTVÁSÁROLOK!
Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

Telefon: 06-30/9533-594

REÁLIS ' RON VESZEK:
Boltberendezést ' hagyatékot, régiségekct,

ócskaságokat ' régi stílbútorokat
-parasztbútcrt (szekrény, asztal, kaszli, sublót,

falitéka, konyhaszekrény, láda, szék,
tükör és tükörasztal, kredenc)

Fizetés azonnal, készpénzzel!
Bárkai Zsolt, Gyomaendrőd. Bocskai u. 59.

II

T
Gyomaend rődön , az en d rőd i vásártéren
Akác,tölgy, bükk tűzifa has'tvais!

. o

rrVffi)~)[? mffir~mll D:ill@@~
el. : 06-30/63 8-071; 30/3343-791

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

"Szép ruhában, arany ajtón
kopogsz most, hogyszabad-e? "

(Weöres Sándor)

TEMETKEZÉSI SZOL6ÁLTATAS
Temetkezés, temetkezéssel kapcsolatos ügyintézés

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

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
GyolI/aendrőd, Ipartelep u. 2. sz.
Tel.: 66/386-233; Fax: 386-269

, ..

Z
Stancolt és hagyományos
PAPíRDOBOZ gyártása

STANCfORMAKÉSZÍTÉS!
Róza kf t.

5500. Gyomaendrőd, Ipartelep út lll.
Tel./fax: 661282-095; 06-20/9142-122

~ E-maii: rozakft@rozakft.hu
: .
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Meghívó!
"Tavaszváró vidámságok" operett-humor est a Katona József

MűvelődésiKözpontban!
Fellépnek: Merényi Nikolette, Éles István, Kovács Zsuzsa,

Jankovics Józse f, Bach Szilvi a, Kisz ely Zoltán.
Ezúton is szeretnénk mindenkit meghívni a 2012 . március l O- én,

18 órától megrendezésre kerülő "Tavaszváró vidámságok" című

operett-humor estre!
Jegyek elővételben kaphatók február 9-tőJ a Katona József

Művel őd ési Központban. Információ: 70/524-5983 ,66/283-524
Várjuk a tisztelt é rdekl ő d ő ke t !

E f enti rendezvénnyel kapcsola/ban megke res/link két fellépő/,

mondjon el néhány dolgot magáról és munkájáról.jellépésekről ...

Éles István

Hogy van mostanában Éles István?
Köszönern szép en. Nekünk ismert embereknek nem szabad

panaszkodnunk. rnert azt t ől ünk nem válja és nem hiszi el a közönség,
Tehát, azt kellmondjarn,jól vagyok.

Nem tünik túlöszintének...
Nem is vagyok az. Tudja, az élet jó néhány fordulatot hozott az elmúlt

években. Egyre inkább piacosodik a míívészet is, rnert egyre kevesebb a
közpénz a müvészetekre, Bevételt kell lassan produkálnia minden - valaha

I az állam által eltartott - intézménynek. Nem fogok csodálkozni, ha a
bölcsőde, az óvoda, talán még azált alános iskola is fizető s lesz nem soká...
Hát hogy jutna csepűr ág óknak. krix-kraxokat firkáló, pacsmagoló és
egyéb müvészféléknek...

Rosszkedv/I?
Talán. de lehet,hogy csak"Kicsit szornorkás a hangulatom márna..." De

azt is el kell mondjam, van azért pénz a kultúrában is, de azért pályázni
kell... Adott, fel ülr ől meghatározott célokért kell jól teljesíteni. Ha jók a

célok, azok persze, tiszteletet érdemelnek. Én úgy látoma humorjavarészt
kívül esik a támogatotti körön... Abszolut kereskedelmi müfaj lett. És a
stand up bebizonyította, így is képesm űködni, Talán majd eljön az az idő

is, amikor a stand up húzza fölfelé a közönség igényszínvonalát és nem
ford ítva, mit most...

Nem gyakran láthatjuk a tévékben. vagy hallhatjuk rádiókban ... Mi az
oka?

Szilveszterkor a Frizbiben voltam. Májusban az MTV l-en a tévés
Rádiókabaréban leszek. Van egy dalrészlet a Csárdáskirálynőben (A
Lyányok angyalok-ban): "Új müsorhoz, új férfi kell..." Nos! Az ország
ban most újműsor megy és keresik hozzá az új (vagy éppen régi) arcokat..

Mivel is foglalkozik jelenleg? (a valósziniíleg számosan sorakozó
tellépések mellett?)

Azt hiszem.. maradhatunk inkább a kérdés első felénél (hiszen, a
második tele csupán utópia)... Szerétném a stand up műfajt is mívesen
rn űvelni, A Dumaszínházhoz szerzödtern egyelőre vend égm űv é szk ént.

Aztán a Mikroszkóptól (illetve műv észeti vezetőjétől) - Litkai Gergőtől
kaptam egy lehetőséget - egy önálló 45-50 perces rnüsorra, amelyhez
hasonlóra a 2009-1O-cs évadban volt példa utoljára. Az akkori megbizott
igazgató - Selmeezi Tibor rendezte az én Retró Kabarémat melyben
persze 8 kiváló pályatársam is segített nekem...

Mivel telnek a napjai általában?
Családi közrnunkás vagyok. Mível én érek rá napközben leginkább,igy

én vagyok a postajárat. néha piacra megyek, elintézek egy s más családi
dolgokat. De közben já r az agyam és jegyzetelek. Híreket olvasok és
jegyzetelek. Felvett TV rnűsorokat nézek vissza és jegyzetelek... Aztán a
jegyzetekből vagy lesz valami, mert valami csak kell, hogy legyen
belőlük . Ha más nem akkor táp.Táp az iratmegsemmisítő számára.

Milyenjellegű rn űsorral készül a márciusi fellépésreGyomaendrődön?
Habkönnyű kabaré lesz a miénk. A relró jegyében és a nagy énekes és

szinész karaktereket megmutatva. Még a (My way 45 hangon elénekelve)
Guinness Világrekord kisérletemből is megmutatok egy részletet persze
most csak 5 hang lesz belőle bemutatva. Jó kedély, vidámság,
kikapcsolódás ezek a terveink a közöns égszámára...

Van- e valami kapcsolata környékkel vagy éppen kötődése

Gyomaendrodhoz!
Feleségem innen - a megyéb ől való. Én pedig sok éven keresztül egy

utcában (ötháznyira) laktam a Heged űs Gyula utcában az ENG!budapesti
irodájától és boltjától. Csodáltam a szép c i pő ke t , amelyek szerintem akkor
még nem is voltak jók rám... Az az igazság, férfi cip őkre nem nagyon
emlékszem... Ja és még annyi, hogy keresztlányom Enikő azaz szintén
Enci. Véglll hadd invitáljam a műsorra elsősorban a gyomaendrődieket, de
nagyon jól esne, ha a gyomaiak és az endrődiek is eljönnének. És ha
Szarvas. Szeghalom. Mezőber ény, Mezötúr néhány nézővel szintén
képviseltetné magát, azt hiszem, ezzel nagyon boldoggá tudnának tenni
engem ezen az esten...

Kiszely Zoltán

Köszönöm, jól vagyunk. Minden nehézsége ellenére igyekszllnk
pozitívan szemlélni a világot, még akkor is, ha mostanában nem mindig
k önny ű,

Kislányunk. Zsófi szeptemberben kezdte az iskolát, igazi nagylány.
Szorgosangyűjti a piros pontokat és angolból is kiváló.

Több dologgal foglalkozunk párhuzamosan, .de ezek közül a
legnagyobb öröm természetesen, ha a fellépéseinkre koncentrálhatunk.
Müsorainkkal já/juk az országot, mindenütt szeretettel és elismeréssel
fogadnak minket. Büszkén rnondorn, hogy van olyan település, ahová
tavaly hatodszor hivtak vissza minket.

Feles égemnek. Nikinek karácsony környékén több templomi
hangversenye volt, én pedig elind ítcrtam egy zenés, beszélgetös
rnüsorsorozatot , melyben neves müvészvendégeimet faggatom.
A"Boldog névnapotMűvészn ö " címet viselő esten vendégem volt többek
közöttGalambos Erzsi, Pitti Katalin, EsztergályosCecília, FodorZsóka.

Nem utolsó sorban megemlítem, hogy évek óta készülünk egy'új közös
estre, idén remélem megvalósul. Sokat nem szerétnék elárulni róla, de a
cim talán sejtteti, hogy miről, kikről szól majd: "Nekünk találkozni
kelleti".

Mindig nagy öröm a szülövárosornban szerepelni, plusz energiát ad.
Mindannyian nagyon váljuk a gyomaendrődi találkozást, igazi "búfelejtő"
estre készülünk. A legnépszerűbb operett dallamok mellett a humor is
főszerepet kap. Tartalmas kikapcsolódásra számithat aki eljön, szeretettel
várunk minden é rdek lő dö t ,
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ALEGJOBBHASZNÁ~ RUHAÜZLETEK

TELJES
•
AR CSERE

•
UJ ~VASZ

ÁRUKÉSZLET
MÁRCIUS s-töl

GyomaendrődFő út· Mlkes útsarok
Nyitva: Hétfőiől· Péntekig 8.30·12.00·lg 13.30-17.00·lg Szombat 8.30-12.00·lg •. :

•••• P ••••••••••••••••••• O •••••••••• O •••• O •••••••••••• Ba •••••••••

" "nGIO nlUllnZ
Fő út 15. sz.

Tavaszi lemosó vegyszerek, műtrágya, vetőmagok

Virágmagok, virághagymák, rózsatövek
Permetezőgép, fóliák,

Orótkerítés, szögesdrót,
Kerti kisgépek, alkatrészeik,

Virágföld, gumicsizma, védőkesztyűk,
Cserepek, virág ládák,

Fejszék, balták
Barkácsgépek, metszőolló, ágvágó,

Festékek, zománcok, ecsetek, hígítók,
Titán szilikonok, purhabok, szigetelők,

Ragasztók, csavarok, szögek, létrák.. .

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

Nagy választékkal várjuk kedves Vásárlóinkatf.

Az analóg földfelszíni sugárzás hamarosan megszünlk!
Ne gondolkodjon tovább, Ideje Önnek ls váltani!

Válassza Ön is a UPC Direct-et

c d rect
A jó dolgok az égböl jönnek

UPC Olredbármilyen TV-re kiváló képminőséggel!

OiredLight csomag márhavi990 Ft-tól
O/red Plusz es Superpak csomagoknal akarIngyenes bekölessel!

Bd61hl dlj<6ll-ddl4dj6nl "'*6.[. di}l61 hdtl.l4d}il,' 61gyrnNbfOltmUtfftlJII t1QYtJlelbtiJlr17lf lbJtllft

Dírect

Direct Light Medium Direct Plusz SuperPak

csomag csomag csomag csomag
J8 csotornával S6 cscnolnával 76 csarO/ndvo/ BScsarom6vol

1190FI he/ytIl 1690 ft h" ytll 3890 Fr he/ym OVR.HO csomoggol

6 hónool. csok 990 Fr 6 hónaoJ.csok 2190Ft 9 hénoplocsok3490Ft csak 6300Fr

Egyelöflzetésen belülmax. 4 db beltériegységet,
ezen belül2 db rögzítös DVR egységet tudunkbiztositani.

Az Ingyenes beüzemelést 2 beltéri egységlg, ezen belülmax. 1db DVR
egységlg tudjukbiztositani a megjelölt csomagoknáll

A$%0lg6/1ol6s lésúefelvel kapcsoloIbanke1essen bennlinkeI alenll'elefonJzámokon

Te/emax Távköz/éstechnika
. Békéscsaba Gyóni GU. 6. Tel.:66/442-755
Mobi/: 20/535-4330; 20/337-8010; 20/236-7170

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

Telefon: 66/282-802; 30/6388-953

AKCIÓS AJÁNLAT!
STIHL, MAKITA kisgépek a készlet erejéig!

A/katrészeik és kiegészítőlk is megvásárolhatók!
Szegélynyírók, kaszák...

Mosógépek, hűtők, fagyasztószekrények
Fűtésfelújításhoz,rekonstrukcióhoz kazánok,

radiátorok, szerelvények!
Idomacélok, síkhálók, lemezek

Minöségi konyhai eszközök, háztartási gépek

Minöségi kerékpárok és alkatrészek!
Épületgépészeti anyagok,
csövek idomok, kazánok

Tűzrostély (kályha- és kazánrostélyok)
kandallók nagy választékban!

Fürdőszoba felújltáshoz mindenféle felszerelés,
szükség esetén rövid határidövei történő beszerzések!

Fütéskorszerüsítéshez, fürdőszoba kivitelezéshez
kivitelezőt tudunk ajánlani!

Bővebb felvilágosítás a Dinya-féle szaküzletben!
Nyitva tartás: hétköznap: 8-12; 13-17-ig; szombaton: 8-12-ig
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Dá -d Is tv á n éleménye
é ány he yi ..gyben

Az eddigi 3 részes cikksorozatról. . ., előzetes

megegyezésről. . ., időköz; választásról

Dávid István, a Munkáspárt helyi elnöke elmondta lapunknak, hogy
az emléktábla ügyről lejegyzett eddigi véleménye országosan
nagymérvű támogatást élvezett párttársai körében. Visszejelzések
szerint pozitív a megít élés és készek a további véleménynyilvánításra!

Dávid István a továbbiakban elmondta véleményét a képviselő

testUlet kétévesm űköd ésér ől: Elégedetlenségemnek adok hangot ezzel
kapcsolatban. Többet várt volna az ember a képvisel öktől. nem csak én,
de a városlakók is. Mint volt képviselő elhatárolódorn azoktól a
dolgoktól, miszerint a képviselők betartanak egymásnak, a hatalmukat
csillogtatva lépnek felegymás és a város ügyei ellen.

Nem értek egyet azokkal, akik megsértették Farkasinszki főorvos

asszonyt, s hogy férfi legyen az urológus. Aki beteg, az nem azt nézi,
hogy férfi vagy nő az orvosa, hanem, hogy meggyógyuljon .
Megitélésem szerint is az orvosn ő jó munk átvégzett . Mióta a doktorn ő

lemondott észrevehetően megroppant a testUlet egyik csoportjának
ereje.

Felháborítónak tartom, hogy Öregszől ö perem részén egy
helyiségben történnek bizonyos "e!őtestUleti ülések" levitézlett
"fönök" vezetésével. Itt kivesézik az anyagot, rnegszületnek a
döntések, amit képviselni fognak majd a valódi illésen. Így volt ez a
díszpolgáricímmel is tudomásom szerint.

A folyamatban levő, szeméttelepi perben szerintem mulasztottak a
gazdákkal szemben a tájékoztatásban, de rnulasztottak a gazdák is,
mivel tudott volt, hogy ott már a szeméttelep van, vagy lesz. A per
részben megelőzhető lett volna szerintern, egy fasor telepítésével.

Az előállot helyzetben, az ldőközi választás miatt, hamarosan
összeüInek majd a pártok vezetői , de már hallatszik, hogy ki kivel fog
majd össze. Véleményem szerint nem kell majd a kampányban a
szédítés, álljon elő minden jelölt tisztességgel és mondja el mit tud,
lehet elvégezni, igérni. Felesleges igéretet senki se tegyen csak azért,
hogy ő kerüljön be. Figyelembe kell venni a szerény lehetőségeket,

amit a költségvetés nyújthat. Tisztességes legyen a választás! Ezt várná
el a város lakossága!

Álla/orvosunk levele

Bőrbetegség a kedvenceinknél
Az utóbbi időkben megszaporodó betegek száma miatt szeretnék

ismét egy igen súlyos bőrbetegségről egy néhány gondolatot
megosztani Önökkel.

Abőr az elsődleges védelmi vonala testUnknek. Véd a külsöfizikai- és
kémiai behatásoktól. Érez, simogatást, fájdalmat. De, hogy ez a
szervilnk is jól rn űködj ön, meg kell védenünk a kül önb öz ő okt ánú
támadásoktól. A bőr alatti következő réteg az írha, melyben találjuk az
idegeket, vérereket és a sz őrtüszőket , valamint a faggyúmirigyeket.

A kutyák és ritkán a macskák bőrének egyik súlyos elváltozása a
"SzőrtUszőatka" okozta megbetegedés: Demodicosis. Okozója a
Dernodex canis nevű él ősködő, amely a sz ört üsz őket támadja meg.
A felmérések szerint ez a kórokozó minden kutya bőrén megtalálható
különbözö mértékben. Betegséget csak abban az esetben okoz, ha
valamilyen okból kitolyólag számuk ugrás szer űen megszaporodik.
Ennek az elszaporod ásnak az okai lehetnek elsödlegesen genetikai
okok, nagyfokú érzékenység a gazdaállat részéről. Ez azt jelenti, hogy
egyes fajták nagyfokú hajlamot örökölhetnek a megbetegedés iránt.
Ezek a fajták lehetnek: dobberman, SharPei, Staffordshire terrier, dán
dog, német juhász, skót juhász, Coeker Spaniel. A fiatal korban
megbetegedett egyedeket sajnos a tenyésztésből ki kell vonni, mert ezek
utódai közottmég nagyobb számban fordulhatnak elő megbetegedések.

A másik tényező a szervezetet sújtó egyéb betegség, ami leköti a
szervezet immunrendszerét, vagy a daganatos megbetegedés.
A leggyakoribb megjelenési tormája a helyi, vagy lokális forma, amikor
csak néhány kisebb köralakú sz őrhi ányos terület alakul ki a testen. Ezek
a foltok gyakran önmaguktól gyógyulnak! (Immunrendszer helyre áll,
más betegség megszünik,a napfény UV hatása.)

Az általános forma szerencsére kevesebbszer fordul elő . Viszont az
ezt követő tünetek jóval súlyosabbak. Gyakori a b őrgyull adá s.

szörhull ás, ami a lábvégekre, mellkas-, has tájékra, nyakra és a fejre is
kiterjedhet, társulva egy súlyos hallójárat gyulladással.

A bőrelváltozásokat a sz őrtüsz ő atka megbetegedés mellé társuló
gennykeltő baktériumok súlyosbíthatják. Testszerte gennyes, vérző

sebek jelenhetnek meg. Nem ritkán "un" szepsis alakul ki, ami akár a
beteg elvesztését isjelentheti.

Érdekességként: több együtt tartolt kutyánál sem betegszik meg
mindegyik.

A gyógykezelés hosszú és gyakran az átmeneti sikerek hatására
lanyhuló kezelési kedvel (gyakori visszaesés) nehéz, kitartást igényel
rnind az állattól, mind a gazdától. Gyakori fürdet ések, injekciós
kezelések juttathatják el a beteget a tlInetmentességig. Ennek ideje akár
egy-öt hónap is lehet.

MEGNYÍLTAZEGYENLŐBANAsMÓn
HATÓSAG ÜGYFÉLSZOLGALATAl

Dl: Kondé Gáb or ál/alorvos
5553 Kondoros, Bacsó Béla /1.30; 5600 Gyomaendrőd, Fő 1Í1149.

Tel: 30/ 9032-998 e-maii: konde @kondorosikJv.hu

A nagy adófizetők

~
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Várfi András Gyomaendrőd Város
polgármestere a város legtöbb adót beli zető

cégeit, vállalkozásait, azok ve zetőit,

képviselőit köszöntöttejanuár harmincadikán,
avárosházanagytermében.

Megnyitó beszédébenpolgármesterúr elmondta, hogy a hagyományos
fogadás amelyeta tisztességgel adózóvállalkozásoknakadnaka köszönet
kifejezése, hiszen ezek az adóbevételek fontosak a város számára. Mint,
ahogyan fontosak azok a munkahelyek is, amelyek megélhetési
lehetőséget nyújtanak a gyomaendrődi családokszámára.Polgármester úr
beszédében értékelte az elmúlt év gazdálkodását, beszámolt a sikeres,
megvalósítoltpályázatokról. Ez után ismertelte a 2012-es év lehetőségeit,

pénzl\gyi-gazdasági kilátásaít, pályázati terveit. Elmondta, hogy a
költségvetési koncepció társadalmi vitája zajlik ezekben a napokban, s a
jogszabályban rögzített határidőig a testület elfogadja a város
rn űk ödés éhez, gazdálkodásához szüks éges költségvetést. Ez az esztendő

az utolsó, amikor a jelenlegi struktúr ában müködnek intézményeink. A
járássá válással kapcsolatos lehetőségekkel élnie kell, a feladatokkal meg
kellbirkózniaa városnak.

Tudja Ön, hogy hová fordulhat segítségért, ha neme, faji
hovatartozása, bőrszlne, nemzetisége, nemzeti vagy etnikai
kisebbséghez való tartozása, anyanyelve, fogyatékossága, egészségi
állapota, vallási vagy világnézeti meggyőződése, politikai vagy más
vélemény e, családi állapota, anyasága (terhessége) vagy apasága,
szexuális irányultsága, nemi identitása, életkora, társadalmi
származása , vagyoni helyzete, foglalkoztatási jogviszonyának vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidős

jellege, illetve határozott időtartama, érdekképviselethez való
tartozása, egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője (a
tov ábbiakb an együtt: tulajdonsága miatt kedvezőtlenebb

bánásmódban részesül(t), mint amelyben más, Önnel
ősszehasonlíthatóhelyzetben levő személy vagy csoport?

Munkatársunk dr. Bodnár Beáta, 5540 Szarvas, Szabadság u.
12.; csütörtök: 12.30-16.30 megválaszolja kérdéseit, kívánesi
tapasztalataira, valamint tájékoztatja arról, hogy jogsértés esetén
milyen lehetöségei vannak ajogérvényes ítésre.

Kihelyezett kistérségi ilgyfélfogadás Gyomaendrőd, 2012.
március 30. napján 09:00- I3:00 a Polgármesteri Hivatalban. NINCS
EGYEDÜLl
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Nyírbátorban 2012. február 18-án keruIt megrendezésre a II.
Nemzetközi Néptánc- és Világtánc Fesztivál, ahol a Városi
Alapfokú Müvészetoktatési Intézmény néptánc tanszakának
növendékei is szerepeltek. A fesztiváira a néptánc tanszak 3
koreográfiaval nevezett be, melyeket a 8 tagú szakmai zsűri

pontozássalértékelt.

• A Mezzo korcsoport (11-14 évesek) AUTENTIKUS
NÉPTÁNC KATEG6RlÁJÁBAN a gyomaendrődi táncosoka II.
helyezést értékel.

• A FESZTIVÁL LEGJOBB ELŐAOÁSÁÉRT a Pulyaságok
cím ű koreográfiaKtilöndíjban részesült,

• A fesztiválon részt vevő MÜVÉSZETOKTATÁSI
INTÉZMÉNYEKKÖZÖTTIVERSENYBEN a VárosiAlapfokú
Müvészetoktatási Intézmény alI. helyezést érte el, melyért az
intézménypénzjutalombanrészesült.

A Kis Bálint Iskola
Százszorszép Óvodájának beiratkozási

tájékoztatója:
Kedves Szli/ök!

Szeretettel várjuk Önöket a következőprogramjainkra:
- Nyilt napunk: 2012. március 28. (szerda) 9.30 - 11.30 óra, melynek
alkalmával lehetőséget adunk arra, hogy bepillanthassanak az érdeklődő

szülökcsoportjaink életébe. (Süni- , Maci-, Breki-,Nyuszi csoport)
- Ovi kóstoló: 2012. március 29. (csütörtök) 9.00 12.00 óra, amikor
délelőtti szabadjátékra hivjukés várjuk a leendő óvodásokat.
- A beiratkouisiddpontja: 2012. április 2-3-4. (hétfő, kedd, szerda) 7.00·
17.00óráig
- A beiratkozás helye: Gyomaendrőd, Kossuth u.7.
- A beiratkozáshozszükségesiratok: születésianyakönyvi kivonat,
lakeim kártya

INTÉZMÉNYüNK ÉRTÉKEI:
• Övodánk patinás épületét, tágas udvarát, árnyat adó fák, örökzöidek

övezik, amely a mindennapi levegőzésre, sportolásra, játékra,
tapasztalatszerzésread lehetőséget.

· Zöld Óvoda elm birtokosai vagyunk, amely érték és hagyományőrzés
alapjául és mintakéntszolgál gyermekeink nevelésében.

· Külön értéke óvodánknak, hogy jól felszerelt tornaszobával,
fejlesztöszobával rendelkezik.

· Nevelörnunk ánkat a következő szakemberek is segitik: gyógy
pedagógusok, fejlesztőpedagógusok, tehetségfejlesztők, gyógytestnevelő,

logopédusés SZIT-terapeuta.
· Választható téritésmentes tevékenysége/nk: játékos vizhez

szoktatás, néptánc, tartásjavító torna, kézműves foglalkozás, zene-ovi,
idegennyelvi foglalkozás,sakk.

A tavaszvárás egyik népi megfigyeléséhez k ötődően február 2-ár
Gyertyaszentelő Boldogasszony napján ismét Maci napot szerveztUn)
Százszorszép ővod ánkban. Nagy volta készlllődés! i
A várva várt reggelen rninden kisóvodás kedvenc játék mack ójav l

érkezett, s ők maguk is medvévé változhattak az ajándékba kapott ma I
fejdíszekkel. I
Anap.s a h étfolyarnán: J

- igyekeztlInk minél többet megtudni a medvék életéről, téliéletmódjukr6 I

- medvésdalokat, verseket mondogattunk
- medvékről mcs éltünk
- macikat mintáztunk, ábrázoltunk
- mindent gyűjtöttünk, ami a medvével kapcsolatos: könyveket, képeke:
macis bögrét,stb. :
- mackósját ékokatj átszottunk :
- medvecsemegéket kóstolhattunk (rnézesek, medve és kaptár formáj :
torták.sütemények, rnálnaszörpök,rnézeskenyerek, lekvárok), rnelyeket j
kedves szülöktől kaptunk ajándékba. .
A nap fénypontjaként árnyjátékkal színesített mesejelenette :
kedveskedtünk a gyerekeknek. ~

Egy mackó család tavaszi ébredésének történetét elevenítettlik fel, rnelyb.,
a kisszázszorszép mackókat is bevontuk. :
Nagy sikerrel zártuk a napot!
Agyerekek csillogó tekintete és vidámsága megerősített bennlInket abban:
hogy folytatni kell ezt a szép hagyományt! .

Tájékoztatás lakossági adatgyűjtésekről

AKözponli Statisztikai Hivatal SzegediIgazgatósága a KSH
elnöke által 2012. évre engedélyezett önkéntes
adatszolgállatáson alapuló lakossági adatfelvételeket végez.
A felvételek Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program
szerinti nyilvántartási számaés neve:
1539Munkaerő-felmérés és kiegészítő felvételei (havonta)
1942Alakosság utazási szokásai(negyedévente)
2003 Felmérés a háztartások információs és kommunikációs technológiai (IKT
eszközök használatáról (május 1.-24.)
2154 Háztartási köllségvetési és életkörűlmény adatfelvétel, éves kikérdezé: .
(március 1.- április 18.)

Az összesitési munkát megbízási szerződéssel rendelkező, igazolvánnyal eliáta:
kérdez őbiztosok végzik. A mintavétel reprezentatlv, vagyis a címek kijetölésé
véletlenszerű kiválasztássalhajtjuk végre.
Az adatfelvételek kizárólag statisztikai célból történnek. Az egyedi adatoka'
bizalmasan kezeljük, azokmások számáranemhozzáférhetők.

A felvételek során a statiszlikáról sz óló 1993. évi XLVI. törvénynek, illetve '
személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szit:
1992.éviLXIII. törvénynek megfelelően járunk el.
A66/322-196-is telefonszámon a SzegediIgazgatóság Békéscsabai Osztályána'
munkatársai kézséggel adnaktájékoztatást a lakosság részére.
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Tisztelt Hirdetőnkl
~~ Az Új Gyomaendrődi HIrlapban megjelenő apróhirdetése, kérésre,

ingyenesen megjelenik a Dél-alföldi megjelenésű IRÁNYÁR
'aapróhirdetés újság következő számaiban . Ennek feltétele, hogya
IC beküldendő hirdetéshez feltétlenül írjon irányárat is!

Új Gyomaendrődi Hirlap szerkesztősége eim: 5500 Gyomaendrőd,

Arany J. u. 25.;Tel./fax: 66/386-479, mobil: 06/20/2216-633;
il e·mail: gyehirlap@flbermail.hu; Beküldésl határidőminden hó 25·el

: ·..··· ····..··..·..·· ··..·:;>{h

: INGYENES CSEREBmE HIRDETÉS (APRÓHIRDETÉS) [
:1 : Feladó neve: f

: Clme: :

: Cserebere (apró-) hirdetés szövege (max. 20szó): :
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Az E. ON Tiszántúli Ararnszol
gáltató Zrt, alvállalkozót blz meg a
tulajdonában lévö0.4 kV-os és 22 kV
os hálózatok mentén, a biztonsági
övezeten belüli fák, bokrok alinő

vényzetek gallyazásával, szükség
esetén kivágásával. Az E-ON Tiszán
túliÁramszolgáItató Zrt.a gallyazásl a
villamos energiáról szóló 2007. évi
LXXXVI. Törvény 124.§. d) pontja,
133.§, (3)bekezdése, 137. §.-a, illetve
a biztonsági övezetröl szóló 12212004
(XI.15,)GKM rendelet alapján végzi.

Ezen rendelel alapján az E. ON
Tiszántúli ÁramszolgáItató Zr\.
tulajdonában lévő hálózatok biz
tonsági övezetében gallyazási,
nyiladéktisztltási és fakivágási
munkálatokat végez az alvállalkozó
2012.március 1.-töl.

Az ingatlanok előlli levágolI
gallyakat, esellegesen kivágott fákat,
az ingallantulajdonosok bevihelik,

felhasználhatják a levágást követő

héten belül, viszont ebben azesetben
aközterületen lévő gallyakat maradék
talanul kell eltávolllani. A gallyazást
lelepülésörök ellenörzik majd, Igy bi
zalommal fordulhat a lakossághozzá
jukagallyazással kapcsolatosan.

Továbbá az E-on kéri a tisztelt
ingallantulajdonosokat, -kezelőket és
használókat, hogy ingallanjaikon gon
doskodjanak az áthaladó elektromos
légvezetékek biztonsági övezetén
belül található növényzet eltávolllá
sáról.Abban azesetben, haönvégzi el
a tevékenységet, jelentse bea gallya
zásidőpontját, hogy azérintett szaka
szokat a munka megkezdése előlt

feszültségmenteslteni lehessen. Abs
jelentés elmulasztásából és a feszült
ségmenetesités elmaradásából
adódó eselleges balesetekért az E-on
nem vállal felelösségel.

* * *

Masszázsoklatás kezdöknek éshalad ók
nak. Érd.:06·30/320·81-89
Dunnát, párnát, hagyatékot veszek
Gyomán, Petöfi u.64.06/30/4643956
Keveset használt, 160-as akril kád eladó,
irányára: 10.000 ft . Valamint gázpalack
eladó,irányára: 5.000 ft. Érd.: 66-282-201
Gallyazásból, metszésböl kimaradt,
feleslegessé vált gallyail nem ludja hol
tárolni? Én elfogadom ömlesztve is. Tel. :
06-66-789-189; elm:Kőrös sor2.

Gyoma központjában,
2 szobás, öszkomfortos, .-: -':;

központi fűtéses '-'1~ :T"h~" ;-_&
(gáz- és vegyes tüzelés) ,

jó szerkezeti állapotban
lévő családi ház

E L A D Ó !
Irányár: 7,9 Millió Ft.

ÉRD.: 06-20/9235-489,
vagy: 06-66/282-965

Tisztelt Szülök! Korrepetálás,
felzárkóztatás, magánórák fejle sztő

foglalkozások, dolgozatokra középiskolai
felvételire versenyekre való felkészl!és
általános iskolásokanak (1-8. oszt.)
Iskolai dolgozatlapok, versenytesztek
megrendelhetök. Korszerűen felszerelt
tantermemben minden felszerelés ingyen
bizlosított. Cél a minél jobb iskolai
eredmény elérése! Minden tanulni és
haladni vágyó diákot szereletlel várok!
Érd.: 30/856-32-18

Eladnám jó állapotban lévő

számitógépemet (álló ház, 2,8 GHz, 512
Mb Ram, 160 GB HDD, DVD Iró, 19"
monitorral). I.ár35eFl. Érd.: 66/282-148
3 db jerkebirka és egy kos birka
továbbtartásra eladó. Érd.: 70/210-11·67
Sanyo Hi-Fi Videó VHR772EV IIpusút
keresek, azse baj, ha nem működik, csak
a láviránylló legyen jó. Sanyo Video Hi-Fi,
veszek távirányllól VHR772 EV IIpushoz.
trd.:70/7056021

beköltözhetően eladó.- net bekötve. (Akár
két generációszámára iskialakflható.)I.ár
9MFl. Érd.:20/221-66·33 b-4x-

Gyomán , Kecsegésben (Sulek-kerl)
vizparti telek eladó. I.ár 2 M Fl. Érd.:
66/386·191; 30/9985-096 -b-4x-

Gyoma, Arany J.u.16. sz. alatt 4 szobás,
összkomfortos ház eladó. Érd.: 20/5266
573 b-4x-

VEGYES

Használl, elektromos kerékpárl
vásárolnék reális áron , sajál részemre.
Telefonszám: 06·66-789·189.

Gye., Rákóczi u-ban 4 szobás, dupla
fürdőszobás, dupla ebédlös, 2 bejáratú
polgári ház melléképületekkel, dupla
garázzsal, vegyes tüzelé ssel,
berendezéssel eladó. Érd.: 66/284-278;
30/851-99-02b-
Gye., Polányi M. Ú. 1 kh szántó
összkomfortos tanyával eladó. I.ár 4,5 M
Fl. Érd.: 70/513-77-92; 30/563-22-08 b·4x
Vásártéri ltp. I. em., 3 szobás, műanyag
nyllászárós, redőnyös, konvekloros lakás
eladó, vagy második emeletig kisebb
lakást beszámftok. Érd.: 36/70/7018·571;
36/661789-189 telefonszámon.

Egyéves tojólyúk - 20 db eladó. 1000
FVdb.Kb 2,5 kg/db.Érd.:70/599-30-80

Vetögép (Lajta T1pusú) 16 soros,
csúszócsoroszjás, vontatott, pótkocsi,
kistraktor után való. (PI.: TZ4K, klnai stb)
piros rendszámú eladó. I.ár 79 e.120 eFl.
Érd.:20/537-59-19

Endrődön 2 szoba + nappali, gáz és
vegyestüzelésO, összkomforlos
parasztház alsóépülettel, nagy udvarral
eladó.l.ár3 MFl. Erd.: 20/2155-670

Gyomaendröd központjában Napkeleti u.
4. sz. alatti 2 szobás, gázfütéses családi
ház nagy melléképülellel 1440 m'·es
telekkel eladó. I.ár 3,35 MFl. Érd.:20/413·
27-70

Gye. , Kenderázlató u. 12. alaIIi 2szobás,
családi ház gazdasági épülettel eladó. I.ár
2,8MFl. Érd: 30/982-22-64

Gyomán , ős szkomfortos, Ielújltott,
sátortetős ház, 2szoba +szoba konyha, új
garázs, ólak Szocpolra is eladó. Eladók
még bútorok, rokkant kocsi, kerekesszék
stb.l.ár11 MFl. trd.:70/254-58·03

INGATLAN
Gye ., Vásártér i ltp-en 4 lakásos
társasházban 3 szobás lakás garázzsal,
alsórésszel együll eladó, vagy a gyomai
részen kertes házra cserélhelő . I.ár 8,6M
Fl. trd.:30/488-4396; 30/944-18·47
Gye., Révlaposon 200 n.öl kert eladó.
Villany ésfúrott kúl van, Ar megegy. szer.
trd.:66/285-894

Gyomán, Rózsa F. 14. sz. alatt 4 szobás,
nappali + étkező, padiásIeres családi ház
alsóépülettel. garázzsal eladó, kisebb
csere érdekel. I.ár11,5 MFl. Érd.: 66/284
295; 30/249-76-22 b-4x-

Gyomán, Arany J. 25., 845 m'·es telken,
145 m'·es, 5 szobá s, ősszközmüves

vályogház melléképületekkel
(vállalkozásra alkalmas), azonnal

Gye., félkomfortos parasztház,
beköltözhetöen, Kálvin u 57 sz. alatt,
eladó. I.ár 4,5 M Fl. Érd.: 70/2015-208;
66/282-148 b-4x-

I
GYOmán, Zrinyi M. u 660 m'·es épltési
lelek eladó. I.ár 1,1 M Fl. Érd.: 30/8565·
049

Gye., Október 6. ltp-en 2 szobá s, 3. em.
lakáseladó,vagy kertes házra cserélhető .

: Érd: 20/5767-879
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mEGHIV(!) Kedves Gyomaendrödiek,
mindenk it nagy szeretettel

meghívunk az április végi díjmentes
rendezvényeinkre.

20 12. április 29-30-án és május l-én a
Gyomaendrőd i Üdültetési Szövetség Turisztikai

Egyesület (GYÜSZ-TE) nagyon változatos témával,
látvánnyal és hagyománnyal rendelkező

nagyrendezvényekre készül!

Asz

" , ,
ENDO lEGI E EM NYEK

Február 23-án tör tént , mikor is beje lentés érkezezett, hogy egy
körözött, fiata l, kiskorú hölgyet láttak a Szaba dság tér környékén
sétá lgatni. A rend örj ár őr megállapította, hogy a 17 éves nőt szökés,
e l tűnés miatt körözik. Előállítása után a dévaványai GYIVIBE
szá llították vissza.

Március 2-án, az esti órák ban érkezett a beje lentés , hogy egy
gomaendrödi fér fi hazafelé tartott a kocsmábó l, ám a házánál ott
várta apósa egy vasdoronggal a kezében. Aztán ném i vita után
használta is azt. Meg ütötte a kocs ma látogatót, aki könny ü
sérti léseket sze nvedett. A családban egyébként jellemzöek az
ilyenféle ügyek. Könnyil testi s értés miatt átad ták a bír ós ágra az
Ugyet.

27-én bejelentette egy helyi lakos, egy hölgy, hogy négy nappal
korábban egy helyi élelmiszer boltban ismeretlen elkövetö elvitte
pénztárcáját pénzzel, iratokkal. Forrónyomos vizsgálat során, a
bolti videó segítségéve Iazonosították az elk övet őt , s azt néhány óra
múlva el is fogt ák. Először tagadta a bünét, de később elismerte azt
az e lk ö vet ő . Az ügy gyo rsíto tt elj árással bíróság elé került,

-_...._---_.----.---_.---..__ ..---...._-_._-

Dr ct Frankó l vel .4. oldal
------------------------------------ -- -----
Az i Ő özi válas ás gyik indulója,
képvisel "jelöltje,

' C Á Z

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

o

~~ ~~ lliDrn[illfr(~~
tájékoztatás: Hajdu Andrea angol klubvezet6,

20/947-1603
Farkas Margit német klub

20/22970 22 ~.~......,.,..

:Orpheus Á llatvédő Egyesillet évtizedes tapasztalatok alapján óva inti a
rl ádokat attól, hogy a húsvéti ünnepekre szeretteik nek ajándékba
uszít, kutyát vagy más é lő állatot vásároljanak. A hobbi célú állatok
IgvásárlásaJörökbefogadása elöttjól meg kell gondo lni, hogy egyáltalán
pesek vagyunk-e az állattartásra?! Van megfele lő tartási helyünk? Van
ig időnk, hogy az állattal rendesen foglalkozzunk? Jut pénz állateledelre.
atorvosra és az állattartás kapcsán fe lmerül ő egyéb költségre?

Miért nem j áélő állutot aján déko zni a gye rekeknek?
isv ét tájékán egy kedves kis nyúl. vagy éppen egy pihés kis esibe
Jekesnek t ű n ő ajándék lehet, de igazából nem az! Az ilnnepek utáni
ürke hétköznapokban a háziállat (a szükséges állandó gondoskodás , a
lltségek, az időhiány miatt) a legtöbb esetben unott teherr é válik. A
aládok nem ritka, hogyamegunt állatokat é lve utcára/kukába dobják,
Igy egyszerűe n lehúzzák a wc-n. Gyakori, hogy az elhanyagolt háziállat
pusztul. Az állatok érezni, szenvedni képes élőlények, tartásuk
lelössé ggel jár, kit étele, kínzása b űncselekm ény, amiért akár

,1rtönbilntelés is kapható.
Mit ajándékozzunk élő állatok hely ett húsvétra?

álasszunk gyermekünk, családunk megajándékozásához édességet,
IllIssfigurál, ajándékutalvány t, saját készítésű tárgyakat (pl. hímestojást).

Ha élő á llatokra vágyik a gyermek,
elvihetjük valamely ik állatker tbe,
aho l megsimoga thatja, etethet i,
megismerh et i köze le bbrő l is az
ál latoka t. É lő á lla t beszerzése
kapcsán csak hosszú távon gondol
kodva adjuk be derekunkat. Előzzük

meg az állatok szenvedésé t...
A tla lbará t h ús véti ünnep eke t
kívánunk!

~! ~ye nem lesz idén éli k is ny uszi" ?!

V~ ,
__JG~ETLEN VAROSI HAVILAP

Ara: 180 Ft .



Húsvét másodnapján
Mijutott eszembe,
Üveg rózsavizet
Vellem a kezembe.
Elindu/tam ve/e
Píros tojást szedni.
Adjatokhátl ányok.
Ha nem sujn álj átok.
Nagyon megb ánjátok.
Licskes.lucskos lesz
az ünnep/őruhátok.

(Enyedi 1988)"

Adjon ajó isten,
Bo/dog ünnepeket!
Mindenfélejokkal
Lásson el titeket.
Az öreg nagyapám
l/l' köszöntőt hagyott,
Örvendjetek vígan.
Jézusfeltámadott.
Öröm ez tinéktek.
Énnekem és másnak,
De én is örülök
A hímes tojásnak.
Adjanak hát nékem.
Néhány piros tojást.
Hogyjokedvvel menjek
Az utantra tovább.

(Enyedi 1988)

Ajtó megell állok
Piros tojást várok,
Ha nem adtok lányok
Mind a k útba hány/ak.

(Konsza /957)

Zöld erdűbenjártam.

Pirosrózsát/állam.
Megszabad öntözn i?

(Schram /972)

Én kis kertész/egény vagyok.
rozsavizzel locsolkodok;
szépenkérem az anyját.
de mégjobban a lányát.
hagy /ocsoljam meg

a göndör haját.
(Barna I985b: 786)

.iSzépen kérem az anyját,
Adja e/ő a lányát.
Hadd locsolom a haját.
Hadd nŐjjön nagyra,
Mint a csikofarka,
Még anná/ is nagyobbra.
Mint a Duna hossza!
Szabad-e /ocso/ni?

(Orosháza. Békés m.;
Ortutay Katona t 975)

HÚSVÉTHÉTFŐ
A víz tiszt ító, termékenység varázsló ereje az alapja a húsvéti locsolás
Korábban vízbcvct ö, vízbehányó hétfőnek nevezték húsvét hétfőjét,
utal a locsolás egykori módjára, Gyakran erőszakkal a k úthoz, vályí
hurcolták a lányokat, és vödörszám öntötték rájuk a vizet.Aszagos vl
kölnivel való locsolás és a locsolóversike újabb keletű szokás városo
falun egyaránt.
Országszerte azonban nem a köszöntő volt a szokás lényege, hanem
öntözködés. Néhány rítusszöveget is találunk a közismert. újabb kel
locsolóversek mellett, mint például az alábbi Békés megyei jókiván
mondás: "Egészségére váljon. haja nagyra nőj ön! "

HÚSVÉTVASÁRNAP
Húsvétvasárnaphoz ugyancsak sokszínű hagyományok kapcsolót
Szokás volt ilyenkor piros tojást tenni a mosdóvízbe, és arról mcsako
hogy az egész család egészséges legyen. Húsvétvasárnap jellegZJ
ételeket ettek és esznek ma is orsz ágszerte, A húsvéti sonkát, kalác
tojást.. sőt még a bort is, amít a katolikus hívők szentelní viszne
templomba. A húsvéti étrend: sonka, kocsonya , kalács, amihez bo
pálinkát ittak. A szentelt ételek maradékát a tűzbe vetették, vagy
módon felhasználták. Volt, ahol a szentelt sonka csontját a gyümölcs]
akasztották, hogy sokat teremjen.

ÚJ G OMAENDRÖDl "lDL P

ee NNEPKÖR
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Szonda István:

HÚSVÉT

NAGYHÉT
Anagyhéljeles napjai nagycsütörtök. nagypéntek és nagyszombat.
A katolikus Endrödön nagyhét keddjén, akárhogy is álltak a lányok vagy az
asszonyok a szövéssel, a családfő szétszedte a szövő széket és kivitte a
házból. Azt tartották, ha nagykedden a szobában marad a sz ö v ő , meghal
valaki a családból. Ezért a böjt utolsó napjaiban még éjszaka is csattogtak a
sz öv őszékek, főleg a sok lányos házakn ál.(Vaszkó Irén közl ése)
Nagycsütörtökön rnegsz űnik a harangozás: "a harangok Rómába mennek"
a közismert szólás szerint és csak nagyszombaton szólalnak meg újra.
Aszertart ásrahívogatás ezekben a napokban kerepeléssel történt.
A kereplés szekasában a gonoszűző zajcsapás ősi szeuartá s ának nyomait
fedezhetjük fel. Ugyancsak zajkeltéssel járó szokás volt a pilátusverés és
pil átuségetés. Nagycsütörtököt zöldcsütörtökn ek is nevezték. A csirkék
ételébe vagdalt csalánt kevertek.
Nagypénteken a protestáns vallásúak sem ettek húst. A böjti tilalom nem
terjedt ki azonban a pálinkaivásra. Általános hiedelem volt, hogy
nagypénteken nem sütnek kenyeret, mert az ilyen kenyér k ő vé válik.
Nagypénteken nem szítottak tilzet sem.
.Nagypinteken csak szííz/eves lehetett enni. Nagyszombaton este csíkot
főztek, angya/i csíkot. Nagyszombatra fiitt meg a kocsonya is. meg a sonka
is. benne vagy harminc darab tojás. MegfőII. kit álaltuk. de nem /ehetelt
belülle enni csak este, mikor hazaértünk a feltámad ásrú. " (Endrődi

Füzetek 7. Édesanyám emléke. 32. oldal)
A pénteki napot általában szerencs étlennek v élték. különösen a
nagypénteket. rnely a keresztény egyházban Jézus megfeszítésének
emléknapja.

A húsvét mozgó ünnep, melynek időpontját 325-ben a niceai zsinat, a
tavaszi napéjegyenlőséget (márc. 21.) követő holdtölte utáni első

vasárnapban állapította meg. A húsvét március 22-e és április 25-e közötti
időre eshet. A húsvétvasárnapot megelőző virágvasárnappal kezdődik , ezt
követi a nagyhét, húsvétvasárnap, húsvéthétfő és végül fehérvasárnappal
zárul a húsvéti ünnepkör.

VIRÁGVASÁRNAP
Jézus Jeruzsálembe való bevonulásának emlékünnepe a húsvét előtti

vasárnap. Már a 7. század óta pálmát szenteltek ezen a napon.
A virágvasárnapi barkaszentelés egyházi eredetű népszokás, de a szentelt
barkát felhasználták rontás ellen, gyógyításra, mennydörgés, villámlás
elhárítására.
A húsvéti ünnepkörben. így virágvasárnap is szokás volt, hogya lányok a
tavasz behozatalánakjelképcként zöld ágakkal, énekszóval vonultak végig
a falu utcáin.
Virágvasárnaphoz egy másik jellegzetes leányszoká s is kapcsolódott. a
kiszejárás, kiszehajtás. A kiszejárás szokása Endrödön is ismert volt. A
fiatal lányok csoportba verődve a lányruhába öltöztetett kiszebábut
énekszóval végig vitték a falun, majd a Kötösbe vetették. A bábu a
különbözö magyarázatok szerint a tél, a böjt, a betegség megsze
rnélyesitöje lehetett.
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111EGHITéf olytatás az I. oldalról

Április 29-én az endrődi Vásártéren 08.00 18.00 óra között lesz
láIható a Tisza-Kálm án Közoktatási Intézmény rendezésében,
(valamint a GYÜSZ-TE tárnogat ásával) a Gyomaendrődi K őrös kupa
Regionális Fogathajtó Verseny. A rendezvényen több kateg óri ában
várhatóan 50 fogat rnéri össze tudását a versenypályán és szolgál
érdekes látvánnyal , izgalommal a lovas sport iránt é rd ek l ő d ö knek .

Április 29.-én (vasárnap) 19.00 - 23.00 óra között a Hősök út 40-44
szám közötti útszakaszon , Gyomaendrőd várossá válásának 30.
évfordul óját ünnepeljük színes rnúltid ézö miísorral, fáklyá s
felvonul ással. A fáklyás felvonulás menete a Hősök úti Lott ózótól
indul a Kner teret érintve, a sportcsarnok mögötti holtág parton
haladva, majd a Polgármesteri Hivatal után a Fő úton érkezik vissza a
menet a Hősök úthoz (fáklyát bárki hozhat szabadon).

A fáklyás vonulás részét képezi a Hantoskerti holtágon a helyi
Kajak egyesület állal bemutatás ra kerülő, látványos fényeffektekkel
tarkított vízi zenés fényjáték. Az estét retr ó disco-val, utcabállal
zárjuk.

Áprili s 30.-án (h étfőn) és május l-én (kedden) a XlV.
Gyomaendrődi Nemzetk özi Sajt-és Túrófesztivál kínál majális
hangulatú , sok kóstolóval.szakmai bemutatókkal. tarkított látnivaló t.
A Kner Imre Gimnázium udvarán felállított "gyereksziget'' sok-sok
hagyományos "retró-majál ist" megidéző játékkal, bemutatóval ad
egész napos szórakozási lehetőséget kicsiknek nagyoknak.

A nagyszínpadon az egész napos m űsoron belül az X-Faktoros
Vastag fivérek, a "csillagos" harmonik ás Szabó Ádám és még más
ismert előadók fogják szórakoztatni az érdeklődőket.

Úgy érezzük, hogy nagyon változatos, látványos rendezvényt
tudtunk összeállítani, és ehhez a 30 Cs-os meleget is "biztosítjuk",
hogy mindenki nagyonjól érezhesse magát az eseményen.

Nagyon sokan leszünk, Te sem hiányozhatsz!

A gyomai városrész G,...
egyik régi impozáns
épülete a Hősök útján
álló Úri Kaszinó, mely
Gyoma t ársasági
életének fonto s
színhelye volt.

Az épület ma a Kis
Bálint Altalános Iskola
és Óvoda kezelésében
van, itt található az

iskola könyvtára, néhány tanterem és az alsó tagozatos diákok részére
kialakított tornaterem, míg alagsorában edzőterem rn űk ödik ,

Széchenyi István angliai élményeinek hatására alapította meg az első

kaszinót hazánkban. ANemzeti Kaszinó 1827-ben az Angliában kialakult
klubok mintájára kezdett miíködni. Széchenyinek az volt a célja, hogy
"legy en egy olyan megkülönböztetel/ ebb díszes összegyülekező hely,
melyen főbb és előke lőbb s j obb nevelésűek. eszes, értelme s férfiak a
társasági rendek mindenik osztályából egymással vagy barátságos
beszélgetés végett tal álkozzanak, vagy többféle politikai újságokat, mint
am ilyeneket rends zerént a kávéházakban találni lehet, s haszn os
gazdasági. tudományos, niűv észi hónapos írásokat olvassanak. Magokat
pedig üres oráikban illendően mulathass ák (...) a Casinoban egyútt al
kények szerint való vendéglöl is lelhessen ek és igy azt, amil az életnek
gyönyörübbé tehetésére nézve idegenben bőven feltalálnak; nálunk
hazánkban is lassankinI mindinkább pótolva leljék s ez által folyvást
többen és többen ide szokjanak: /I

Az első fecskét követték a többiek, országszerte szerveződtek a társas
körök, kaszin ók, ahol egy-egy társadalmi réteg, vagy foglalkozási ág
képviselői találkoztak. A kaszinók az úgynevezett "boldog békeidőkben,

azaz 1880-as évektől az el ső világháború kitöréséig tartó korszakban élték
fénykorukat. (A világháború és az azt követő szegénység, majd a
gazdasági válság a kaszinói világra is rányomták b élyegüket.)
(F üzesn éHudák Julianna)
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.Komat átathoztam,
Fel is aranyoztam,
Koma kűldte komának.
Hogy váltsa ki magának
Ha nem váltja magának,
Kütdjevissza komának

(Dobos 1962) "

Felhasznált irodalom :
Magyar Néprajzi Lexikon: Húsvét szo cikk
Magyar Néprajz: Jeles napok, ünnepi szok ások: Hús véti űnnepkor

Édesanyám emléke. Endrődi Füzetek 7. 32. oldal
Tátrai Zsuzsanna-Karácsony Molnár Erika: Jeles napok, ünnepi szokások
Vaszkó Irén gyűjt ései (kézirat)

IfÚSVÉTKEDD
Húsvétkedd a visszalocsolás ideje volt. Ezen a napon a lányok csapatba

_verődve, sokszor váratlanul, lesből öntötték nyakon vízzel a legényeket.

U~2012. ÁPRILIS

r OJÁSFESTÉS-TOJÁSÍRÁS-TOJÁSHÍMZÉS
tojás ősi termékenységszimbólum, a keresztény egyházi szimbolikában,

edig a feltámadás jelképe. A húsvéti tojások természetes anyagokat
lasználtak. Leggyakrabban hagymalével festettek, de nyerhettek sárga
Izlnta vadalmafa héjából, a bürökből zöklet, a lencse lev éb ől , pedig kéket.
A. tojásdiszítés közismert módja a viaszolás és a karcolás. A viasszal Írott
lszítésnél az írószerszám üveg, bádog- vagy cserépedény volt, amihez

.ollcsévét erősít ettek. Ebből folyt a meleg viasz a tojásra. A viasszal
megrajzoltmintákat a festék nem fogta be. Végill a viaszt letörölték, majd
za l onnabőrre l átdörgölt ék a tojást, hogy fényes legyen.

tojásdíszítés másik módja a karcolás. Ilyenkor a megfestett tojásra
hegyes Hívei vagy árral karcolták a díszítményt.

lJ Ügyes kovácsmesterek patkolt tojást is készítettek, mely a mesterségbeli
I dásuk bizonyítékavolt.

la

ar
h,

ZIAhúsvéti ünnepkör gazdag hagyományából mára alig maradt valami. Már
llnem látunk városunk utcáin ü nnep l ő be öltözött locsolkodni induló

gyerekcsapatokat. Az édesapák is csak apró gyermekeik kedvéért ülnek
i autóba körbehordozni a rokonokhoz, a locsolkodni vágyó porontyokat.

e A locsolkodó gyermekek nagy része sajnos csak a pénzszerzés egyik
si módjának tartja a H úsvétot. Remélem ezzel a kis összefoglalóval sikerült

megvilágítani a Húsvét l ényegér. A keresztény egyház legnagyobb
ünnepét, Krisztus feltámadását. A megtisztulás, a barátságkötés ősi

rítusnapját.

FEHÉRVASÁRNAP
:ltA húsvéti ünnepkör zárónapja fehérvasárnap, melyen a szertartásos
)<!tJarátságkötés, a komálás és mátkálás szok ásavolt. A komaláion többnyire
~ehímes tojás, sütemény, gyümölcs és bor volt. A komatálat a nagyobb
~Slányok a kisebbekkel küldték el a választott bar átn őjükh öz. verssel
~~beköszöntve:
i
m
tI
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Doktor úr említi a ja pánakácok esetében az ésszerűt le n nyakazásoka
Errő l már sz óltarn korábban a Híradó c lm ű lapban. 1995·ben a márciu
szám '12. oldalán. 1996-ban a februári szám 6. oldalán ez állt a térnárú
illetve a tragikusan elhunyt akkor i városi kertész, Szujó Lajos útmutatás
ja pánakác gallyazásról:
,.. .. Sajnos meg kell állapitanorn, hogy egyesek sz ép érzéke olyan mess
van a társadalom számára elfogadható norma alsó küszöbé t ő l, mint Mak
J eruzsálemtől! Természetesen senkit nem sz ándékozem sem megbántani
sem kioktatni a fák ily módon való helytelen csonkítása okán. Csupá
ráébreszteném a >szépségtevőket< , hogy egy fa, mint élő lény, akko
rnuiatja habitusát, ha a törzse fölött koronát visel.
Mi a magoldás? Az emlitett fafaj gömb ő sitett változata a japának ácnakl
melyet helyes metszéssel segítve amely csak a beteg ágakra, ritkít
jelleggel történik tud a fa természetes módon önmaga kialakítani. Sajno
némely faegyed már oly sokszor ismételve kapta a csonkolast. hogy a
megszépíteni már nem lehet. Ezen egyedeket. vagy a teljes fásor t le kel
cserélni. Végezetlll még egyszer elnézést kérek azoktól, akik megb ántv
érzik magukat, hisz tudom, hogy ez nem az ők hibájuk, hanem e l sőso rban

facsonkolást a köztudatba bevezetök é. s e glosszát is azért fogalmaztam
hogy utc áink, közterületeink mely sz ű kebb környezetünk folytatás
szebbé tételére ösztönözzem az itt él őke t !" írta 1995. márciusában Szuj
Lajos városi kertész. Majd, egy évre rá, közz étette az alábbi rajzokat
helyes nyakazásr ól. ha már mindenképpen kaszaboini akar valaki há
elöttijap ánakác fákon.

gondosan leberot v álva virítanak az akácok. Szörnyűl Az embe
tudatlanság, butaság él ő szobrai! Ki tanította ezt valaha bárkinek is, hoJ
az akácotévente Jekell kaszabolni?? Jó lenne, ha kertész szakember lma I

válaszoina kérdéseimre! Kérem a polgármester urat és a Testület
gondolkodja nak el, és ha lehet (miért ne lehetne?) alkosson rendelet
hogy ahol a villanyvezeték közels éget nem veszélyezteti a fa, ott
lehessen évekig leborotválni szerencs étlen, é lő növényt! Elképesz
ostobaság ez a szokás! Lehet, hogy most sok embert megbántottam,
higgyék el, igazam van! Mit ér az a fa, amelyik minden évben na
nehezen új hajtást hoz és a következő évben lekaszabolják vandál módo
Hogyan ad árnyékot, sz ép látványt? Madaraknak búvóhelyet? Aki a f
nem szereti attól nem rernélern, hogy egy rossz tálban esetleg vizet tesz ki!
madaraknak, az etetésükre a téli időben már nem is merek gondoln'
Akörnyezetünket szeremi kellés talán vigyázni is kellene rá!
20 l-l-ben lejár a földtörvény és jönnek a spekulánsok! Vigyázzunk,
adjuk el a talpunk alól a hazánkat! Ez a politikusok fel el őssége is a magya
föld a miénk és hosszú tavon az életünket jelenti. Remélem a mosta
hatalmi elit megteszi azt amit kell a földünk védelmében!
Befejezésül egy interneten l évő hír: AzA lföldön valahol egy szántóföldö
megjelent egy óriási J ézusk ép. Jézus arc. Levegőből jól látszik! Ne
árulják el a pontos helyet é rthet ő okok miatt. Remélem, hogy igaz
történetés igy Húsvét körülj ó, ha O ittjá r közörtünkl Ránk fér a segítség' l'
hit ereje, bizni hogy talán még nem késő ! .
Szépés kellemes húsvéti ünnepeket!Őszi n te szivveldr. Frankó Károly I

Dr. Frankó levele

A fák állva halnak meg?
Itt a Húsvét és a magyar ember is ünnepelni fog. A keresztény világ egyik
legnagyobb ünnep ének a küszöb én vagyunk. Ugy tű nik, mintha tegnap lett
volna csak a Karácsony. Gyorsan szalad az i d ő , sajnos! Most, március
utolsó napjaiban az igaz h ívők még a böjt idejét élik. Nem lehet k önnyű, de
a hitaz erőssé teszi a lelket, és a hit erej ével nagyobb dolgokat is megtesz az
ember: "Hi! nélkül nem lehet élni!" Ezt a rnondatot Tolsztoj a nagy orosz
író is mon dta, mennyire igaza volt és van ma is! Vannak pillanatok az
életben, amikor mindannyian a Teremtőhöz, vagy egyszü lött Fiához
fohászkodunk. Bensőséges pillanatok ezek. és meg kell hagyni. engedni,
hogy ne csak baj, betegség esetén pr óbálkozzunk. imádkozzunk. kérjünk.
Halandó ember általában betegsége esetén döbben rá, hogy egyedül van,
de "Istenem segíts rnost!" mondogatjuk és várjuk a segitséget.A betegség
kiszolgáltatottá tesz mindenkit. Az igaz h ivő számára természetes a
párbeszéd a Teremt ővel . mert az imádság az párbeszéd. Így a Feltámadás
ünnepének közeledtével gondoljunk azokra, akik nem böjtöl nek, hanem a
szegénység, a n élkülöz és miatt "fogták vissza magukat", ki tudja már
mióta! Segíts magadon és Isten is megsegít! Igaz mondás. de hogyan
válhat valóra? Tanulni kell, állandóan tanulni, nem a magy árok
keresőképes népességének csak 4 %-a tanul valamit folyamatosan.
Nyugati országokban és a tengerentúlon is az átlagember 3-4 szakmát
saj átit el, már fe l nőtt korában, hogy megfelelő foglalkozást találjon a
meg élhet éséhez. Ez nem idegen számukra! Nálunk ez nem megy! 2.6
millió ember fizet adót a munkája után, közel I millió pedig semmit.. és ez a
2,6 millió tartja el az ország nyugdijasait, a közel 900 ezer rokkantat
( ő r ü l e t ! !), a nem dolgozó százezreket! Csoda, hogy ott tartunk, ahol?
Nos, jól elkanyarodtam a húsvéti ü n nepek t ő l . de azért gondolom lesz nagy
evészet, ivászat, rnert az nálunk így szokás! Hol vannak azok a régi szép
locsolkodások?!Az ötvenes évekbenj ártuk a rokonokat, szomszédokat. Jó
falatokat ehettünk és finom tortaszeleteket.n o meg rnálnaszörpöt ittunk.
Megjött a tavasz, meleg van és szárazság! Szomorú látványt nyújt a határ.
Az ősz i vetés szinte sehol, ki sem kelt, egyszínü, szornorú a föld. Nagyon
kellene az eső . A pesti meteorol ógusoknak láthatóan fogalmuk sincs
micsoda tragédia a szárazság boldogok a korai nyár miatt. Mi. itt vidéken.
másképp gondoljuk a dolgokat, csak ritkán kérdeznek meg. ·Messze van
Pest.
Néha lott ózorn, hátha, hátha sikerül.. de mégsem. Nem tudom nézik-e a
lott óhúzást szombat esténként? Mit szólnak hozzá? Az, hogy nem nyerek
még csak elfogadható, igaz csalódást okoz! De a műsorveze t ök . az maga a
rettenet. Alpári, ócska, színvonaltalan hülyül és közben egy-egy szörnyü
zenei betét. és jön a köve tkező lott ószám. így megy ez hé t rő l hétre.
Az igénytelenség netovábbja!
Március 14·én délután a nemzeti ünnep el őes t éj én egy ki ál lítás nyilt a
Képtárban itt Gyomaendrődön . A szándék sz ép és jó volt, hogy lássuk a
Képzőművészet i Egyetem néhány végzős ballagójának közös kiállítását.
Ott voltam, láttam, hallgattam a megnyitóbesz édet, és nem vagyok től e

feldobva. Csak egy, csak egy szóval lehetett volna összehozni március 15.
eseményeit és a kiállítást, de nem történt meg. A megnyit ót tartó egyetemi
adj unktus úr öltözéke rnéltatlan volt a mellette felsorakoz ó. szépen
fel öltözőtt hallgatók között. Mi lett volna, ha egyenként bemutatja őket?

Nem tette! Valami filozófiai eszmefuttatás! végzett kb. 25 percen át a néző,

mint alkotást befogadó és az élmény lehetös ég éröll Még, hogy ezek után
"másképp" megy ünk haza.. . Az biztos! Igy is volt! Nagy hiányérzeteim
lettek. Jó lett volna látni egy-egy szép tanulmányt (mert biztos ki tü nő en

rajzolnak). Egy-két kép tetszett, de a többség sajnos számomra kimondom
szörnyü volt, még, ha megsér tődnek is! Akad érniát végzett, közeli
hozzátartozóim vannak közöttük nőttem fel jómagam is évekig tanultarn
rajzolni, festeni és megtanultam látni is a képeket. Jó lett volna igazi, szép
veretes dolgokat hozni. Kár, hogy csak ennyi sikerült. Nem irigylem a
ki állítás rendezőjé t !

Még valami van a begyemben. tehát meg kell írnom, ki kell beszélnern.
Néhány napja megjelentek az E.on piros bukósisak ós dolgozói és a
hosszúkarú mctoros fű r é szeikkel ismételten lekaszaboltak az utcában
minden akácfát, Egyéves hajtások voltak! Kb. 2 m éter hosszúak és néhány
centi vastagok. Dühöngött rnindenki, mert ez több mint pofátlanság, nem
igaz. hogy a 6-7 rn éterre lévő vezeték veszélyben volna! A fák a járda
mellett vannak, a vezeték 75 %·a az árok és a kocsiút között, Tehát ezek a
kis vékony gallyacskák semminem ű veszélyt nem je lentenének! Akkor
minek a fa az utcán? Ez nem sz ölö. hogy évente metszeni kellene! Ez
természet károsi,tás! Aztán betegekhez menvén megnéztem néhány utcát
(Mátyás király,Almos, Szabó Dezső, stb, stb) ott ahol vezeték nincs, ott is



Tavaszi zsongás

Időközi választás lesz

Az egyik induló:
Fekécs László

Gyomaendrőd 6. szám ú egyéni
választ óker ületben. az id ök özl
önkormányzati képviselő választása
kapcsán a FIDESZ-KDNP-Gazda
körök jelöltje - Fekécs László. Be
mutatkozója az endrődi művelődési

házban voll március 28-án. .
F ékécs László elmondta, hogy
szeretne indulni a körzetben, mint két
évvel ezelőtt. Az a töretlen szándék vezérli, hogy az ott élő lakosság
problémáival behatóan foglalkozzon. Kiemelte, hogy nem megélhetési
politizálásról van szó esetében.
Atovábbiakban elmondta még:
" Ezerkilencszázhatvannyolcban születtern, és endrődi , majd
gyomaendrődi lakossá lettem. Tanulmányaimat vidéken, sőt kUlföldön is
több országban folytattam. Én azokhoz tartozom, akik visszatértek a
településreés a tudásukat itthon a saját városukban kivánják kamatozlatni.
Úgy gondolom ez sikerült is, hiszen sok, volt tanítványom dolgozak
jelenleg is az agrár-szektorban, soknak voltam osztályfőnöke, vagy tanára.
Elindítottam az életpályájukat és több sikeres embert tudok, akár
egyetemet végzetteket is közülük,
Fontosnak tartom azt, hogy a jövöben a város Képviselö-testület számára
hasznos tag lehessek, hiszen a város döntéseiben való részvétel
felelőségteljes feladat, s ennek megfelelöen azokat a kornpetenciákat, a
tudást mind a mezögazdas ágí, a közgazdasági ismereteim, mind a vezetöi
tapasztalataim segíthetnek abban hogy hasznos tagja lehessek ennek a
k épvisel ő-testületnek, természetesen a város fejlődése érdekében. Nem
pártoskodásra k észülök, hanem konstruktiv együttműködésre a város
érdekében. Abban a rnélységbeneddig nem foglalkoztak a 6. szárnúkörzet
lakosainak problémáival, mint ahogyan én azttervezem véghezvinni.

Március végén tartotta jótékonysági célú hangversenyet a Zeneiskola,
vagyis a Hallható Hang Alapitvány és a VárosiAlapfokú Művészetoktat ás í

Intézmény diákjaiból és tanáraiból álló szereplőgárda, Helyszínét a volt
Bethlen szakképző iskola, a mostani Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény
Gyomaendrődi Oktatási Egységének ebédlője adta. A koncert bevételét az
alapítvány a tehetséges és rászomló rnűvészeti iskolások térltésdíjára
fordítja.
A rnűsor fellépöi voltak: Andódyné Németh Andrea (zongora), Bela Gréta
Virág(hegedű), BergAndrea (zongora), Dinya Lívia (ének), Fazekas Erika
(ének), Halász Valéria (fuvola), Katona Tiborné (fuvola), Kopcsek László
(szaxofon), Kovács Gabriell (zongora), Kurilla Zoltán (gitár), Mekis Péter
(zongora), Molnár IstvánTamás (gitár), Molnár Nóra (fuvola), Nagy Ildikó
(ének), Papp Gábor (gitár), Pappné Németh Hedvig (hegedű), Tóth
Richárd Zoltán (gitár, dob), Tóthné Kele Ágnes (ének), VozárM. Krisztián
(zongora).
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Békés Megyei Kormányhivatal MunkaUgyi Központja fórumct tartott
unkaadóknaka PolgármesteriHivatal nagytermében március elején.

Tájékoztatták a vállalkozókat milyen lehetőségek találhatók számukra a
következőkben, milyen támogatásokra számithatnak, milyen
megoldásokkalkönnyitiéletüketaz állam.
Szó volt a Start bónusz kártyáról, az elvárt bérernelésről, munkahely
megőrző támogatásokról, a fejlődni képes és akaró vállalkozások részére
~zánt támogatásokról, és egyéb fontos tudnivalókról! Akit érdekelt, a
helyszínen jutott hasznos tanácsokhoz! Az előadók között volt Tírnárné
BúzaIlona, dr.Nagy ágnes, Kristóffyné Szász Etelka, Líker István.

Fogathajtó veJ'sen~ lesz!
Április 29-én, nemzetközi és C regionális fogathajtó versenyt rendeznek
Gyomaendröd ön. Sokáig úgy volt, hogy a korábbi Bethlen iskola tangaz
dasága lesza helyszíne, de aztán olyansokanjelentkeztek, hagyott már nem
férnének el,ez ért újhelyszíntkellettkijelölni. s ezaz endrődi vásártér lett.

Munkaadők fóruma

1. Kihajtás után nyugalmi időszakban (novembertől februárig) mintegy 4-5 db
erős hajlást 40-50 cm-re visszavápunk, a többit koronában mettszük le. Ezek
lesznek a majdani vezérágak.

2. Akövetkező évnyugalmi időszakára a vezérágaknak kiválasztott rneqíásodott
részek csúcsrügyeiből újabb hajtások növekednek, melyeket amennyiben
nem túl nagyszámúak (2-3 db/vezérágak) meghagyunk, 3-4 rügyre
visszametszve. Akoronából kihajtó hajtásokat visszavágjuk.

3, Aharmadik évben az az előző évhez hasonlóan cselekedünk, de csak 2·3
rügyre vágjuk vissza a hajtásokat, s akoronából kihajtó hajtásokat ismét
visszavágjuk.

4. A későbbiekben, amig az elektromos légvezetékek biztonsági övezetet az
előirt 1,0-1,5 méteresérintésvédelmi távolságra megkőzelilik, azaz a fa 4,5-5
méter magaslesz,az előzőeket ismételjük, kivéve akoronából kihajtó hajtások
visszametszése, ugyanis a belombosodás következtében létrejövő árnyékolás
e hajlások keletkezését megszünleli.
Az elektromos légvezetékek általlehatárolt, kénytelen szabályozott magasság
tartását a szöl öhöz hasonló módon tetejezéssal (csak ilt oldalt is), azaz
zőldmetszéssellehet tartani.

Márciusi kiállítás

A Vidovszky Városi Kép
tárban március 14-én végzős

m űvészeti hallgatók kiállítását
rendezt ék. a Magyar Képző

művészeti Egyetem V. évfo
lyarnából, köztük találtuk a
gyomaendrődi Novák Hangát.
Az évfolyamtársak: Berci
Dóra, Biró Botond, Dér
Adrienn, FeJsmann István,

Flórián Szabó Ferenc, Grudi-Túri Gábor, Juhász Gabriella, Kiss Lenke
Dorottya, Knopf Andrea, Kalmont Enikő, Kondacs András, Kovács Kitti,
Kubinyi Katalin, Malárik Kálmán, Malvin Ciubuc, Molnár Zsolt,
Pattantyús Márton,Pogány László, Szabó Kristóf, SzalkaiAdrienn.
A tárlatot megnyitotta Mányoki Endre adjunktus, közrernűköd ött Papp
Gábor giráron. Látható április J7-ig.
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Elérhetőségek:

inf o @t otkaep.hu
66/386-186; 30/334-80-18
www.totkaep .hu

Daráltbeo I tégla:25 OFf +áfátd

• Építőipari szolgáltatások nyújtásc
építési anyagok szállítása

• Nehézgép szállítása trélerrel
• Környezetvédelmi engedéllyel

tiszta beton, téglatörmelék
átvétele díjmentesen

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

Szombat: SZÜNNAP!

, " !

CSONTKOVACS-AKUPRESSZOR

........... " , , , .

Rendel:
Békéscsaba, Jókai út 34. szám alatt, (udvari bejárat)

HÉTFÖN: 14-18 ÓRÁIG
- utegbecstptidések, tz ütet! blokk, tartási I

r~-<:~~I ~~-~ rendellen ességek megsz/intetése
- nyaki eredetű szedütések megsz üntetése I
- sports érülések, Izii/eti bántalmak keze/és.
- hagyományos klnai orvos/ás
- fülakupunkt úr ásfogyókúra
- porckorongsérvek és t érdblokkok m ütét
n élk űli megszüntet ése

DR. GARZÓ PÉTER természetgyógyász
Mobil : 06-30/9458-477

Stan~olt és hagyományos \
PAPIRDOBOZ gyártása l

TANCfORMA KÉSZÍTÉ
Róza kft .

5500. Gyomaendrőd, Ipartelep út l/l.
Tel./fax: 66/282-095; 06-20/9142-122

E-maii: rozakft@rozakft.hu......., , , .

E
II ,

T ZEP·

" " ,

REGI DUORT, NTIK DUTDRTVASAnDOK!
Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

Telefon: 06-3 0/9533-594

It ÁLlS ÁRONVESZEK:
Boltberendezést • hagyatélwt, régiségeket,

ócskaságokat • régi stílbútorokat
-parasztbútort (szekrény, asztal, kaszli, sublót,

Ialitéka, konyhaszekrény, láda, szék,
tükör és tükörasztal ,'I\redenc)

Fizetés azollllal, készpémzel!
Bárkai Zsolt. GyolJlaendrőd, Bucs/wi II. 59.

Gyomaend rődön , azend rőd i vásártéren
Akác, ölgy, t"zi a!
I ~ LI I?i ~ V\If7c:.- - · \I"1 ((~'r~;"11-Y ' ''-](9-~ IY' \~
-1 \] C:U( ;;,,-')2) ' r.;JJ ..~J •.=.!JJL.'..sIJJ ,_~J

Te l. : 06-30/63 18-071; 30/3343-791
Fax: 66/280-259

"Szép ruhában, aranyaj tón
kopogsz most, hogyszabad-e?"

(Weöres Sándor)

TEMETKEZÉSI SZOL6ÁLTATAs
Temetkezés, tem etkez éssel kapcsolatos ügyintézés

ÜGYELET:
éjjel-nappal hívható telefonszám:
06-30/630-80-97 Csőke J ános

GYOMA SZOLG IPARI PARK KFT.
Gyomaendrőd, Iparte/ep ll. 2. sz.
Te/.: 66/386- 233; Fax: 386-269



A Rózsahegy i tornaterme megleli j elmezesekkel

A Cigány kisebbség rendezvénye

'S2012. ÁPRILIS ÚJ GYOMAENDRŐDI UíRLA

Hírek a Rózsahegyi Iskolából

Ovisok a Rózsahegyiben
ARózsahegyiben március 6-7-8-án nyílt napokat tartottak.
Ekkor bárki ellátogathatott az intézménybe, megtekinthette az ott folyó
munkát.
A keddi napot külön az ovisoknak szervezt ék, amikor olyan je l legű

foglalkozást tartottak a tanító nénik, amelyekbe az érdek lődő óvodások is
bekapcsolódhattak.
Ha csakegy kis i dőre, de ők is iskolások lehettek.
Ezen a napon az alsó tagozatosok közösen mondott versel éssel, és a
hagyományoknak meg felelően aki szebáb elégetésével búcsút mondtak a
télnek. De nem csak a telet "égették el", hanem vele együtt azokat a
tulajdonságokat is. ame lyektő l meg szer elnének szabadulni. A nyílt napok
záró rendezvénye a teadélután volt, amelyet szintén a l eendő iskolások
részére szerveztek.
Ezen a programunkon a negyedik osztályosok segítségével lelelevenítették a
Gergely-járást. ami iskolába csalogató népszokás volt. Lehetett ugrálni a
trarnbulinon, leküzdeni az akadálypályát. de volt ott még játék. zene,
k ézmű veskedes is. Amikor már mindenki kellemesen elfáradt, finom kelt
kifl ivel, pog ácsaval és te ával lehetett az éhségüket. szornj úságukat
csillapítani.
Szeretettel válják aj ö vő Rózsahegyiseit!

Március lS-én, a Roma Közösségi Házban rendeztek egy bensőséges

ünneps éget, ahol támogatókat üdvözöltek. Szécsi Zsolt a közöss ég vezetőj e

elmondta err ő l Tapunknak. hogy a Roma Polgáljogi Szövetség és a
Kisebbségi Önkormányzat úgy döntött. hogy mínden évben két ember kap
kitüntetést a közösségért végzett munkáj áért, Ez még nem rendhagyó
esemény, mivel az egyik díj megosztott volt. Kapták: Marton Ferenc, és az
endrődi cigányzenekar azon tagjai. akik állandóan ott vannak és já tszanak.
A március 15-i ünnepsé gerr is je len voltak, ját szottak Kossuth-nótákat a
koszorúz ás alatt! Ilyen még nem volt, ez is színesítette a rendezv ényt . Tehát
próbálunk részt venni aktívan a helyi közöss égi életben. Legalább annyit
azért elvártunk volna, hogy a polgármester ezt megköszönje, bár nem azért
csináltuk. Hiszen őse i nk között is volt aki az 1848-as eseményekben
életüket vesztették.
Adíjazottak kaplak egy oklevelet, A Közösségé rt végzett munkáért! ez állt
rajta. Továbbá egy könyvet és egy üveg pezsgőt vehettek ál. Nem voltak
sokan a vendégeink, hiszen többen igért ék. hogy eljönnek, de ettő l még

, b.enső séges voll.
Ünnepeltük azt is, hogy a szervezetünk március 9-én cgy éves lett. Ezután
tudunk kü lö nb öző dolgokra pályázni. Programokat szerotn énkszervezni, és
szerétnénk a közösséget képviselni. Költségve tésünk elég sz űkös ,

tagdíjakból és adományokból tartju k lent magunkat. Úgy néz ki, hogy a
közöss égi ház felét megkaptuk rn űkö d te t ésre , tehát hozott a Képv i selő

testület egy olyan döntést, hogy amikor a kisebbség önkormányzat
megegyezik a szervezettel, akkor az átadhatjam ű k öd tet é s rc a közösségi ház
egy részét.A Roma Polgárjogi Szövets ég ezt megkapta.
Úgygondolom, hogy szerenes és helyzetben vagyunk. hiszen etnikai j ell egű
problémák níncsenek Gyomaendrödön. Ha vannak is, annak kb öl százalék
az esélye. Mi is kivetjük magunk közüI az olyan embereket. akik
problérnásak, mondj uk a be te le pü l ő k. a nem közénk valók. Mert más a
kultúra, mást hoztak magukkal. Mi magyar cigányok vagyunk, akik mindig
abecsületes munkáb óléltünk. Nem vagyunk egy túliskol ázott nép, de ennek
úgygondolom az elmúlt rendszer is az oka. MerI olyan emberek kellet1ek
akkor is, akik elvégzik úgymond a piszkos munkát és erre a cigány
társadalom megfelelt.
Látok probl érn át Gyomaendrödön olyan téren, hogy vannak némely
emberek, akik szeretnék megosztan i a cigányságot. Elszármazott vezetök és
még talán városi vezetők is. Úgy gondolom, a közösségünk, ha nem
szólnának bele rnindig, és nem mindig az adott politikai helyzetnek lennénk
kitéve, egy virágzó közöss ég lenne. Egy példa erre: Február 23-án
megeml ékeztünka Tatárszentgyörgyön történt gyi lkosságról. Mi tartottunk
egy megemlékezést az end rődi katolikus templomban, ünnepi szentmisét
celebrált Iványi László plébános úr. Ugyanakkor itt. a közöss égi ház e lő tt, a
~igányzenészek eml ékrnüv éné l Dógi János emlékezett meg. Ezt nem értjü k,
O M éhkeréken elnök, miért nem ott emlékezett meg? Aztán olyan
pályázatokkal szédilik az embereket, miben a pályázat kiírók sem tudják,
hogy igazából mit takar. .. Úgy látjuk, és azt akarjuk. hogy a városvezetessel
szeretnénk jól együ ttm ű ködn i, de egy kérésünk van: hogy Dógi Jánost
mellőzzék a helyi ügyekbe n. Van itt egy v álasztott kise bbség i
önkormányzat, és van két civil cigány szervezet. Ha problémákat akarnak
r:negoldani , akkor itt van a Gyomae nd rőd i Cigá ny Kise bbség i
Onkormányzat. Megyei ilgyekben lehet Dógi Jánoshoz fordulni fejezte be
SZécsiZsolt.

Aranyfonál
A Rózsahegyi Iskolából 56 gyermek mondott rnes ét a március elején
megrendezett v árosiAra nyfon ál mesemondó versenyen. Legeredményesebb
tanulóink a következők : Elsők lettek Vaszkó Ágnes 5.b, Trabach Veronika
6.b. Második helyezett S óczó Rebeka 2.a, Geszti Barbara 5.b és Botos
Pongrác 6.b. Harmadik helyen végzett Fekécs Hanna, Molnár Marcell Lb,
Mahovics Gergö 2.a, Simon Katalin S.a, James Lucas Lancaster,Vajda Soma
6.b,Mátyás Zsanettés Nagy Sándor7 .b osztályos tanuló.

Rendhagyó történelemóra
A középkor életébe kapcsolódhattak be a Rózsahegyis gyerekek egy inter
aktív történelemóra során. Megismerkedtek a békés hétköznapok
neh ézs égeivel. majd kipróbálhatták a korabeli harci eszközöket, páncélba
öltözhettek.

Róz sahegyi Ház Öregszőlőben
A Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapitvány egyik célja, hogy támogatást
nyúj tso n a há trányos helyzet ű cso por tok esé l yegye n lőségének

e lő segí tésé hez. Ezért pályázott 2009-ben az Integrált Közösségi Szolgáltató
Tér kialakítására. Az elnyert közel 50 millió forintból tíz hónap alatt készü lt
el Öregsz ő l öben , a Szent Imre Idősek Otthona épület évelegy egységben l év ő

impozáns épület, mely a Rózsahegyi Ház nevet kapta.A 170 négyzetméteren
helyet kaptak k lubszobák, e lőadó te rmek, található benne könyvtár és több
számítógép internet hozzáféréssel. "A közöss égi tér sikeres rn ű k ödteté s é hez

a Rózsahegyi Iskola Diákja iért Közhaszn úAlapítvány,Gyomaendrőd Város
Önkormányzata. valamint az alapítvánnyal együ ttm űk öd ő intézmények,
civil szervezetek összefogása szüks éges." olvasható a hivatalos
sajtóköz lem ényben.
A közhasznú szervezet fő célja a diákok tanulásával, fej lődéséve l

kapcsolatos tevékenységek t ámogat ása.A sikeres nyelvvizsgát tevő tanulók
vizsgadíjá hozjárul hozzá. A rászoruló tanu l ő k esetében versenyek nevezési
díját. illetve a verseny útiköltségét vállalja át. Osztályoknak nyújt segítséget
tanulmányi kiránduláshoz és táboroz áshoz, hogy a csoportok minden tagja
eljuthasson tervezett céljához. így er ősi tve a közösség összetartó erejét.
Támogatja a kulturális rendezvényeket. szlnházlátogatást. Hozzájárul a
kieme l kedő eredményte l érő tanul ő k elismeréséhez.
Az egy ének és osztályközösségek tárnogat ás ántúljelentösen segíti az évente
megrendezésre kerill ő Rózsahegyi Napokat is. Ezek a színvonalas
rendezvények alkalmat teremtenek az egykori és mai díákok találkozására.
rendhagyó órák keretében érdekes e lőadások ra és a diákok kulturális és
rnüvészeti produkcióinak bemutatására.
Az alapítvány lehetőséget biztosít a határon túli magyarsággal. illetve
magyar diákokkal történő kapcsolattartásra. Rendszeresen támogatja a
lengyelországi Pilzno városának iskolájával létesített testvériskolai
kapcsolatot is. Az alapítvány segitségével készilltek el a Hősök terén és az
endrőd i ligetben lévő j átszóterek is.
Közcélú adom ányukat az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett
53200015-11071118 számú számlán fogadjuk.
K érj ük, tám ogassa Ön is adója ID/o-ával alapítvány unka t.
Ad ösz ámunk : 183901 62-1-04.
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AGRO ÁRUIlÁZ
Fő út 15. sz.

Tavaszi lemosó vegyszerek, műtrágya, vetőmagok

Virágmagok, virághagymák, rózsatövek
Permetezőgép, fóliák,

Drótkerítés, szögesdrót,
Kerti kisgépek, alkatrészeik,

Virágföld, gumicsizma, védőkesztyűk,
Cserepek, virágládák,

Fejszék, balták
Barkácsgépek, metszőolló, ágvágó,

Festékek, zománcok, ecsetek, hígítók,
Titán szilikonok, purhabok, szigetelők,

Ragasztók, csavarok, szögek, létrák...

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

Nagy választékkal várjuk kedves Vásárlóinkatl

KábelT
Interne

peTelefonI
Gyomaendrődö~
MOSTIGAZÁNMEGÉRICSOMAGOLN

I

Analóg Dr n ze c omag i

31 analóg csatorna + CSAK FI
Fp25 Internet + teleion 5000
Digital Dronze csomag

41 digllál~S csaturna + videotár CSAK LOOOFJ
Fp25 Internet + teleion V 1

Digi a Go cso ag
69 digllál~Scsatorna + video'árC S A K 7700F1

Fp25 Internet + teleion
Azajánlatok nem csak új elöfizetökre vonatkoznaki
Arészletekkel kapcsolatban keressenek bizalommal:

Bertáné Vaszkó Szilvia - 20/441-190~

i

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

Telefon: 66/282-802; 30/6388-953

AKCIÓS AJ ' NLATI
STIHL, MAKITA kisgépek a készlet ere/éig!

Alkatrészeik és klegészítőik ls megvásárolhatól
Szegélynyírók, kaszák...

Mosógépek, hűtők, fagyasztószekrénye.
Fűtésfelújításhoz , rekonstrukcióhoz kazánok,

radiátorok, szerelvények!
Idomacélok, síkhálók, lemezek

Minőségikonyhaieszközök,háztartási gépek

Minőségi kerékpárok és alkatrészelc
Épületgépészeti anyagok,
csövek idomok, kazánok

Tűzrostély (kályha- és kazánrostélyok)
kandallók nagy választékban!

Fürdőszoba felújításhoz míndenféle felszerelés,
szükség esetén rövid határidővel történő beszerzése!

Fütéskorszerüsítéshez, fürdőszoba kivitelezéshez
kivitelezőt tudunk ajánlani!

Bővebb felvilágosítás a Dinya-féle szaküzletbel
Nyítva tartás: hétköznap: 8-12; 13·17.19; szombaton: 8·12·j

Az analóg földfelszínl sugárzás hamarosan meqszűnlkl

Ne gondolkodjon tovább, Ideje Önnek is váltanI!
Válassza Ön is aUPC Direct·et

upc direct
A jó dolgok az égből jőnnek

UPC Olrecl bármilyen tv-te kiváló képminőséggel!

OiredLighf csomag márhavi990 Ff·fÓJ
fl' S k k 'J k' . b k"f'Drec Pusz es uperpa csomago na a armgyenes e o essel!

..k6rhl dlltdll<d.k/öd}6nl "k6rlJJ dIlt611<d'*/öd/IJnl IngYlntf tnOltmffiUIl1II Inpytnn btOlttMlWtflll

Direct
Direct Light 'Nt-edium Direct Plusz SuperPak

csomag _ csomag csomag csomag
_ ~_IlE,!!~n~al.__ _ 56 csataradval

- - 16csat",!,dval 8S. csataradval
'0 _ • • _ _ __ • • • • _.

1190Fl helyett ____ 2690FthelyeIt 3890Fthelyett DVR+HO csamnggal
6 hdMalacsak990 Ft 6 h6naala csak2190Ft 9 hdnaol. csak3490FI csak6300FI

Egyelöflzetésen belül max.4 db beltéri egységet,
ezen belül 2 db rögz/tös DVR egységettudunk biztositani.

Az Ingyenes beüzemelést 2 beltéri egységlg,ezen belül max. 1 db DVR
- egységlgtudjuk biztosítanI a megjelölt csomagoknáll

Aszolgállolás részlelelvel kapcsolaiban keressen bennünkel a lenti lelelonszámokDn

Telemax Távközlésfechnika
Békéscsaba Gyóni G u. 6. Tel.:66/442-75 5

Mobil: 20/535-4330; 20/337-8010; 20/236-7170



1éPZŐ_éS iparm űvészeti pályázat:
Közmüvel őd ési-Közgyüjtern ényi és Turisz-

f

kai Szolgáltató Intézmény Gyoma és Endrőd

gyesltésének 30. évfordulója alkalmából képző
ésiparművészeti pályázatothirdet. .

pályázaton bárki részt vehet, a részvétel
ijtalan.
pályázat háromkorosztályban kerül kiírásra:
Gyomaendrőd gyönyörű városom"

I vodásokés alsó tagozatosok
~Gyoma en d rőd az én városom"
le l ső tagozatosok

I.Gyomaendrőd vizuális karaktere" 15évestől
I Idősebbek részére

i\,pályázat kritériumai:
i\, p ályamű lehet grafika, festmény, szobor,
kisplasztika, készUlhet bánnilyen anyagból és
technikával(fa, papír,textil, akvarell, t űzzománc

stb, anyagés technikaimegkötésnincs)
Egy pályázó csakegyalkotássalvehet részt.
Apályázatra beadottalkotás korábban még nem
szerepelt más pályázaton vagy kiállításon. Saját
[erm ék, mely fölött a pályázó kizárólagos
jogokatgyakorol.
Apályamű címe, tartalma a kiírásnak megfelel.
BekUldés módja:
Az alkotásokat névvel, lakcímmel, el érhe
t őséggel ellátva, kiállítható állapotban (pasz
partu, keret, talapzat) személyesen vagy postán a
Katona József M űvel ődési Központ 5500
Gyomaendrőd Kossuth u. 9. sz. alatti címre
kérj ük leadni, küldenil

-Beküldésihatáridő : 20l2.július 20.
)redményhircletés és a díjakátadása:

O12. augusztus 19-én 15 órakor a "Gyoma
end rődiek világtalálkozója" rendezvénykapcsán
a Katona József M űvel öd ési Központban nyíló
kiállításon
A pályázatra beadott alkotásokat a kiállítás
zárása utánmindenkinekvisszaadjuk.
Közm fíve/ődési-Közgyíij/eményi és Turiszt ikai
Szoíg áltato Intézm ény
5500Gyomaendrőd
Kossu/h Lajos u. 9.sz.
Te/ef on: 66/283-524
e-mail: kalonamuvhaz@freemail.hu

OJ GYOMAEN_DRÖDl nlKLAP

PÁLYÁZATOK
Irodalmipályázat:
A K özm ű vel őd é si-K özgy űjtern ényi és Turisz
tikai Szolgáltató Intézmény Gyoma és Endrőd

egyesítésének 30. évfordulója alkalmából
"Gyomaendrőd 30 éves" eimmel irodalnii
pályázatothirdet.
A rövid irodalmi rnü vers, novella, esszé maxi
mum 30 ezer karakter terjedelm ű lehet (12
pontos betürnéret, 1,5sorköz,2,5 cm margók)
A pályázaton részt vehet bárki, aki magyar
nyelven ír ésbetöltöttea 13.életévét.
A pályázat két korosztályban kerlll kiírásra: 13
18éveskorúak; 19évetbetöltöttszemélyekrészére
Apályázaton arészvétel dijtalan.
A pályázatkritériumai:
Egypályázó maximum háromalkotással vehetrészt
A pályázatra beküldött alkotások korábban még
nem jelentek meg sem nyomtatott, sem elek
tronikus (web, hangoskönyv) formában
Saját szellemi termék, mely fölött a pályázó ki
zárólagos jogokat gyakorol. A magyar helyes
írásnak kifogástalanulmegfelel.
A pályamű címe, tartalma a kiirásnak megfelel.
Az alkotás mutassa be az immár három évtizede
egyesített településhez kapcsolódó érzéseket,
tapasztalatokat.vágyakat.
Bekilldés módja:
Az irodalmi alkotásokat névvel, lakcímrnel,
elérhetőségge l ellátva l ehetőség szerint elektro
nikus útona katonamuvhaz@freemail.hucímre
személyesen vagy postán a Katona József
M űvel ödé si Központ 5500 Gyomaendrőd

Kossuth u. 9.sz. alatti címre kérjük leadni,
küldení nyomta tott formában és digitális
adathordozón.
Bekilldésihat áridő : 2012.j ídius20.
Eredményhirdetés 2012.augusztus 19-én a
"Gyomaendrőd iek világtalálkozója" rendez
vény esti g álam űsor án a Katona József Mű ve

lödési Központszínháztermében
Pályázati anyagot nem küldünk vissza és nem
ő rizz ü k meg.
Kőzmüvelődési-Közgyíij/eményi és Turisztikai
Szolgáltató Intézm ény
5500 Gyomaendrőd
Kossuth Laj os u. 9.sz.
Tele/on: 66/283-524
e-m aii: katonamu vhaztiifree mail.hu

9

Fotó-ésfilmművészetipályázat:
"Gyomaendrőd vizuális karaktere" címmel a
K ö zmű ve lődé s i - K özgyűj te rné ny i és Turisztikai
Szolgáltató Intézmény Gyoma és Endrőd

egyesitésének 30. évfordulója alkalmából fotó
és filmmű vészeti pályázatot hirdet.
A pályázaton bárki részt vehet, a pályázaton a
részvételdíjtalan.
Apályázat kritériumaí:
Egy pályázó maximum5alkotássalvehet részt
M éret fotónál minimum30 x 40 cm.
Időta rtam filmnélmaximum3 perc.
A pályázatra beadott alkotás korábban még nem
szerepelt más pályázaton vagy kiállít áson
Saját termék, mely fölött a pályázó kizárólagos
jogokatgyakorol.
Ap ál yarnücíme, tartalmaa kiírásnak megfelel
Az alkotásokat névvel, lakcímmel, el érhe
tős é ggel ellátva fotó esetén keretben, film eseren
DVD adathordozón személyesen vagy postán a
Katona József Művel ődé s i Központ 5500
Gyomaen dr ő d Kossuth u.9.sz. alatti címre
k érjük leadni/küldeni
Bekilldésihatá r idő : 2012.szeptember30.
Eredrn ényhirdet és és a díjak átad ása: 2012.
november
A pályázatra beadott alkotásokat a kiállítás zá
rása után mindenkinek visszaadjuk.
Közmíívelődési-Közgyífj/eményi és Turisztikai
Szolgáltató Intézmény
5500 Gyomaendrőd
Kossuth Laj os ll. 9.sz.
Te/ef on: 66/283-524
e-mail: katonallluvhaz@fi·eemail.hu

Gyomaendrődön gyakorlatoztak
a francia diákok.

A Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény Gyomaendrődi oktatási
egységénél töltötte kötelező külföldi szakmai gyakorlatát hat francia
diákés két kis ér ő tanár.
Atöbbéve sikeresenműködő cserekapcsolat során minden évbenjönnek
kUlföldi tanulökvárosunkba,viszont az iskola tanulóinak is l ehet ő s égük

Van Franciaországban , Olaszországban és Lengyel országban
tanulmányozniamezőgazdasági és vidéki életet.
Afrancia diákok Püski Sándor gazdánál,Tóth László vállalkozónál és az
iskola tangazdaságában gyakorlatoztak együtt a szakiskola tanulóival.
TímárJános az iskola szakoktatója bemutatta a franciáknak a magyaros
ételek készítésének fortélyait, a vidékünkön honos hagyományos
éleleket.
A diákok tartózkodása a Leonardo da Vinci Európai Uniós program
keretében, az Európai Közöss ég támogat ásával valósult meg,
tájékoztattalapunkat Davidovics László nemzetközi referens, Leonardo
programkoordinátor,

KÖSZÖNET NYILVANÍTAS
Tisztelettel mondunk köszönetet mindazoknak,

ak ik Édesanyám, Nagymarn ánk, Oédikénk, .

özv. WÁGNER ÁDÁMNÉ
temetésén részt vettek! Sirj ára koszorút, virágot helyeztek el,

ezzelfájdalmunkat enyh íteni igyekeztek!
Agyászolócsalád

***
Köszönetet szeretnék mondani Dr. FRANKó KáROLY

háziorvosnak, aki több mint két évtizeden álÉdesanyámat,
özv. Wágner Ádámnét fá radtságot nem kímélve, lelkiismeretes,
odaadómunkával, szeretettelgyógyította élete utol só órájáig!

Aranyos Józsefné (leánya)
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Iciri-piciri mesemondó és
rajzillusztrációs verseny

A Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda hatodik alkalommal rendezte
meg települ ésünk valamennyi nagycsoportos óvod ása részére az Iciri
piciri mesemondó és rajzillusztrációs versenyt. Február 28-án délután
került sor a rajzkiállítás megnyitás ára, ahol
19 óvodás gyermek alkotását értékelték és
tekinthették meg az óvónők és a gyermekek
hozzátartoz óik,

A meseillusztrá cios verseny helyezettjei:
Földvári Emese (Százszorszép Óvoda)
Gellért Zalán (Gyermekliget Ovoda)
Jancsó Renáta (Százszorszép Óvoda)

Kűlondijasok:

Földvári Nóra (Százszorszép Óvoda)
SzeretőAlma (Gyermeliget Óvoda)
Kovács Sz ófia (Szivárv ány Gyermekkert
Óvoda)
Szúnyog Hanna (Margareta Óvoda)
Szrnka Berzsián (Csemetekert Óvoda)

A rajzkiállítás megnyitóját a mesemondó verseny követte. ahol I l óvodás
gyermek mondta el kedvenc n épmesej éta tanító nénikből álló zsűri és az
érdeklődő szülők előtt.

A mesemondó verseny dijaz ottjai:
Omilíák Leíla (Margareta Óvoda)
Vásári Hédi (Margareta Óvoda)
Tamási Ferenc (Százszorszép Óvoda)

Kiilöndüat nyert :
WeigertVillő (Margaréta Óvoda)

A helyezést elért óvodások örömrnel vették át a plüss állatkákat és

A.llatorvosunk levele

KULLANCSVESZÉLY ÁLLATAINKNÁL

Háziállatainkban jó néhány parazita is élősködik . Ezek a kórokozók nem
minden esetben okozhatnak elhullást, mert állalaink nem s ürü
populációban tartott egyedek. Ott azonban ahol nagy a létszám, ott sajnos
előfordulhatnak súlyos fertőzések . A kutyák macskák parazitózisait
súlyosbítja. hogy ezek az állatok az emberrel szorosan együtt élnek és így
keresztfertőzésekre is sor kerülhet. Tavasz közeledtével most egy a
kullancsok által teljesztell betegségre szerelném felhivni a tartók
figyelmet.
A Babeziózis. Okozója egy Magyarországon előforduló Babesia canis
nevű egysejt ű élőlény. ( A világon jelenleg 4 babesia faj került leirásra)
A betegséget gyakran nevezik a tünetei alapján .Jcntyarnal ári ának'' is.
A mai ismereteink szerint teljesztője egy kullancs faj. A kullancs a kutyára
kerülése és megtapadása után rövid idővel vért szív az egyedböl (24-48
óra). Amennyiben a kullancs korábban már fertőz őd ött kutyából szívott
vért, a kórokozó a kullancs nyálán keresztül bejut az új kutya szervezetébe.
A babesia bejut a v érkeringésbe. ahol a vértestekhez tapad, majd abba
belejutva szaporodni kezd. Jnnen egyenes az út a vértestek szétes éséhez,
újabbak megbetegedéséhez. A betegség lappangási ideje általában 7 nap.
A megbetegedés általában heveny módon kezdődik, azaz magas láz (42 o

C-ig), erős szomjúság érzet, étv ágytalans ág, bágyadtság valamint gyors
kondíció romlás lép fel. Akésőbbiekben a fertőzöttség rnértékét öl függően

-a vörösvérteslek szétesésén át- vérszegénységet és sárgaságot is okoz.
A vizelet ilyenkor a vörösvértestek sz étesése miatt vöröses barna árnya
latúvá válik. A pofa ny álkahártyaján felületi gyulladások alakulnak ki.
Gyakran társul tüdővizenyő és/vagy idegrendszeri elváltozások is
felléphetnek. Mozgászavar illetve epilepsziához hasonló görcsös roha
mok váltakozva b énulásokkal. Az enyhe fertőzés és az elhúzódó esetekben
a kórokozó tartós megtelepedése eset én a gyakori ,"oknélkilli" hányás,
váltakozó étvágy és a testsúly csökkenésejelentkezik.

okleveleket. A többi résztvevő pedig emléklappal és kis ajándékki
térhetett haza.

Telelö Történelemverseny

Az elmúlt évek hagyományaihoz híven, a Kis Bálint Általános Iskola
Óvoda tanulói az idei tanévben is megmérettett .
magukat a mez ötúri Teleki Blanka Gimnázium áll
meghirdetett történelemversenyen. A 6. évfolyam
diákok számára szerv ezett versenyre az intézményb
három tanulópáros jelentkezett. A kis történésze
ügyesen oldották meg az ókor és az egyetem
történelem korai szakaszát felölelő, kül önb öz ő tipus
feladatokat, így a következő eredmények születtek:
Fülöp Petra (6.b) és Kruchió Adrienn (6.b) párosa
helyezést, Megyeri Brigitta (6.b) és Mészáros Gáb
(6.b) párosa III. helyezést ért el, valamint szépen szer
pelt Molnár Bence (6.a) és Szűcs Martin (6.a) párcsa is.

Felkészítő tanáraik: Balla Károlyné, Simenné Szrnk
Zsuzsanna és Dinya Lívia tanárnők

A Zrínyi Ilona Matematikai Verseny

Ebben a tanévben is sokan megmérették magukat a Kis Bálint Általáno
Iskola és ÓvodábóJ. A megyei díjkiosztó ünneps éget Sarkadon rendezté
meg. Az intézményből Nagy Noémi 7. a osztályos tanuló kimagasl
teljesítményével a megyei 3. helyet szerezte meg, Deli Csenge 7.
osztályos tanuló megyei 13., Bödör Balázs 6. b osztályos tanuló pedi
megyei 11.helyezett lett.
A hetedikesek rnezőnyében az iskola diákjai olyan magas pontszámo
értek el, hogy csapatban megyei rnásodikak lettek. A csapat tagjai: Del l
Csenge. Nagy Noémi és Tóth Bálint.
Felkésiítő tanárole Fekécs Éva és Palicsk áné Szegedi Katalin. :
Gratulálunk a sz éperedményekhez!

A gyógykezelés az egyetlen járható út a gyógyulás felé, amí sajnos ne
minden esetben jelenti. hogy tökéletes gyógyult állatunk lesz. Sajnos
tünetmentess ég est éri is a kuty ánk örök életére "un." hordozó marad
vagyis, ha egy újabb kullancs megcsípi, sziv tőle vért, nagy az esélye
hogy fertőző parazitákat ís felszív, így folytatva a fertőzési láncot. I

A gyógykezelés alapja a megelőzés. Kutyánkat védeni kell a kullanc ;
csípés ellen. A séták és kirándulások után ajánlott alaposan átvizsg áln
magunkat és a kuty átés ha kullancsot észlelünk azt mielöbb távolítsuk el. ..

(il: Korute Gábor állatorvos
5553 Kondoros , Bacso Béla 11.30. ; 5500 Gyomaendrőd,Főút 149.
+36/30/90 32998 ; konde @kondorosiktv.hll

700 milliós támogatás a gyomaendrődi

szennyvíztisztító telep fejlesztésére

A nemzeti összefogás kormánya állal ellndllott Új Széchenyi Terv keretében
mostGyomaendröd több, rnint 700 milliós támogatásban részesül tájékoztatotl
Dankó Béla, Gyomaendrőd országgyülési képviselője.
Gyomaendrőd az átalakítolt pályázati konstrukcióknak köszönhetően sikeresen
pályázott szennyvíztisztító telepének korszerűsítésére . A fejleszlési rendszer
átalakitásával az uniós források méghatékonyabb felhasználása voll a cél.
Dankó Béla elmondta, hogy az önkormányzat, valamint a kormányzat célja,
hogyélhetöbbés egészséges kőrnyezetet bizlosftsanak a polgároknak.Vizeínk
fokozolt védelme jövönk záloga, így feladataink közöít elsődlegesek a
szennyvizkezelési beruházások, hogy minél kevesebb káros anyag kerüljön
élővizeinkbe.

Március 1-jei döntésnek megfelelően a Fazekasiúton található szennyvíztiszlftó
telepfejlesztésére Gyomaendrőd VárosÖnkormányzata 700millió270ezer465
Fttámogatást nyertel,amely a teljesfelújltás költségeínek 83%-át tesziki.
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Tisztelt Hirdetönk!
Új Gyomaendrődi Hirl ap szerkesztősé ge Cím: 5500 Gyomaendrőd,

Arany J. u. 25.; Tel./ fax: 66/386-479, mobil : 06/20/2216 -633;
e-maii: gyehirlap@fibermail. hu ; Bek üld és i hatá r i d ő minden hó 25-el
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kábelt év ével.modern gázrGléses,azösszes
rezsivelegyü1l49 ezer/hó,kaució nincs!
Érd.:70/635·88·56
Eladók: tévék, laptop P435 e, fagyaszió 19
e,automata mosógép 29e,hGtö15e,mikro
7 e, centrifuga 12 e, mosogatógép 29 e,
futópad 39e, zenegép 79e,projektor 69e,
Xbox és PSZ 15 e, láncfürész 19e Fl. Érd,:
70/635·8856

Dunnát. párnál. hagyatékot veszek
Gyomán,Petőfi u.64.06/30/4643956

Felújlt ott f en y őb út or o k , régiségek
(morzsoló, daráló, talicska stb), 6 soros
aprómag kullivá tor, 2,5 éves félvér kanca,
2,5 éves sport póni csödör elqadó. Továbbá
eladó Pocos-zugban kertek fúrolt kúllal,
bód éval. házzal. Öregszölőben szántó, 15
éves ak áce rdő. Érd: 70/945-78-63;
hermannkert@gmail.com

Eladórobogóalkatrészek:henger(49 ccm),
hengerfej, fölengelydugallyúval (10 rnrn-es
csapszeg), variátor, 110 mm-es kuplunq,
ékszlj, e lső fékrendszer (Iárcsafékhez), 12
rnrn-es automataszlvatósjapán karburátor,
tükör, alátét. Mindegyik mGködöképes
állapotbanleli kivéve, t rd. :30/856-32-18
TiszleltSzü lők ! Korrepetálás, felzárk óztatás.
magánórák fejlesztö foglalkozások,
dolgozatokra középiskolai felvételire
versenyekre való felkészflés állalános
iskolásokanak (1 ·8. oszt ) Iskolai dolgo
zallapok, versenytesztek megrendelhe tök.
Korszerüen felszerelI lantermemben
minden felszerelésingyenbizioslIott. Cél a
minél jobb iskolai eredményelérése! Minden
tanulni és haladni vágyó diákot szereteltel
várok! Az. Ön gyermekéér t dolgozoml Érd.:
301856·32·18
Masszázsoklatás kezdöknek és hala
dóknak.Érd.:06·30/320-81-89

Egygarázsra való38x18x10cm-es berényi
blokktégla eladó féláron! Érd.: Gye., Zrinyi
M,u,29/1.sz.alalt este 5után.

Ker - és park ép ít és,
gondozás

K is- és nagy fe liilelek kaszálása, nyírása
E lhagyo tt por ták rendbet ételel
Lyuk fúrása, facsem ete ültetés, park- és erdőte lepítés

K is- és nagyobb kertek szántása, rot álá sa, magágyelőkészítés,

Fíímagvetés , aká r nagyobb terül eten is!
Vá l la lom továbbá veszé lyes és egyéb fák vágásá t
Ga l lyazás, aprítás gép pe l
25 m m agassági g emelőkosaras fanyakazás, gallyazás
V íz i lé tesítmények (stég) építését ,
K isebb épí tési munkák lebonyolítását!

HERMANN MIHÁLY
06/70/945 -78-63
hermannkert@gmail.com

Takarítást, vasalást, idösgondozást vállalok.
Érd.:30/2167-085
Albérlel kiadó Gyomaüdülőövezeli részén,
azErkel utcában. Külön bejáratú, 35m2-es,
teljesen felújlloll, összkomfortos házrész
hidromasszázs zuhanykabinnal, inlernellel,

Gye., Vásártéri ltp-en, Kossulh utcára n é z ő

épületben 1 szobás, cserépkályhás és
gázfütéses földszinti lakás berendezellen
KIADÓ, vagy eladó. trd .:20/376-45-67
Gyoma központjában családi ház nagy
kerttel, alsóépülelIel eladó. t rd.: 20/4272
132
Gye., Kolmann IIp-en 1. em. frissen felújlloll
lakás eladó. Érd.: 20/4272-1 32

Gyoma központjában ,
2 szobás, öszkomfortos , - --,"

központi fűtéses . ..
(gáz- és vegyes tüzelés) , '

jó szerkezeti állapotban
lévő családi ház

ELADÓ!
Irányár: 7,9 M ill ió Ft.

ÉRD .: 0 6 -20/923 5 -48 9, I

vagy: 06-66/282 -965

Hajdúszoboszlón, fürd őhöz közel, felújllásra
váró mini-garzoneladó.t rd.:20/4272-132

VEGYES

Fehér fé s ü l ködő szell 20 e, 2 db éjjeli
szekrény fehér 12 e, ív állvány, 8 e, fa ágy
szivacsbetéllel 10 e, faragolI é tkező

garnitúra, 30 e, kism éret ű fa szlnü
számItógépaszlal 7 e eladó. Érd.: 30/8461·
905Vásártéri IIp-en garázs kiadó hosszú
távra.Érd.:30/4422- 121

eladó. Aszfalt út, villany, kábeltévé. viz,
csatorna, különpince.l.ár15MFl,pince220
e FUm'. Hordók ésbor irányára külön 750 e
FI. Aházkülön nem eladó. Érd.: 70/945-78
63; hermannkert@gmail.com

2 db gázpalack, 2 db forgó fotel,
kempingbicikti, varrógép, kézi húsdaráló, 3
részes toalett tükör eladóÁr megegy. szer.
Érd.:20/982-7484

Felszolgálói, pullos lányokat, kiegészítő

személyzeteImájusi kezdéssel felveszünka
Pavilonfogadóba!Érd.:30/9439-576

Veszélyes fák kivágása, gallyazás, tüzifa
felvágása egész évbenvállalok nyaralók
karbantartásál, telkek. porták kaszálásál,
rüvágásl, fükaszával.Érd.:70/2830-347
Eladó 64db barna mázas kúpcserép á 500
Ft. Érd.: 30/591-66-69

Gyomán, Rózsa F. 14. sz. alall4 szo-bás,
nappali + é tkező, padiásieres csa-Iádi ház
alsóépülel. lel,garázzsaleladó,kisebb csere
érdekel. I. ár 11,5 M Ft. Érd.: 66/284-295;
30/249·76-22 b-4x-
Gye" félkomfortos parasztház, beköllöz
hetöen, Kálvin u57 sz. alall, eladó. I.ár 4,5
M Ft. trd.: 70/2015-208: 66/282-148 b-4x-

Gyomán, Arany J. 25., 845 m'-es lelken,
145 m'·es, 5 szobás, összközrnüves
vályogházmelléképülelekkel (vállalkozásra
alkalmas), azonnal beköltözhetöen eladó
nelbekötve. (Akárkétgenerációszámárais
kialakItható.) l.ár9MFt.Érd.:20/221-66-33
b-4x-

Gyomán, Kecsegésben (Sulek-kerl)
vlzparli lelekeladó. I.ár2MFt.Érd.:66/386
191 ;30/9985-096 -b-4x-

Gyoma. AranyJ. u. 16. sz. alall4 szobás,
összkomfortos ház eladó. Érd.: 20/5266
573 b-4x-

Gye., Rákóczi u-ban 4 szobás, dupla
fürdőszobás, dupla ebédlós, 2 bejáratú
polgári ház melléképületekkel, dupla
garázzsa l, vegyes tüzeléssel, beren
dezéssel eladó. Érd.: 66/284-278; 30/851
99-02b·

Gyomaendröd központjában, Nap-keleli u.
4, sz, alalli 2 szobás, gázfütéses családi
ház, nagy melléképülellel 1440 m'-es
telekkel eladó. I.ár 3,4MFt.Érd.: 20/4132
770

Siófokhoz közel eladó 3 szob ás,
fürdőszobás ház. garázs ásott kút, pince,
nagykert, megélhetést biztosit.Nyaralónak
is kiváló. Részleire is. I.ár 6,5 M Ft. Érd.:
70/254-58-03

Gyomán, csendes, nyugodt környezeiben,
a termálfürdö és a H árrnas-Körös
közelében panorámás, padlófütéses,
összlomfortos 175 m'-es br. alapterületü
vidéki kúria áron alul eladó. Padlástér
b e ép íth et ő . l. ár 17,5MFt.Érd.: 70/945-78
63; hermannkert@gmail.com
Tokaj·hegyalja szívében, Mádon 703 m'-es
palakparti telken igényesen bútorozott, 85
m'·es, félkomfortos parasztház és50m'-es
szoba-konyha, tárolóból álló melléképület

Hantoskerti holtágnál kétszin tes 3 és fél
szobás, 65 m'-es téliesltell nyaraló eladó
330 m'-es telekkel. Az ingallanhoz tartozik
egy 25 m'-es garázs, filagória és hollágra
nyllóslég.l.ár8,8 MFt.t rd.:20/510·50·96
Kereszlúriulcábaneladó3szoba, nappali, 2
fü rdőszoba, garázs, síb... I.ár 12,5 M Ft.
Érd.:30/421-56-14 hétvégén! .
Gyoma közponljában 2 és fél szeba, teljes
összkomfortos ház, három fázis, garázs,
melléképület,vegyes tüzelés. a telek 1107
m', eladó, megegyezés szerint. Ár 9 M Ft.
érd.:30/5956-43 1

t Nagylaposon központi füléses ház eladó.
i l.ár2,5MFt. t rd.:30/483·62-84
IKertes, családi ház eladó, Gye" Zrinyi M,

1/5, (Vásártériltp-i lakástbe-számltok) trd.:
30/2167085

Gye,Október 6. ltp-en2szobás,3, emlakás

I
felújlloll fürdőszobás eladó, vagy kertes
házra cserélhetö. Ár megegy. szer. t rd.:
~O/5767-879
Endrödön2 szoba+nappali gáz ésvegyes
tüzelésü, összkomfortos pa-rasztház
alsóépülelIel, nagy udvarral eladó. I.ár 3 M
~, Érd.:20/2155-670
Fő úti társasházban (Kolmann) másfél
szobás elsö em, erkélyes, 53 m'·es lakás
~adó.l.ár 6,5 MFt.trd .:30/3396·840
Kecsegésben telek hotgász tanya,
horgászati joggal eladó. I.ár 3 M Ft. trd .:
30/3396-840

Gye., Vásártéri ltp-en 4 lakásos
társasházban 3 szob ás lakás alsó-résszel,

. garázzsal eladó, vagy a gyo-mai részben
: kertes házra ekcser élhetö. l.á r 8,6 MFl,érd.:
I 30/488-4396; 30/944-1847

. Gye., aKecsegés-zug belsejében861 rn'-es
vizparti telek30gyümölcsfával,30m2·es(+

l em. 30 ol') horgász-lanyával t horgászali
II joggal együtteladó. l.ár 5MFt. t rd,:30/675

2492;66/220-091

( INGATLAN

i Gye., Ö r eqsző lő ben Kondorosi út mellett
) komfortos háznagy mellék-épülette lbármire
~, átalakitható 2740 01' területtel eladó, t rd,;

30/6376-831

Füzt ás-zuqban kerl eladó. Érd.: 30/2167
085
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A lapunkban megjelenő vélemények, értékelések. hozzász ól ások, esetleg
fizetelt hirdetések nemfeltétlenül a szerkesztőség álláspontját tükrözik. Viszonl
teret adunk minden véleménynek, hozzász ól ásnak. melynek hangvétele
bizonyos etikai határok közölt mozog. Az n_xx_njelü Irások fizetett hirdetések,
vélemények vagyPR·cikkek. Clmlapterv: Novák Hanga
L- ....:.-- .-J

8:>ACRL\MENTUM

TEMETKEZÉ
"lIandóügyelet:36-30/696-71- 7

Cyomaomlröd. Bajcsy-Zs.út 117.SI.

LÁTSZ 'S ÜZL :
6yomaendrőd, Hősök útja 53. Telefon ~B4·~55

I NGYENES I<OMPUTERES SZEMVizsGÁiAT

ksdd, CSÜTÖRTÖI<, pÉNTEk, 5Z0~1bAT 1O~12-- iG
SZERdA: dn, GEdEi MARGiT

ds. : 10 -- 1 2~ i ey du. : 4 --16 ~iG

HÚ VÉTIAKCiÓ ALAT IERÉ ZÜZEIBEN!~
Kihagyhatat lanajánlat ! Minőség kedvező áron!

, prir S l-jétől 3 O-ig minde
emüvegkeret ár ' ból

30 ofo edve rná t adunk.
D a rogre szív [ Itifokális)
lencsé ből 30 % engedmén .

[ 1/~ év megszokási aranciával.)
OpTikAi cikl<Ek, NAPSZEMÜVEGEk NAGY vÁlAsZTÉkbAN kApkATóld

EliYE§ OPTIKAI KERETEK É§ I\IAP IEMÜVEGEK
ÁREI\IGEDMÉI\II\IYEL!

GYORSÉs pONTOS IdszolGÁlÁssAl VÁRjuk kEdVESvÁsÁRlóiNkAT!
TisZTElETTel: SZARkA Csilh OPTOMETRisTA, LhsZERÉSZMESTE :A....... ~A

_-----~--------~-..A

ÚJ GYOMAENDRŐDI HIRLAP
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Válassza

I I I I I

TAPnA,fEUEKE~ AlA DEK~ AlON
Gyomaendrőd, ossulh u. 45.

AJÁNlATUNK: j ;-t t! ./ i: 1:...:, _
!~ I ,\ií ii - · ·

Tapéták széles választékban 'J '~\ ' f '
~.atalógusból is választhatók! ~~1'~' 'a ' ~ ' ; i ; ·l~
Ontapadós tapéták j~ 'I .1.'\''\J I
45 és 67,S cm szélességű!

Q(I]o",csi ok a i atr"' ci
"~4lPttéke 1/ estösze sz' o

mG~ D1 U1yezet la o
szegö 'c k

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

Új Gyomaendrődi Hirlap • független városi havilap. Felelős szerkesztő :

Bíró Károly. szerkesztőség : 5500 Gyomaendrőd, Arany János u. 25. sz.
Felelős kiadó: Biró Károly Tel.: 06/20/221-66-33. Nyomtatás: Berény
Nyomda.HegyiMárton;Mezőberény, Vésztői út 11/A.
E-maii:gyehirado07@freemail.hu;bíro.karoly5@upcmail.hu
Terjesztik agyomaendrődi kereskedők . ISSNszám:2060-7083

Gyo ndröd:
- Fö út 26.
- B Ijcsi-Zs. út 9.
- Kossu h . .
- K ssuth . 6.

HIDEG- "S MELEG ÉTHfZÉSI
U ALVÁM~ H Tés

ERZSÉBET utalványt ELFOGADUMHI j, /,----------------------------------------_/

//-----------------------------------------',
l • riss pékáru

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

R
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VI. évfolyam • 2012. május

~[[)ffiOmrnrnW[frnw~
D Felelős szerkesztő: Bíró Károly

~ ~

®~®D ~~llilJQjJ~fu ~fu~
tájékoztatás: Hajdu Andrea angol klubvezető.

20/947-1603
Ferks» Margit német klub
20/22 970 22

Angol, német,olasz, francia, eszperantó
tanfolyamok kezdőknekés haladóknak!

KÜLFÖLDI MUNKA HO
kezdő angol és " kezdő német tanfolyam,

2·3 hónap
Info rm áció, j elentkezés: 06 -20/947-1603;

info@internyelvstudio.hu
Kossuth út 18_ H - : 14.00 - 1 8 . 0 0

Hozz(ifíízés
A legutóbbi sz ámunkban megjelent, a cigány kisebbségi cikkhez fűzi

hozzá Szeesi Zsolt, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke az
alábbiakat: "Mi nundenben t ámogatjuk üket. és egységb en vagyunk a
helyi és bevándorló cigányokkal. érdekeikéri kiál/unk. "

Április II-én , este 9 óra után érkezett bejelentés a rendőrségre, hogya
MÁVállomáson, az egyik vonalon utazó idős hölgytől ellopták a táskáját.
A forrónyomos felderítés során a járőr elfogta a hatfős társaságot, akik a
sértett válláról letépték a táskáját, ezzel a Kossuth úton akartak elszaladni.
Lopás miatt folyik ellenük az eljá rás, akik között helyi lakos isvolt.
13-ánérkezett bejelentés, hogy egy öregsz ől ő i férfi zaklatja a feleségét. A
helyszinre érkező rendőr rnegállapírotta, hogy a férfi a szarvasi városi
biróság határozata nyomán távoltartásban van a nejét ől . illetve a háztól is.
Ennek ellenére a férfi mégis visszament. A járőr elfogta, őrizetbe vette,
majd a biróság elé állította. Ott 10 napos elzárással sújtottak a bírói
távoltart ási határozat megsértése miatt.
20-án, reggel igazoltatott a rendőr egy férfit, akiről kiderült, hogy
Szarvasra szeretett volna rnenni, de eltévedt. A férfi idős korú és
önmagáról csak részben tud gondoskodni. Hunyára. a lakásába
szállitották.amit ő nehezményezett, rnertgyalog akart hazamenni...
Elfogtak egy körözött férfit 23-án. Az endrődi kö ztem et őben e ll enőrzés

során vette észre a rendőr az egyik siron üldögélő embert. Igazoltatása
során kiderült, miszerint a gyulai törvényszék lopás miatt körözte a
személyt.Elfogták és ismét agyulai törvényszék elé állították.
27-én, a hajnali órákban lett figyelmes a rend örj árőr az egyik utcában,
hogy egy férfi látszólag céltalanul bolyong, kezében egy késsel.
Igazoltatta, s ennek során a férfi elmondta, hogy öngyilkosságot akart
elkövetni. de később lemondottszándékáról.Az intézkedés folyamánaz is
kiderült, hogy az emberünk lopás miatt körözés alatt állt. Előállitották a
rendőrségre, ellene az eljá rás megindult.

L

A Fogathajló verseny egy ik résztvevője. lend ületes futássat t űnt ki.
A /4 . Sajt és Túrofesztiválon mintegy 25 résztvevő bemutato veli részt.
lAsajtkinálat megfelel ő vo/t. bárki konstat álhatta,
aki a finoms ágokat megkostolta ...

i
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Dr. Frankó levele

Régi dolgok, újdonságok

I dőben rnesszi ről kezdem mai írásomat. 1986-ot írtunk. Szerencsémre
ikertestvéremés a békéscsabai kórházjóvo ltábólsikerült eljutnom a bolgár
tengerpartra két hétre szakszervezeti üdü lésre. Gyönyörű i dő volt.
Láthattam augusztus utols ónapjaiban, hogy repülnek a gólyákAfrikába.A
tengerpart felett ezrével vonultak Isztambul felé. hogy átkelve a
Bosz poruszon, majd a török hegyek ben elérjék a tél i p i he nő

helyüket.Akkor ott sok kedves barátra, ismerösre is tettünk szert. Volt ott
egy gyomai születésü i smerős is. O volt az a civil elhárító tiszt, aki
"vigyázott" ránk! 011 sétált közöttünk. gyakran beszélgettem vele, innen a
biztos információm. Ilyen világ volt akkor. Hazafelé a TU-154-es magyar
utasszálitó pilótája is tudva. hogy László testvérem szabadidejében
vitorlázó repüléssel tölti a szabadidejét, behívott rnindkettönket a pilóta
fülk ébe. Így felszállástól leszállásig csodálatos élményben volt r észünk.
Bartonyán ál átléptük a magyar határt, majd néhány perc múlva már itt
repültünk tízezer rnéteren, valahol Endrőd fölött. Szivszorongató érzés
volt ilyen magasságból ellátni a Tisz áig. Szolnokig és csodálni egy-két
percen át a Köröst. Ekkor értettem meg igazán, hogy e lőde i nk már ezer
évekkel eze l őtt rniért is települtek ide! A Körösök völgye valóban a népek
vándorútja lehetett. A gy ö nyö r ű látványra Radnóti versének sorai ju tottak
eszembe. Ez a mi hazánk ott lent, sok-sok nemzed ék sz ü lő fö l dje tárult fel
t é rk épszer űen . Endrőd is, Gyoma is sok száz éven át élte egymás rnellett az
életét. Holjob ban. hoJrosszabbul, de inkább a többség szegénységben. De
vannak gyökereik. A táj, a fölod, a vizek, a házak és a temetőkben a
nagymamák, d édszülök, a régen elmentek, akik jóvoltából létezik az
egybeépült város. Ma elmondhatjuk harminc éve - de csak harminc éve! 
írju k le, hogy Gyomaend rőd. Márpedig harminc év az évszázadokhoz
képest semmi! Az utóbbi húsz-huszonkét évben sok változás történt.
Érezhető, látható a változás, a városiasodás. De a lelkünk, a kötődéseink

nem változtak. Az nem megy ilyen gyorsan. A szocia lizmus talán
legnagyobb bűne az internacionalizmus volt. Mindenkit becsültünk,
szerertünk, csak népünket, az őse i nke t. a régieket felejtett ék vellink
szándékosan! Hagyták az egykori temetők et elgazoscdni, a kácerdővé

pusztulni, bezárni. Akkor kezd őd ött igazán il múltunk kitörtése.
Megbocsáthatatlan politika!
A rendszerváltás e l ső polg ártnestere lehettern, megadta a sors és a magam
döntése is, hogy így legyen. Akkor naivul még hittem, hogy itt új világ
kezdőd ik és boldogan, mondhatnám büszkén vállaltam a nem k ö nny ű

feladatot. Sok vita volt. sok harc, ami talán sokaknak csak rossz emlék. de
Gyoma és Endrőd akkori igazság keresése jogos volt! Lélektanilag
elfogadható és természetes. Szerencsémre az új testületekben melyeket
vezettem jó néhány m űvelt , egykori faluját szerető ember is volt, igy
mindig találtunk kompromisszumos megoldásokat. .
De térjünk most a jelenbe! Május l-j étől a K épvisel ö-test ület bezáratta a
volt Endrőd i Tanácsházán a kirendeltséget. Szégyen. A butaság története.

Tisztelt Hölgyeim, Uraim!

Tájékoztatom Önöket, hogya Békés megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény
diákjainak három hetes szakmaigyakorlata Lengyelországban,a Janow-iMénesben
és vállalkozóikörébena tervekszerinIhalad.
Tanulóinka ménesbenés a lengyel KKV-éknál,a szakmájukhoz-I ótart ó- tenyésztő,

falusivendéglátó,kereskedelmimarketing-gyakorlatiismereteiketbőví tik , innovativ
kompetenciákat szereznek a tartástechnológiában, állatok kiképzésében és
felkészítésükben a versenyekre, tenyész-szemlékre.
Fontos diákjainknak megtapasztalni a programszervezést és túralovaglási,
vendégekkel valóbánásmódot.
Diákjaink együtt gyakorolnak a lengyel tanulókkal, a rnindennapi tevékenységük
folyamáninnovaliv szakmai és szaknyelviismereteketszereznek.
Szabad időnkben szakmai látogatásokatvalósilunk meg. A lengyel tájat és hagyo
mányokat. a kistérséglakóinakéletvitelét,ételkészitésiszok ásokalismerjükmeg.
Varsó nevezetességeinek megtekintése, részvétel a vasámapi Istentiszteleten
tanulóink kint tartózkodásánakszervesrésze.
Intézményünkdiákjainakez a szakmaigyakorlat kitűn ő tréning fel készülésükbena
Körös I<upa FogathajtóVersenyre,amelyet intézményünk rendezés aholtanulóinkis
szerepelnekmajd.
A szakmai gyakorlat a Leonardo da Vinci Mobilitás program keretében, az Európai
Közösségtámogatásávalvalósulmeg.

liszteleltel, Davidovics László; nemzetkőzi referens
Leonardo programkoordinátor Tel: +36309742608

Lehet. hogy pénzbe kerül a fűt é s, az ott dolgozók bére és még számlal
ostoba indokol lehet itt felsorakoztatni. Nagy bátorság volt megten
Bizonyára. Bizonyítja, hogy lélektelen, mindenen átgázol ó történetn
vagyunk a tanúi. Sajnálorn, hogy a magát end rődinek valló polgármcs
ezt így hagyta és nem harcolt-legalább ő l -ekko r.~ lelketlenség meglép
ellen. Most odakiabálhatnék neki, mint egykor O tette velem: "mondj
le!" Nem teszem, majd megteszik mások, rnost vagy a legközeleb
választáson. Vége az ábrándozásnakl Lehet, hogy já rás leszünk, leh
hogy nem. Ki tudja, de el őre nem kell ekkorákat lépni sehová. Mondják,'
gyomai városházára költözik a j árási hivatal, a Városháza meg kimegy i
üres, volt Ipari középiskólába. Es látom már "egyesült" is Endrőd I
Gyoma.Micsodaj öv ő! Látom magam e lőtt az új városháza ablakában aZI
polg árrnestert, amint elnéz a messzes égbe, várja a jövőt! A távolban'
temető . az orra e l ő tt a talán zö lde llő vetések. A másik ablakból az egyk I

volt Lidl áru h ázat. ahol most éppen lovarda működik (Lehet még!) Cs
képzefödöm persze. Úgy hiszem sem a Testületnek, sem a mindenk
polgármesternek nincs joga egyedül eldönteni hol legyen a Polgárrnest
Hivatal. Ha járás leszünk (?) majd hoznak a szarvasiak ide néhány tu
embert és megoldják a feladatokat. Nem kell tehát el ájulni a na
l ehetőségt ől !
1965-ben, amikor idekerültem, járás voltunk. Milyen hasznunk v
belöle? Gyoma egy s árfészek volt minden szépsége ellenére!
Még néhány gondolat a j elenr ől , az újdonságokról. Jött egy fiatal vezető

Kner Nyomdába- Szarvasról! Sorba rugdossák ki a régi, több évtizede
dolgozó szakembereket! Miért? Mert túl "családias" a nyomda, így
hibákat (bünöket??) az ott dolgozók eltusolj ákl? Ilyeneket hallani, de ig
a történet. Ugyanakkor az újságokban albérletet keresnek vidékről id
"át illte tendő" nyomdászok részére! Hogy nem szakad le az ég! E~

nyomdaipari településen ezt megtenni! Szegény Kner család! Egyszer m-j
az elvtársak ellopták és elvítték a KNER nevet és odaajándékozta
Békéscsabának - pofátlanul ! De akkor diktatúra volt! Megkérdezem I

polgármester Urat, hányszor volt vendégségben az új nyomda vezet őj é ni

és megkér dezte-e t őle, rni ért e kirug dosás??? Legalább ennyi
természetesen tiltakozva megtehetett volna! Lehet, hogy ez nem tetszen
Fideszes körökben? Túl baloldali volt a nyomda? Igaz, itt nyomták 3

MSZP plakátjait, Na és? Munka volt, pénzt kaptak, fizetést!
Még néhány "újdonság": a vasútállomás környéke változatlan, csak a tábl
hirdeti az Unió nagyszerűségét! Még meddig? A Fő úti "kerteken" mi
keresztülgázolt egy pótkocsis teherautó, de "elsimitották" a kertet.
Befej ezésül: értesítem a betegeimet, hogy júliu s l-j étől mégsem vonulo
nyugdíjba, rnert úgy látom végleges megoldás nem jön létre! Néh án
hónapos helyettesítés meg nem ajöv ő]

Egye l őre maradok! Ajándékba a nehéz. fárasztó rnunkárn értelmét ner
dobom oda senki kedvéért!
Jön az Anyák napja! Csak ők, csak ők! Voltak, vannak és lesznel
Szeressük, becsüljük meg őket !

ŐszinIe tisztetettel iránt Ilk dr. Frankó K ároi

Megálló áthelyezés
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogya helyközi
autó buszjáratokat üzemeltető Körös Volán Autóbusz
közl ekedési Zrt . 2012 . április 15-tő\ a Gyomaendrőd, Fő út 17.
szám e lőtti .Jóbar átokb." megállóhelyet áthelyezi a Fő út 7-13.
számu ingatl an előtt megépitett új autóbusz megállóhelyre.
Az áthelyezést követően a Körös Volán Zrt . autóbuszjáratai a
Fő út 17. szám előtti megállóhelyen nem állnak meg .

•••

A DAOP-3.2.1/A-09-2009-0015 azonositószámú "Térségi
összefogás a közöss égi közlekedés feltételeinek javításáért a
Szarvasi Kistérségben" tárgyú projekt keretén belül a
Gyomaendröd, Selyem út és Kuli ch Gyula utca ke
reszteződésében megépített új autóbuszmegálló pár helyi
menetrendszerű autóbuszjárat közlekedési útvonalába
történ ö beillesztése 2012. ápr ilis 11-től valósult meg.
Az új buszmegállókn ál az egyházi iskola érintés évelközlekedő
járatok állnak meg .
Az útvonalváltozás az érvényben lévő menetrendet nem
befoly ásolja.
A változással érintett helyi menetrendszerű autóbuszj áratok a
Kulich Gyula utcán közlekednek.
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~:'[dőközi választás
:~;iprilis végéig az alábbiak indulása ismert az időközi
e/helyhatóságiválasztáson a 6. sz. választókörzetben:
~~Arnóczi István János Jobbik, Dávid István Magyar
bi Kommunista Párt, Fekécs László Fidesz-KDNP
:~ Gazdakörök, Fülöp István MSZp, Fülöp Zoltán
I: Körösök Vidékéért Egyesület
~.

' l

~IFülöp Zoltán
~; bemutatkozója
'nGyomaendrőd 6. sz. választókerületében
n 20 12. május 19·én az id őközi önkormány
al lati képviselő-választáson a Kör ösök
~. Vidékéért Egyesület jelöltjeként indulok.

Köszönetet mondok minden 6. számú
li választókerületi Polgárnak, aki kopogtató

cédulájának leadásával bizalmat szavazott,
a igy jelölt lehettem a körzetben.
fi Fülöp Zoltán vagyok, 56 éves, endrődi
l szü l eté sű , Egy tízéves kitérőtől eltekintve,
~ mindig ezen a településen éltem.
( Endrödön.Gyomán majd Gyomaendr ödön
y nőttem fel, jártam iskolába és később az egyetem elvégzése után nem
II sokkalide tértem vissza dolgozni is.
k Mezőgazdasági gépészmérnök diplomával rendelkezern. tizennégy évig
~ mezőgazdasági nagyüzemben dolgoztam, ebből tíz évig a helyi Győzelem
: MGTSZ műszaki főágazat-vezetőj e voltam. Jelenleg egyéni vállal
II kozóként tevékenykedern, de a mezőgazdas ág a vállalkozásomban
( továbbra isjelen van.
I Rendezett családi háttérrel rendelkezem, nős vagyok, két felnőtt

leánygyermekédesapja.
a A politikai pártok gőgös arroganci áját csak a civil szervezetek tudják
Illompítani.

Gyomaendrödön a Körösök Vidékéért Egyesület már több mint tíz éve
~ jelen van a közéletben. Képviselői felelősségteljes munkát végeznek. és
) mindig a város érdekeit szem elölt tartva hozzák dönt éseiket. Ezt

bizonyítja az is, hogy a jelenlegi alpolgármester is ezen egyesület
~ képviselője . Ezért vállaltam el én isaz egyesület telkérését ajelöltségre.
l Évtizedek óta Gyomaendrödön a 6. sz. választókerület ben lakom, ezért
' nap, mint nap találkozom a körzet gondjaival, problémáival,

IMegválasztásom esetén hatékonyan tudnám képviselni az itt élők érdeke. it.
Vallom, hogy ígérgetés helyett tettekkel kell szolgálni a várost. a

~ választ ókerületvalamennyi lakóját.
l Május I9-én szavazzanak rám, hiszen Gyomaendrődnek egy biztos, a
város érdekeit szem előtt tartó többségre van szüksége, hogya megkezdett
munkát sikerre lehessen vinni.

KOzösgondolkoddssa! eredményes munktlt leltet végezni!

Dávid István
bemutatkozója

Tisztelt Választópolgár!
Dávid István vagyok, endrődi szület és ü.
Gyomaendrőd 6. számú választó
kerület ében 2012. május 19-én képviselő

választásra kerül sor. Én is jelentkezem.
Próbálom a lakosság érdekeit szolgálni,
erőmhöz, tudásomhoz mérten. Korosabb
vagyok, de jó egészségnek örvendek a mai
napig, s ezért bátorkodom elvállalni a Képviselö-testületi rnunkát, a
gondokat, problémákat. Legnagyobb gondot ott látok a választókerület
területen, hogyacsapadékvíz rendszer elvezetése nincs megoldva.
Megválasztásom esetén minden erörnrnel azon iparkodok, hogy ez a
probléma minél előbb megoldást nyerjen. Ha kell, még közmunkával is,
természetesen átfoly ókkalegyütt.
Jól ismerem a választókerület minden utcáját. Mindkét településrészen
nagyon jól ismernek általában. Az elmúlt választáskor is jelentkeztem ilt a
megmérettetésre. Miért? Azért. mert itt van a legtöbb szegény ember,
munkásernber, akik bérböl, tizetésből élték le az életüket eddig. Úgy tűnik,

hogyazelmúlt ciklusokban nem voltolyan k épvi sel őj ük. aki az ő érdekeiket
szolgálta volna, tiszteletben tartvamindenkinekaz ott kifejtett munkáját.
Továbbá, túl hosszú és nagy útnak tartom, hogy egy-egy fejfájás
csillapítóért, akár nem vényre kapható gyógyszerért az endrődi, vagy
gyomai településr észre feljátjanak onnan idősek , vagyis, ne lehetne egy
fiók-gyógyszertárat létrehozni valahol. Azt hiszemez is a lakosságérdekeit
szolgálná.
Tudni kell, hogy csak ebben a kerületben öt ártézi kút van lefojtva .
Mindenki tudja, hogy a legutóbbi ÁNTSZ vizsgálat szerint a vezetékes víz
nem iható, egészségre ártalmas. A legfrissebb pletykák szerint én ezt így
hallottam. Küzdök azért, hogy az említett ártézi kutak közül legalább egyet
megnyitnának. legyen joga a települ és lakosságának tiszta, iható vizet
fogyasztani.
Természetesen a K épvi sel ő -testületi üléseken nem az én saj át
véleményemet fogom el őterjeszteni . hanem a vál asztkerület lakosságának a
véleményét k épviselném . Ehhez kéreménaz Önsegítségét!
Kapcsolatot tartok folyamatosan a választókerület lakóival , folyamatosan
kijárok hozzájuk, megbeszéljük a problémákat és ennek irányába fogoma a
Képviselö-testületi üléseken a javaslatokat, döntéseket meghozni. Én a a
Magyar Kommunista Munkáspárt színeiben indulok képviselőjelöltként.

Javaslom, hogy ne a politikai világnézetet válasszák. hanem azt hogy ki
alkalmas, ki rátermett, ki képes ennek a tisztségnek a betöltésére. Nem
árulok el újat a város lakosainak, amikor azt mondorn, hogy szerintern ,
sajnos, a Képviselő-testület nem volt egységben az elmúlt két esztendőben,

és azt a város lakossága függetlenül a v álasztókerületekt ől , mindenki
megérezte. Ennek talán az én személyem velett véget az elmúlt időszakban,
Szerintem nem a frakciók szerint kell választani, hanem aki rátermett,
szókimondó. Mi ért merem én ezt kijelenteni? Azért, meri nekem tiszta a
múltarn, tiszta a jelenem és tiszta lesz a holnapom is! Ilyen a Munkáspárt
jelöltje!

Kérem, menjenek el szavazni! Szava zumnk r ám május 19-én!
Köszönöm előre is a bizalmukat!

Dávid István

" ..
KIUZETTETTUNK

Nekikészültünk. kipakollunk, éppen rendbe tettük az ősz óta nem használt bográcsozó
helyet, amikor fölcseng ,apolgárivédelmi bázis' néven közismert inlézménytelefonja.
Péntek, 11 óra50perc.Anap ragyogóan sül, a húselőkészítve, a hagyma felszeletelve, a
'!ogrács csillog, abográcsozó ragyog.Atelefontól visszatérő intézményvezető halálsápadt.
Es dadog: gyerekek, gyerekek, a polgármesler nem engedi. hogy itt főzzelek . Ilyen még
nem volt. Nem tudom mi történt. Ne haragudjatok,deelkell mennetek.
Meglepődtünk mi is. Az utóbbi húsz évben nem kellett a polgármesterhez folyamodnunk
különkéréssel.Ahelyiség most isüresvolt.Avezetővel előreegyeztettünk.

Tanácstalanok voltunk. Arra gondoltunk. talán gyanús azilyen nyugdíjasösszejövetel egy
városl intézményben. Nem isolyan régen - talán 60éve- már azisgyanús voll, hahárom
ember megállt beszélgemi az utcán. lillott csoportosulás. Mi pedig több mint húszan
voltunk. Félelmet kellő tömeg. ,Veszélyes' nagymamák és nagypapák. Kezdtük érteni a
polgármester magatartását. Ma minden és mindenki gyanús.Örület!
Rővid megbeszélés után szóltunk az intézményvezetőnek, jelentse: elküldött bennünket.
Igy istörtént. Atelefonból még hallottuk apolgármester hangját: ezkatonás volt.
Nem volt hátmásválasztásunk, pakoltunk és mentünk. Utközben egytörött lábú ő zi k é t

lál!unk. amint próbált menekülni az akácerdő felé.Az egyik nyugdíjas írónikusan így szólt

hozzá: nefélj tőlünk őzike, nem bánlunk! Mi is űzött vadak lettünk Éppen most űzött ki a
polgármesler- oklalanul - abból,amiamiénk is.
Az új helyen azétel késedelem nélkül elkészült. JóélvággXal elisfogyasztottuk.Ahangulat
majdnem felhőtlen.Atémadélutánra adon:a kiűzetésünk. Esakérdéseksora.
Miért ezazegész?Mi változott a korábbiakhoz képest,amiről még az intézmény vezetője

semtud? Mi az,ami ilyen átgondolatlan intézkedésre bír egyembert? Vagy anyugdíjasokai
nem szereti? .Jófldeszes' módjára egyszeruen nyuggemek tekinti őket? De hiszen
születésnapjuk alkalmából sokegyéb jókívánság mellelt a következőket í~a: ,Kívánom,
hogy városunk lakóinak szépkorú rélegét mindenkor övezze szeretet, tisztelet és
megbecsülés." Ezamondatnemlenne őszinte? Vagy talána rengeteg megoldandó városi
feladat és a sajáttehetetlenségekőzött feszülő ellentét csapdájában vergődve jutott idáig
polgármesterünk?
Vagy pusztán egyöregedő ember hivatali izgágaságállapasztaltuk meg?
Az egészegytalány. Lehet az ismarad.Mosl már mindegy is.Túl vagyunk rajta.Deilyen
szeretetből , tiszteletből és megbecsülésből ajövőben nem kérünk!

-a megbánlotlak-
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Állatorvosunk levele
Veseprobl éma állatainknál

A vese betegedese napjainkegyik legnagyobb problémája, hiszena víz és
-forga lma(ivás- vizeletürítés) alapfeltételeéletünknek.
Veseelégtelenségre utalhat, amikor a vese képtelen el t ávo l ítani
salakanyagokat a szervezetb ő l , és felborul a szervezet elektrolit
egyensúlya. Kutyáknál kétkategóriába tudjuk besorolni , akutés krónikus
veseel égtelens ég. Heveny veseelégtelenségről akkor beszélünk, ha a
vesék leállítják a vizelet termelést és ezzel együtt a salakanyagok
eltávolítása is megszűnik . Az idült veseelégtelenség viszont nem egy
gyors folyamat, hanem lassan alakul ki. A vesék ilyenkor fokozatosan
veszítikel a rn ű k ö d é s üket és nem végzik megfe le l ően a szürö , kiválasztó
tevékenységüket. A salakanyagok, melyek rnérgezöek a szervezet
számára felhalmozódnak a szervezetben és fatális kimeneteit okoznak.
Kiváltó oka lehet sérülés, az immunrendszer megbetegedése, daganatos
megbetegedés, toxik ózisok (növényi védőszer rnérgez és, gyorn írt ók,
maeskáknálegyes liliornfélék. sz ő lő , mazsola, fagyállófolyadék- édes íze
miatt szívesen fogyasztják el állataink. egyes antibiotikumok),
kiszáradás, szívelégtelenség, sokk, egyes fe rtőző betegségek, Kullancs
terjesztette babezíózis.A tünetekgyakrana fokozott vizeletürítés, illetvea
vizelet ürítés elmaradása! Megnő a víz fogyasztása (ez viszont emeli a
vizelettel távozó mikro, és makro elemeket - felborulhat a szervezet
elektrolit háztartása - kiszáradásl), hányás. hasmenés jelentkezik. Az
étvágy lecsökken, a beteg erő tlen , bágyadt, a száj bűzös , a nyelven
fekélyek alakulnak ki, a vizelet véres, hasi görcsök je lentkezhetnek. A
súlyos esetekben egyensúly zavarok, hirtelen súlyvesztés és akár vakság
is kialakulhat. Idült elváltozást okozhat még a vesekő. egyes genetikai
defektusok.
Tünetekel viszont csak akkor tapasztalunk. ha az állat veséjének funkció
képességének a 75%-a elveszett! Rövid idő áll a betegség megállítására,
visszafordítására. Sajnos az állat koránake lő re haladása is hajlamosíthata
betegségre. A vizelet mennyiségének csökkenését nehéz észrevenni a
"kijá ró állatoknál", rnert nem vesszük észre a változást. Almon ez
könnyebb!
A gyógykezelésnehéz, csak életmódváltással kisérve lehet rója beszélni.
A vese megbetegedése est én a szervezetben megemelkedik a foszfo r.
Ezért az e lső, hogy alacsony- fehérje és- foszfo r tartalmú táplálékot
adjunk állatunknak.(tej. sajt, máj. hüvelyes növényeket tartalmazó tápok
nem adhatók). fokozni kella B vitamin bevitelt.
Amennyiben látjuk, hogy állatunk a fent felsorolt rn érgez ő szerekhezju t,
nyalja, megeszi, azonnal adjunk be széntablettát és forduljunk
állatorvoshoz. A gyógykezelés kritikus. Mindig filgg, mikor észleljük az
e lső tüneteket, mennyire károsodott a vese, mikor kezdjük el a kezel ést.
Ha a vese m űk ö d é se leáll, nincs l ehetőség az újra indit ás ára. Csak az
átültet és lehetne megold ás. de ez még állatainknál je lenleg nem jöhet
szóba!

dr. Kondé Gábor állatorvos; Gyomaendrőd, Fő ú/ 149
Kondoros, Bacsó Béla u. 30.; Tel: 30/9032-998

e-maii: konde@kondorosiktv.hu; lVww.konde.sokoldal.hu

Diákigazolvány
Felhívjuk a Tisztelt Szül ök figyelm ét, hogy gyermekük
diákigazolványának igényléséhez szükséges fénykép- és aláírás
felvétele az Okmányirodában történik lIgyfélfogadási időben .

Az ügyintézéshez az alábbi okir átok szükségesek:

• A gyermek személyazonosító igazolványa, iIl etve érvényes
útlevele, ennek hiányában anyakönyvi kivonata, lakelm
kártyája.

• 14 éven aluli kérelmező esetén a törvényes képviselő

személyes je lenléte szllkséges. Hoznia kell személyazonosításra
alkalmas okmányát (személyazonosító igazolvány vagy új típusú
vezetői engedély vagy útlevél)

• 14éven felüli kére l mező önállóan is eljárhat.
Az okmányiroda által, az igényl ő adataival kiállitott adatlapot
("NEK-adatlap") kell az iskolában leadni, ahol az igazolvány
igény l és éről gondoskodnak

"
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Heves i-Nagy Ji ik ó [estinnűvé«

Ö l á sa
"Békéscsabán szüle tett ern, gyermekkoromat Gyomán töltöttem
Habár Szegeden dí szí tőszobrász szakon végeztem, hamarosan
inkább festésze ttel kezdtem el fog lalkozni. Azóta is főkén

olajképeket, akvarelleket , kollázsokat készítek. 1 9 85-tő l csoporto,
bemutatkozásokon, 1993 óta pedig önálló tár/atokon is megjelene
munk áimmal. Kül földi kiállít ásokon Ausztriában (Bécs), a vol
Jugoszláviában (Ada , Temerin, Zre nja nin), Romániában (Ternesvá
Nagyeny ed, Csíkszereda, Bukares t), Szl ováki ában (Ka ssa]
Törökországban (Isztambul) szerepeltek képeim. A Magy íll
Alkotóművészek Országos Egyes ületébe (vo lt rn űv észeti alap
1995-ben nyertem felvéte lt. 1996-ig Szege den éltem, maj
Gyomaendrődön telepedtem le, aho l több éven át szaba.
foglalkozású fest ő rn ű vészk én t dolgozt am. 1997 óta éven!
rendezem egységes kiállítássá a helybeli amatőr alkotók müveit
Öszi TárIatokon és egyé b olyan kiállításokon, ahová feJkérést kapo
200 l -lől a város alapfokú m űv észet i iskoláj ának k épzöm űv ész

tanáraként is dolgozom.
Figurális és absztrakt munkáimban a k ü lső jel enségek mélyé
megbúvó belső összefiiggéseket, szétfoszló emlékeket, rejt
tapasztalatokat igyekszem láthatóvá tenni. A festészet pedig
eszköztj elenti számo mra, amelyen az anyag megszólaltatható. Né
tömören és kíméletlenül, máskor szelíden, rnisztíkusan, boldogsá
keresőn. De ahhoz, hogy a lényeg a felszínre kerülhessen, az eszkö
ismerete önm agában kevés. Az e red endő szándék, a m ű vészi ha '
csak az alkotó és befogadó közö tti érzékelés - érzés - tudatossái
egytittes rezonanciaj ának ered ményeként valósulhat meg."
Akiállítás megtek inthető: május 22-ig
A Képtár nyitva tartása: hétfőn , szerdán és pénteken 13-18 óráig

kedden és csütörtökön 8-12 óráig

iá litás
A Városi Képtárban nyílt

Hevesi-Nagy Anikófestőművész
kiállítása április 20-án.

A megnyitón közremííködött Tóth Richárd gitáron, '
Latorezal Balázs didgeridoon

(ausurát őslakosok hangszere).
------ - - .......1
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napon át kivételesen bevezethetők. Ehhez azonban az elnökség előleges

engedélye szükséges. Ugyanazon szem ély t évente csak egyszer szabad
bevezetni. KülfOldiek azonban vendégiiI hosszabb időn ál is látogathalják a
koszin át. A vendég bevezetése alkalmával nevét, fo glalkozását és lakását,
valamint a bevezető tag nevét is a vendégkönyvb e be kell írni. "
A kaszinóban élénk társasági élet folyt. Nemcsak a szabad i dő kellemes
eltöltésének, hanem találkozók, megbeszélések fonto s színtere is volt. A város
életének font os eseményei rnellett minden bizonnyal gazdasági érdekek és
politikai kérdések is sz óba ker ültek itt.
Kner Judit, Kner Endre l ánya mesélt arról, hogy a kaszinó udvarán
vasárnaponként kuglizni gyültek össze a férfiak, de a kedélyes beszélgetések
mellett sakkozhartak és k árty ázhattak is. Sokan gyermekeiket is magukkal
vitték ekkor.
A hétköznapi kaszinói élet mellett kultur álisprograrnek is várták a tagokat és
vendégeiket: ünnepségeket. szini e lőadásoka t . hangversenyeket, ünnepi
vacsorákat és bálokat rendeztek. jótékony célú estélyeket szerveztek.
Többször fellépett a kaszinóban n Gyomai Dalárda. a Gyomai Sport Club
rnűkedvel ő gárdája. A Kner SC több éven át itt tartotta rnűkedvel ő e lőadása i t

és táncestélyeit. Amikor Kner Izidor! 1925-ben az Országos Iparegyesület
arany érrnével tüntették ki, a helyi intelligencia társas vacsor át szervezett n
tiszteletére. A Gyomai Jótékony N ő egyl et az Országzászló fe lállirási
költségeijavára 1935-ben és 1936-ban teaestélyeket rendezett.
A kaszinónak országosan is ismert. hires vendégei is voltak. 1927-ben Békés
megyei e lő adó i köt útj a alkalmával Móricz Zsigmond itt tartott felolvasó estet
l927-ben Istók János szobrának (Hősök szobra) avatási ünneps ége kapcsán a
József föherceget és kis éret ét. a vármegye és a város prominens
személyiségeit látták itt vendégü/.
A korabeli események dokumentumai és hiradásai rnozgalrnas gyomai
társasági élet ről tud ósítanak. A városban több kaszinó, egyes ület, társas- és
sportkör is rn űköd ött . Ha valakinek a kaszinók történetével kapcsolatban
van bármilyen fotója, emléke, története, és azt szivesen megosztaná velem,
örömmel venném megkeresését. Előre is köszönörn,

(Füzesné HI/dák Juli ann a)
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sZÁZ ÉVE. AZÚRI KASZINÓ 'PÜLETE- Il. rész

A Gyomai Úri Kaszinó alapítási éve 1867. A kaszinót az értelmiségiek,
köztisztviselők, módos polgárok l átogatták . Egyik alapit ó tagja Házy Imre
volt, aki 1879-től állt Gyoma község szolgálatában, mint jegyző, majd
fójegyző.

A kaszinó célja a társadalom m ű velt osztályának olyan érintkezési helyet
~yújtani, amely társas szórakozáson kívül közhaszn ú, hazafias és
közművelődési, de nem pártpolitikaicélok előmozdításá ra szolg áljon."
Az Úri Kaszinó tagjai elindítottak és felkaroltak számos v árosfejl esztő.

városszépítő ésjótékonysági kezdeményezést.
1899-lő130 éven át volt a kaszinó elnöke Kovács Lajos fópostamester. Kovács

, Lajost (1857-?) 1887. novemberében nevezték ki Gyoma postamesterév é.
, A szakmai és a közügyek iránt elkötelezett férfi közel hat évtizedes postai

szolgálata, munkássága során országos elismerést és megbecsiilést szerzert.
24 évesen lett az Úri kaszinó tagja, később választmanyi tagja, alelnöke,
elnöke és díszelnöke lett. Gyomán az ő nevéhez fűződi k az Úri kaszinó, 1914
ben a Tisza malom, majd a villanytelep és a g őzfürd ő fel épít ése.
Gyomán az ,,1911-12. években olyan lelkes kaszin ói élet folyt és olyan
lelkesítő vezetői voltak a kaszinónak, amely tény ek adotts ágával
magyarázható, hogy a kaszinó tagjai egy 40.OOO koronás ép ítkezésbe mertek
belefogni"
Az épületet Wagner József békéscsabai ép í tőmeste r tervezte, az 1911-es
datálású rajzokat a Békés Megyei Levéltárban őrzik . A kaszinót Lévai Lajos
(1870-1948) építette. Lévai elvált férfikéntMezőtúrr ól költözött Gyomára. Itt
ismerte meg későbbi feleségét, Pápai Rozáli át, akivel 1911-ben kötött
házasságot.
Az udvar f el ől lépcső vezetett a kaszinó fó helyiségeibe. Abálteremben
tartották a nagyobb rendezvényeket, estélyeket. A kisebb teremben, a
szalonban olvasgatni, beszélgetní és játszani lehetett. Az épület nagym éretű

ablakai biztosították a termek természetes megvilágitását. A lépcső melletti
lejárat az alagsorba vezetett, ahol a konyha, raktár és egyéb kiszolgáló
helyiségek kaptak helyet.
A kaszinó avatási ünnepségéről sajnos nem találtam dokumentumot,
publikáci ót, csak a k é s őbb i jubileum ok kapcsán írott cikkekben olvashatunk
az é p í t kezé srő l . A kaszinó é le térő l a korabeli lapok tudósításai és a levéltári
dokumentumok mesélnek.
A kaszinó m űk öd é s ét és gazdálkod ását szigorú szabályokban rögzltett ék, n
k ö zgy űl és. a választmány és a tisztikar összehangolt rnunkájával m űk ödött az
egyesület. A kaszinó legfőbb szerve a szavazásra jogosult tagokból álló
k özgy űl é s volt. A tisztikar a következő összetételi'! volt: elnök, alelnök,
Ugyész. háznagy,jegyző, pénztárnok, ellenő r és könyvtáros. Aválasztmány és
a tisztikar tagjainak megbízatása meghatározott időtart arnra sz ólt, Az
alapszabály rögzítette a taglelvétel és a tagság megsziínésének - elhalálozás,
kilépés, törlés vagy kizárás - rnódját, a tagok jogait. kötelességeit és a tagsági
díj összegét. ,,;I kaszinó tagja lehet minden feddhetetlen jellemű, művelt,

önálló magyar honos f érji. A kaszinó tagjai: tiszteletbeli [akit el őterjesztés

alapján tiszteletbeli taggá választottak}, rendes [csak helybeli férfi lehetettl-,
kül [nem helyben lakó férfi] -, és ideiglenes [foglalkozása vagy szolgálati
beosztása rniatt ideiglenesen Gyorn án tartózkodó férfi] tagok. A kaszinó
helyiségeit rendszeresen csakis tagok látogathatják . Olyan egyének. akik nem
tagjai a kaszinónak, de egyébként a tagokra megkívánt kellékeknek
megfelelnek. a kaszinó tagjai által, mint vendégek a kaszinó helyiségeibe 3

, II ~ II II

IRO-OLV~SO T~L~LKOZO

2012. június /4-éll, 17 órakor helybeli, a Városi Könyvtárban
(ró-olvasó találkozát tart dr. Weigert József.
" Ahol van ég él ill a kus
magyar mutatja 5458-2012"

Ebben a könyvben sajá t kutatásaim eredm ényeit adom közre, Körösi
Csoma Sándor nem találta a magyarok ő sh az á j á t , pedig egészen Tibeti g
elment. A magyaro k ő s h az ájá t Egyiptomban kell keresni . A fáraó három
nép ura volt.
A koronán lévő magyar királyok megh atározását tudja meg ebbő l a
könyvből. István király idejében és utána. Aztán a Monom achosz korona
magyark ént való azonosítása, a magyar kir ályi koronáv al való
egyezéseinek a meghatáro zását végeztem el. A Monomacho sz korona és a
magyar korona egyiptomi je llegének a megfigyel és ét írtam le. A magyar
királyi korona István király korától való leírása. Az egyezések a két
koronán arra utalnak. hogy egyidejűleg egy helyen késztiItek. A királyi
jogar krist ály ában három kurya képe arra utal, hogy három nép élt együtt

Egyiptomb an, Ez volt az öshaza, Innen indult el a három nép, amelyeknek
kilétét a könyvből megtudja. A királyi jog art Egyiptomból hozhatta
magával a magyarság. Egyiptomi je lképek, amelyek hagyom ányozödtak
ránk . A három nép jelképe a kurya. Jézus tanítványainak sumér eredetének
a fel redését végeztem el a további akban a koronán . A települések nevét
sumér nyelven adták. István egy kész ál larnszerve zetet talált a Kárpá t
medencéb en. István király kötelezte a magy ar nyel v és a keresztény vallás
felvételét, ugyanakk or a Napi sten vallás és a réginyelv elhagyását is.
Anonymus kilétének a meghatározása is a könyv témája. Anonymus azt
írja, hogy ő a nagy király j egyz ője, tehát István király korában élt. O ÍJja a
Gesta Hungarorumb an. Minden v al ó s zin ű s é g szerínt ő Querfurti Brúnó,
akit Bonifácnak is neveztek. Leírja, milyennek látta István királyt. Rövid
részt idézek a Gesta Hungarorumból magyar nyelve n.
Sárközy István könyve régi nyelv en kézzel irt sz övegü könyv, am i bő l

idézek néhány sort. A magyars ág eredetére, származására ulaI. S árközy
könyve hasonló ért é k ű , mint a Gesta Hungarorum. Egy régi sumér írást
őrzött meg számunkra.
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Gyomaendrőd, Apponyi u. 17/l.
Nyitva tartás: hétfő-péntek : 9-12-ig; 14-17-i

Szombat: SZÜNNAP!

CSONTKOVÁCS-AKUPRESSZŐR

B ' k ' b J ókai 34Rend~l : I (ud . b " ) Ie escsa a, o ,ai u~ . szam ~ att; u van ejárat I
.. HETFON: 14-18 ORAIG

~~ - idegbecsfpődések, IziUeti blokk, tartási I
r~~ll~;· J rendellen ességek megsz üntetése

W
---:2,) - nyaki eredetiI szédü lesek megszüntetése I

. c • - sportsérü lések, (ziUeti bántalmak kezelésel
. ' - hagyományos kinai orvoslás
. -fűlakupunktűr ásfogyákúra I

. - perckorongsérvek és térdblokkok m üt ét I
<tr nélküli megsz üntet ése I

DR. GARZÓ PÉTER természetgy ógy ász
Mobil : 06-30/9458-477
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PAP'R Z
Stancolt és hagyományos
PAPÍRDOBOZ gyártása

I , I

TA CfORMAKESZITE5!
Róza k ft.

5500. Gyomaend rőd, Ipartelep út 1/1.
Tel./fax: 66/282 -095; 06-20/9142-122

E-mai!: rozak ft@rozakft.hu

RÉUI s'TORT, ANTIKBÚTO VÁSÁROLOKI
Gyomaendrőd , Bocskai u. 59.

Telefon: 06-30/9533-594

REÁLIS ÁRONVESZEK:
Boltberendezést • hagyatékot, régiségeket,

ócskaságokat • régi stílbútorokat
-parasztbútort (szekrény, asztal, kaszli, sublót,

falitéka, konyhaszekrény, láda, szék,
tükör és tükörasztal, kredenc)

Fiutésazonnal, készpénzzel!
Bárkai Zsolt, Gyomaendrőd, Bocskai II. 59.

Temetkezés, temetkezéssel kapcsolatos
teljes kör ű iigyintézés

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
Gyomaendrőd, Ipartelep II. 2. sz.
Tel.: 66/386-233; Fax: 386-269

Tov ábbi e lérhe t ű s ége i n k:

5500 Gyum a end r őd, Fő út 188.
06-30/630-80-97; 06-20/988-00-1 3
Az ügyfélszolgálati it-oda nyitv a tartása munkan ap okon:
8-12:00-ig és 12:30-15 ór áig. ipgyo mas zolg@intcrnet-x. hu

..Szép ruhában, arany aj/ón ÜGYELET: éjjel-nappal hívh ató
kopogs: most, hogy szabad-e?" telefonszám: 06-30/630-80-97

(Weöres Sándor)
.. Csőke János .. ..

TEMETKEZ SI SZL6ALTATA

II ,

TUZEp· L
Gyomaen d rődön, azen d rőd i vásártéren

kác, töl , tűzif
o(/n~J®'1GI? (S@[ffi@DíJU

Tel.: 06-30/6318-071 ; 30/3343-791
Fax: 66/280-259
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Kérjük, támogassa Ön is
adója l % -ával a

Rózsah egyi Iskola
Diákj aiért alapítványt.

Adószám unk:
18390162-1-04.

Az iskola éleléről tovább i

informaciokat. képeket
lalálhatnak az iskola

honlapján :
www.rozsahegyiiskola.hu

Amőba bajnoks ág
Az amőbabajnokság idei versenyére osztályonként 3 tanuló nevezhetett a
Rózsahegyiben. Az elödöntöben elöször a kortársaikkal mérték össze a
tudásukat, majd a döntőben a kisebbek és a nagyobbak már egymással is
megmérköztek.Averseny gyözteseNedróBalázs lett.

Tanulmányi versenyeredmények
AVargaTamás Országos Matematikaverseny megyei fordulóján Marlikán
Attila a 10., Kurilla Zoltán 13. lett a 117hetedikes közül,
A mezöber ényi Nemzetközi Matematikaversenyre évek óta meghívják a
Rózsahegyi iskolát. Az idén hetedik osztályosok közül Martik árt Attila
98%-os eredménnyel a 4., Kurilla Zoltán 90%-os teljesítménnyel az 5.
helyen végzett. Hetedikes és nyolcadikosokbólálló csapat a4. lett.
Csapattagok: Bognár Nóra, Kulik Adrienn, Kurilla Zoltán, Martikán
Attila, Biró Adrienn, KorsósVivien és Szerető József. Józsi a Zrínyi Ilona
Matematikaversenyen rnegyei hatodik lett.
Az Országos Történelem Tanulmányi Verseny megyei d öntőj én Kurilla
Zoltána 9., KulikAd rienn 11. helyezést ért el.
A Szarvasi Rendörkapitányság által kiírt közteked ési rajzpályázaton
Gonda Bettina 8.aosztályos lettaz el ső.

Szegeden, az Ének-zene KomplexMű vel ts é gi Vet étkedön II induló közi1l6.
lettaz iskola.Versenyzett:Forgács Genovéva, Keresztes KataésVarga Rita.

Körzeti mezeifutáverseny
Az endrőd i telepillésrész sportpályáján a Városi Diáksport Bizottság
szervez ésében került megrendezésre, a hagyományosan óriási tömegeket
megmozgató sport rendezvény, ahol körzetünk mind az 5 általános iskolája
elindult, legtöbben ismét a Rózsahegyi iskolából álltak rajt hoz. A
jegyzökönyvek alapján 400 tanuló teljesitette a t ávot. A Rózsahegyi a
második helyen végzett.

Versmon dók
Rózsahegyis versmondók az iskolai forduló után szépen szerepeltek a
Költészetnapi városi szavalóversenyen is. Dicséretet kapott: Samu H édi,
Soczó Rebeka, Csapó Luca, Simon Katalin, Dudics György, Geszti
Barbara, JamesLucas Lancaster.

Hírek a Rózsahegyi Iskolából
Játékonysági bál a Rózsahegyiben

~ l1 u szad i k alkalommal rendezte meg a Rózsahegyi Iskola Szül ő í

'Munkaközössége a jótékonysági vacsorát, ezúttal el őször a Rubin
:étteremben. Rendezvényüket megtisztelte Erd ő s Norbert kormány
imegbízott, Dankó Béla országgyű l ési képviselő , Várf András polgár
mesrer,a társintézményekés civil partnereik képv i se l ő i .

!MCisorral lépett fel a pedagógusokból és szü lőkb ö l álló énekkar. Dávid
iAdrienn tanuló és partnere latin táncokkal szórakoztatta a közönséget.
iA résztvevők egy része jelmezt öltött, amit zsüri díjazott. A bevételből

uátékokat vásárolnakaz osztályoknak. Köszönnek minden segítséget.
iRendezvényüket tombolat árggyal. támogatójeggyel tárnogatták: .
!"KALAMARlS" Papíro, Irószer-, Nyorntatvány-, Kultúrcikk, "SIKER"
! S Utő i pari és Kereskedelmi Kft.,Andi Csemege, AZUL Fürd ő szobaszalon .

:Babecz és Társa Bt., Bajicsné Katona Márta,Bartolák Tímea kozmetikus,
iBBB-GLAS Kft. Mezőtúr, BELL CAFÉ Kft. - Harang Sörö z ő, BEST 100

"'Vegyeskereskedés, Bowling Étterem, COLOR SHOP, Dankó Béla
"" országgyCilési képvisel ő, DAVID-KER, Diadem Patika, Dinyán é Bánfi

Ibolya, Endrődi Ci pőkellék kft., Endrődi Cuti Kft., Erdős Norbert
kormánymegbízolt, FarkasMáté kereskedő, Farkasinszkin éKertes Mária,
Fekete Sándor vállalkozó, Feketen é Bielik Julianna, Fodor Tamás
vállalkozó, Fülöp Imréné, Gellai Imre egyéni vállalkozó, Giricz László
vállalkozó, Gold Menü Kft., Gyomaszolg Kft., Hanyecz és Társa Kft.,
Hanyecz Katalin vállalkozó, Hegedűs József vállalkozó, Hoffman József
ös t erm é lő rn éh ész, Hung arofresh Bt.-Te lepo lc, KERT-KIVI
Mezőgazdas ági Terme lő Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Kolibri
Ajándék, Kovács Edina virágkötö, Kovácsn éKósa Judit, Kucsmik István
egyéni vállalkozó, LadányiGáborné, Liget Sörözöés Etterem"GASTRO-
ITRINK" Kft., Szarvas, Madizol - Dinya Zoltán, MAGUS COMP,
Nagylaposi ABC, OMART Könyvesbolt. Pankotai Kft. Ékszer és
zálogház, P éter-Szab ó Hajnalka, Solymosi Edit fodrász. Szarka Csilla,
Szarvasi Kenyér Kft., Szendrei Dóra b ő rdíszrn űves , Sz écsi Henrietta
vállalkozó, Szurovecz Istvánné, Tandi Sándor mag ánkeresked ő, Tibi
cukrászda, Tímár Jánosné, Törnösközi Tibor vállalkozó, Turul Cipő Kft,
Uhrin Attiláné kereskedő, Uj laky Szabolcs vállalkozó, Vácer-H ús Kft.,
Vajda József, VárfiAndrás polgármester, Vaszkó Béláné, Vaszkó és Társa
Kft. , Weber - Gellai Zsolt és a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános
Iskola, Óvoda és Diákotthon pedagógusai, dolgozói, tanulóiés a szülök.

Felmérték a gyomaendrődi

Kormányablak kialakításának lehetséges
helyszíneit

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, a Békés Megyei
Kormányhivatal munkat ársai és a Polgármesteri Hivatal képvisel ői

megtekintették Gyomaendrőd v árosszerkezeti és közlekedési
viszonyait, illetve azokat az ép ületeket és helyszíneket amelyek
alkalmasak arra, hogy ott kialakítsák a Kormányablakot.

Aterületiközigazgatás átalakításának fó célja, hogy az állampolgárokat
az állam a lehető legmagasabb színvon aion tudja kiszolgálni. Ennek
egyik fontos eszköze az egyablakos Ugy intézés kialakítása, amely 20 13
végéig országos an megvalósulhat. Ennek keretében valamennyi j árási
Székhelyen, illetve ahol jelenleg okmányiroda rnűk öd i k, ott is lesz
kormányablak. Ezekben a hivatalokban az okmányirodák tucatnyi
Ugyköréhez képest több ezer Ugy kezelésére lesz lehetőség, amely
óriási min őségijavul á stjelenthet a polgá rok számára.
Nyolc uniós forrás összehangolt felhasználásával lesz biztosítható,
hogy jövő év végégig infrastrukturálisart is ki épüljenek a kormány
ablakok. Ennek e lőkész í tésekén t tartottak helysz íni bejárást és
felmérést a minisztérium, a mcgyei korrnányszerv és a helyi
önkormányzati hivatal rnunkatársai.

Temetkezési iroda a városban .. .
A Gyomaszolg Ipari Park Kft. az önkormányzati elképzeléseket
figyelembe véve döntött arról, hogyalakossággal valókapcsolattartást
erősítve új temetkezési irodát létesítsen SIRlUS néven a Fő út 188.
szám alatt 20 12.március 5-étől, hétfőtől.

Az iroda kiválasztásánál fó szempont volt, hogy a lakosság számára
könnyen megközelíthető legyen, a hozzátartozók, és egyé b
temetkez ésset kapcsolatos ügyet intéző ügyfelek részére megfelelő

parkolás és a szolgáltatáshoz rnéltó ko rszerű iroda álljon a lakosság
rendelkezésére. A Kft. a mintegy 100 m'-es irodát és a hozzátartozó
szociálls helységeket, valamint a közös használatú udvart biztosítja a
szolgáltatáshoz. Az irodát a társaság alakította ki önkölts éges áron a
sajá t igényeinek megfele l ően.

Az ügy felszolg álari iroda nyitvatartása munkanapokon 8-12:00-ig és
12:30-15 óráig tart.
Hétvégén és ünnepnapokon is hivható Cs ő ke János a 06-30/630-80-97
telefonszámon.Továbbie lé rhetős égeink : 5500Gyomaendrőd , Fő út 188.
06-30/630-80-97; 06-20/988-00-13; ipgyomaszolg@internet-x.hu
Szoll:áltatásain li:

- halotti anyakönyveztetés Ugyintézése,
- kegyeleti helyi és távolsági szállítás,
- hamvasztáshoz sz ükséges kérelmek ügyintéz ése.
- sírhely eladás, hosszabbítás,
- sírásás, ravatalozás, hantolás,
- temetkezési kellékek értékesítése.
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Kis Bálint Iskolából

Spor/sikerek
2012. április l-jén, Békéscsabán rendezték meg
a VI. Csabagyöngye gyermek egyéni sakk
versenyt, ahol a Kis Bálint Általános Iskolát
több tanuló is képviselte: Németh Regina
korosztályában aranyérmel szerzett, Szil ágyi
Benceés Varjú Dániel pedig 7. helyezést értel.
Az intézmény úszói is kitettek magukért.
Várkonyi Sarolta előbb a hódmezővásárhelyi

Dél-Alföldi Regionális Úszóversenyen 50 m
mellúszásban ezüstérmes, 50 m gyorsúszásban
pedig negy edik helyezett lelt ; maj d a
békéscsabai Nyuszí-kupán gyo rsúszásban
ezüstérmet szerzett, mell úszásban pedig a
dobogó legfelső fokára állhatott. Ugyanezen a
békéscsabai versenyen Werle Za lán egy
második helyezésnek örülhet, mig Kovács
József az Országos Úszó Diákolimpián • a me
gyei ezüstérem után - tizedik helyen végzett.

ÚJ G DMAENDRŐDI HIRLAP

Az ápril is l6 -án megrend ezett Körzeti
Labdarúgó Diákolimpiát, I. korcsoportban az
iskola csapata nyerte meg, így április 25-én,
Gyulána megyei e l ő d ö n t őnj á tszhat nak a fiúk.
Felk é szít ő k : Kovácsné Bácsi Ilona, P ántya
Sándorés Vaszkán Gábor.

Sikerek a szépíró verseny megyei
döntőjén

2012. március 3 l-én rendezték meg Csorváson,
az Általános Művel őd é s i Központ Általános
Iskolájában az Országos Szépíró Verseny me
gyeidön tőj ét SNl tanulók számára.
A Kis Bálint Általános Iskolát Rostás Laura
(6.b), Szilágyi Adrienn (7.b) és Makai Eugénia
(3.c) képviselte. Míndhárom tanuló nagyon
szépen versenyzett, közülük Rostás Laura 2.,
Szilágyi Adrienn pedig6. helyezettként végzett.
Laura eredményének kösz ön hetőert részt vehet
az országos dönt őn.

Gratulálunka szépsikerekhez!
Felkész ítő pedagógusuk: Fekécsné Buza Erika.

IV. Dél-Alföldi Zöld
Diákparlament

2012. március 30-án, Tiszaalpáron rendezték
meg a IV. Dél-Alföldi Zöld Diákparlamenter.
ahol a Kis Bálint Általános Iskola és Óvodát
Hunya Réka és FüzesAndrás képviselte.
Az ökoiskolák képvisel ői elmondták gon
dol ataik at a körn yezettudatos vás árlás
témakörében. Az intézmény tanul ói a helyi,
illetve hazai termékek vásárlásáról készítettünk
beszámolót, Jártak a piacon, inteljút készítettek

2012. MÁJU

a város üzleteiben. Réka egy szép plakátot i!
készitett a témáról.

Költészet napi szavalóverseny
Immáron hagyománya Határ Győző Város
Könyvtár szervezés ében, hogy József Attil
születése napját kis - és nagy diákok versrnon,
dással ünneplik meg.
A Kis Bálint Általános Iskolából és Óvodából
legeredményesebb tanulók oklevelet, könyve
és kiernelt dicséretet kaptak.
Név szerint: Tímár Krist óf, Vinkovics Ágne
Vincze Levente, Vinkovics Zoltán, Weigen
Csenge. MagyariGyöngyi, Hunya Réka.

A szépíró verseny megyei dön/öjén

GRO I lÁZ
Ő út 15. sz.

Tavaszi lemosó vegyszerek, műtrágya , vetőmagok

Virágmagok, virághagymák, rózsatövek
Permetezőgép, fóliák,

Öntözőberendezések , fünyírók...
Drótkerítés, szögesdrót,

Kerti kisgépek, alkatrészeik,
Virágföld, gumicsizma, védőkesztyCik ,

Cserepek, virágládák, Fejszék, balták
Barkácsgépek, metszőolló, ágvágó,

Festékek, zománcok, eosetek. hígítók,
Titán szilikonok, purhabok, szigetelők ,

Ragasztók, csavarok, szögek, létrák...

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

Nagy választékkal várjuk kedves Vásárlóinkat!

5500 Gyomaend rőd , Baj csy -Zs . út 98.
Telefon: 66/282-802; 30/6388-953

AKCIÓS AJÁ LATI
ST/HL, MAK/TA kisgépek a kész/et erejéig/

A/katrészeik és kiegészitőikis megvásáro/hatók! I

Szegé/ynyírók, kaszák...

Mosógépek, hűtők, fagyasztószekrények
Fűtésfelújításhoz, rekonstrukcióhoz kazánok,

radiátorok, szerelvények!
Idomacélok, s fkhálók, lemezek

Minőségi konyhai eszközök, háztartási gépek ~

Minőség; kerékpárok és alkatrészekl
Épületgépészeti anyagok,
csövek idomok, kazánok

Tűzrostély (kályha- és kazánrostélyok)
kandallók nagy választékban!

Fürdőszoba felújításhoz mindenféle felszerelés,
szükség esetén rövid hatá ridővel történő beszerzések! ;

Fütéskorszerüsítéshez, fürdőszoba kivitelezéshez :
kivitelezőt tudunk ajánlani!

I

Bővebb felvilágosítás a Dinya-féle szaküzletben!
(

Nyitva tartás: hétköznap: 8-12 ; 13-17-ig; szombaton: 8-12-IU
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S}( özalapítvány Gyomaendrőd Város KözgyűjteményeiértKözhasznúsági jelentése 20U. évről

Statisztikai számjel :19058733-9499-561-04

I. Közhasznú egyszer üsttett éves beszámoló
A Közalapftván y közhasznú egyszer üsttett éves beszámolójának rnérlege.

2011. évről

A Közalapítv ány közhnszn ú egyszer űsített éves beszámulójának
ercdm ény-kímutnt üsa 20II. évről

adatok EFl-ban

Tái ék t ' d t kOIC oz atoa a o
A. Szemétvl jelleg ű ráfordítások 19 552
I. Bérköltségek 14 552
a. rneablzásldíiak 14 14
b. tiszteletdíiak 420
2. Személvi i elleaűk egyéb költségek
3.Személvi iellez ű költsézek közterhei 5 11 8
D.Nvültou támogatások 550
I. Továbbutalt, illetve átadotllámogalás 550

- A Gyomaendrőd, Kossuth út l I. szám alatti ingatlan állagának megőrzése,

bövítése, további kiállítási l ehetőségek biztosítása kortárs helyi müvészek részére, a
Corini és Vidovszky gy űjtem ény, valamint a Vidovszky eml ékszeba tárgyainak
elhelyezése,ezek állandógyarapítása, állagmegóvásaés folyamatoskiállllása.
Az alapltóokirat záró rendelkezéseinek 12.1 pontjaszerint:
- A közalapítvány céljainak elérése érdekében együtt műk ödik a képző- és ipar- és
fotóműv é szet már műk öd ö, vagy a j öv őben létrej öv ő állami, önkormányzati,
társadalmiszervezetekkelés alapítványokkal.
- A lenti célok és rendelkezéseknek a közalapítvány elsősorban használaiba adott
Kossuth út II . szám alatti épületben létrehozolI Vidovszky Béla Helytörténeti
Gyűjtemény működés ével igyekszikeleget lenni.
Az épület állagvédelme
A bejárati ajtó és ablakkeret festése készült el. Szüks éges lenne az épület
csatornájának cseréje, mert több helyen lyukas, eső eset én ázik a fal. A lábazat
szigetelése, javítása és a küls ő ablakok cseréje is fontos lenne az állagmegóvás
mialt. Az. UJ MAGYARORSZAG vidékfejlesztési program 2007-2013 kereiében
LEADERpályázalotnyújtoltunkbe a MVH-hoza fűtés korszerüsítéséreés akadály
menlesilésére.A homokágybafektetelf[ladozat a felnedvesed éslől korhadi,az aljzat
szigetelés és energia-takarékosabb padlófütés elkészítésére pályázIunk. A pillyázat
eredményhirdetése2012.júniusában várható.

A télel megnevez ése Ala ííványl tevékenvséz

Előző év El őző évíek) Tárgyév
helyesbítései

A.Osszes bevétel közhasznú tevékenység hevétel 3075 2100
I. Közhasznúcélú működ ésre kapott tűmozat á s 2300 1944
a.alaoílólól 1208 1869
b. közoonti k ö l ts ézvet éstő l 36 9
c. helviönkormánvzattól -
d.egyéb 1056 66
2. P,\IYiízali úton elnyert támocali\s 670
3. Közhasznútevékenvséabölsz:írmazó bevétel 36 39
4.Tazdiib ól származó bevételek
5. E2vébbevélelek 29 23
6. Pénzligyi rn űvel e tek bevételei 40 94
7. Rendkívüli bevélelek
8.Aktiv ált saiát teliesltm énv értéke
B.Vállalkozási tevékenvsén bevétele
I. Arbevételek -
2. Eqvébbevélelek - -

3.Pénzüavi rn űveletek bevételei
4. Rendk ívülibevételek
C.Összes bevétel 3075 2100
D.Közhasznútevékenysé!! r áfurdításai 2886 2286
I. Anvagjellez ű ráfordít ások 444 282
2.Szern él vi iellez ű ráford ítások 19 552
3. Ertékcsökkenési leírás 121 116
4.Eavéb ráfordítások 2302 1336
5. Pénzüzvi rn űveletek ráfordílásai
6. Rendkívülinifordítások -
E.Vállnlkoz ásitevékenységr áfordításai
I. Anva ziellezű ráfordft ások -
2.Szem étvl i ell ezű ráfordfuisok
3. Ertékcsökkenési leírás
4. EgyébrMordílások -
5. Pénzügvi rnűveletek ráfordlt ása
6.Rendkívílliráfordítások
7. Aktiváltsaiát teliesitménv értéke -
F. Összestevékenység ráfordílásai(O+E) 2886 2286
G.Adózás el őtti vállalkozási eredmény (ll-E) - -
H.Adófizetési kötclezettséa
I.Térzvévl vállalkozási eredmény(G-H) .
J.Tárg.Yévi közhasznú eredmény (A-D) 189 -186

Atételmegnevezése adatok EFl- ban
Előző évi Előző év(ek) Tárgyév

l mórlosílása
t A. Befektetett eszkdzdk 3155 8796

I. Immateriális iavak
, II.Támi eszközök 3155 8796
t III . Befektetett oénzUgyieszközök

IV. Berektelell eszközökértékbecslése
B. For2óeszközök 1613 1499
I. Készletek
ll . Követelések
lll. Ertékoapirok
IV. Pénzeszközök 161 3 1499
C.Aklfv időb eli elhatárolások
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 4768 10295

D.Salá t tőke 4768 10295
I. Induló t ő ke 700 700
II.Tökevállozás 4068 9595
Ill . Lekölöll tartalék
rv.Ertékelési tartal ék
V. Tárgyévi eredmény a l a ntev é kenvs éa b ő l 189 -1 86
VI. Tárgyévi eredmény vál lalkez..ísi te v é kenvs é zbő l

E. Céllarl~lék

j
F. Kötelezettségek
I. Hátrasorolt körelezettsézek
II.Hosszú leiáratú kötelezettsézek
lll. Rövid l eíáratű kötelezeusézek
G. Passzív IdőbelI elhatárol ésok .
FORRASOK OSSZESEN 4768 10295

2. A költségvetési h\mogntás felhasználása
Az alapírvány központi költs égvetési támogat ásban nem részesül.
3. A vagyon felhasználásávall< apcsolalos kim utalás
A Közalapítván y vagyona az alapító okirat szerint 4 OOO 000,- Ft azaz Négymillió
00/1 00 forint, amely a gyomaendrődi 209. tulajdoni Iapszám ú és 115. hrsz-ú,
valamint a 210. tulajdoni lapszámu és 116. hrsz-ú, a Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának tulajdonában álló Kossuth út II . szám alatti ingatlanból áll.Az
ala lIó átruházta a kezelői ·0 ál az ala írván ra és hozzájáruli a földhivatalaiP J g P Y
bejegyzéshez.
4. Acélszerinti juttatások kimut atása
A Közalapítványnak nem leladata a célszerinti juttatás, így fennállása óta ilyen
leladatotnem látottel.
S. A központi költségvetési szervek tő l . az ell<UWnftett állami pénzalaptól. a
helyi llnkormányzattól. a kisebbségi telepIllési llnlwrmányzattól. a települési
önkormányzatok társulásától és mindezek szerveilöl kapott h\mogah\ sol<
mértéke
Gyomaendrőd VárosÖnkormányzatKépviselő-testülete, mint alapítóbiztosítorta a
müködés feltételeit. Müködési költségre 629 ezer Ft t ámogat ástnyújtott, Az. el őző

évrő l áthozott pénzmaradvánnyal a mGködést biztositottuk, de az épület egyre romló
áílagán (csatorna, elvízeseden lábazat, a kiállttótérmek korhadt padozata) felújítási
rnunk álatokat nem tudtunk végezni. Szakmai feladatokra a polgármesteri alapból
400ezer Ft támogatásban részesültünk.
6. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttall\sol<értél<e.
illetve lJsszel:e
Gyomaendrőd Város Önkormányzat K épvisel ő-test ülete 278/ 20 J I. (IV. 28.) Gye.
Kt. halározala alapjánaz alapító új kuratóriurnot hozott létre, mely 2011.július 22.
énemelkedettjogeröre. Dr.Szond a István a korábbi elnök az első félévben bruttó 70
ezer Ftlhószakmaiszervezésértés tanácsadásértj áródljal kapott, a kifizetésszámla
ellenében történt. Kóris Györgyné aje lenlegi kuratóriurn elnök bruttó70 ezer Fi/hó
személyi juttat ásban részesUlt a Képviselö-testület határozata alapj án. melynek
munkáltalóij árulékáta Közalapitvány dologi kiadásaiból került befizetesre. rnivel
az alapító pénzügyi fedezetetnem biztositett aj árul ékra.A kuratóriurn 9/20 l I. (Vll.
22.) határozatában aj árulék kifizet és étegyhang úanjavasolta. Akurat óriumtagjaiés
a Felügyelő Bizottság tagjai az alapitvány fennállása óta sem anyagi, sem
természetbenijuttatásban nemrészesültek.
7.AI<özhasznúlevékenvséprlíl szóló tartalmi beszámoló
Aközntapítv ánycélja az alapít öokirat szerint II következö:

! - Támogatást nyújtani színvonalas képzömüvészeti alkotások létrehozásához.
Gyomaendröd Város müvészeti értékeinek felkutatása, gyüjtése, megőrz é se ,

~ kiállításának bizlosítása, knlönös lekintetlel a gyomai és endrődi származású
mGvészek alkotásaira.
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2. Aszakmai munka támoeatásR
A Civil alapból201l-ben a Közalapítvány nem nyert támogatást. A polgármest
alapból 400 ezer Ft támogatást kaptunk, ebből 315170,- Ft-ot használtunk l
visszafizetésre került84830,- Ft.
A Papp Zsigmond kiállttás támogatásból lett megrendezve. Támogatóink: I
Farkasinszky Erzsébet 15000,- Ft. Munkácsy L ászl ó 50000,- Ft. A megny
büféj éhezaz üdítő italokatPoharelecLászló,a pogácsátFarkasIstvánadományoz
Kétkezimunkájukkal mégsz árnos segltöjárult hozzáa kiállítás megrendezéséhez
3. További sZDonzorok, Rldkseeftették munkánkat
Vidovszky Béla festményeinekeladásijogdíja:5611,-Ft
SzJA1%: 8595,- Ft
InsulaBau Kft: két kiállító terem festésévelés a LEADERpályázat épületgépész
és építészeti tervdokumentáció elkészítésével, a XIY. őszi tárlnt meghlvóin
sokszorosításával támogattaalapitványunkat.
A Kner Nyomda Zrt. a Papp Zsigmond kiállítás rneghívók elkészítéséért cs
anyagköltséget sz ámlázott.
4. AerlíiteméllY l\IIaem ceÓVI\sa
Két Holl ó László festm ényt (Legelésző tehenek, és kél oldalas festmény Fiatal
München, Álló női a1-.1) restauráltattunk62000,-Ft-ért.
Három Vidovszky képkeret és egy Holló képkeret restaurálasát végezték el.
képkeretekjavítása30 000,-FI-bakerült.
5. Kiadvány
A Papp Zsigmond kiállításról videoliimet készítettünk, melynek célja a kiállü
bemutatásán túl Papp Zsigmond életének megismertetése. A film narrátora (
Szab ó István. A helyi oktatási intézményeknek adományozott alapitványunk eg
egy példányt a DVD-ből azzala céllal,hogya felnövekvő generációis ismerjemel
közéletiembert, az újítógazdátés nemutolsósorbana rnűvészt. Ezzelishozzákiv
járulni alapítv ányunk. hogy a város tanulóifjúsága megismerhesse kulturá
örökségünkegy részét.
6. TV és sajt6közlemények
A koros TV a Papp Zsigmond kiállítás és a XIY. gyomaendrődi öszi tár
megnyitóját vette fel és közvelItette. A Békés Megyei Hírlap, a Gyomaendrl
Hírlap a Sze-Besz édközölt cikket a kiállítás megnyitóról. valaminta Műv észet

Barátai foly óiratbanjelent meg rnéltatás PappZsigmond munkásságáról a kiállíí
megnyit óalkalmából,
7. Látoeatottsáe

I. félév 175 fő

ll. félév622fö
Összesen: 797 fő

Alátogatói létszámb61440gyomaend rő di diák látogatta mega Képtárat.

T árgyieszközökgyarapodása
A 2009-ben a Közalapítványnak adományozott Holló László gy űjtem ény

értékbecslését elvégeztertük. rnelynekvégösszege 5,245e Ft, valamint a leltárban
szere p lő kortárs rnüvészek20IO. évi adományai,melyekajándékozási szerzödését
is p6toJtuk, összesen 258 e Ft és 210 e Ft értékbenegyéb kis értékű tárgyieszközök
beszerzése, Az ajándékozási szerzödésekben az adomány értékét az adományozó
határozza meg.Aleltárbanszereplö2010.évi adományozottrnűvek egy részénél az
adományozási szerzödést nem tudtuk pótolni, mert kél művész időközben

elhalálozott, kétalkotófelkutatása sikertelenvolt.
Biztons ágtechnikai helyzet
A Közalapítvány továbbra is szerzödésben áll a gyomaendrődi székhelyű Nagy
Péter biztonságtechnikai v állalkoz óval. A vállalkozó 2500,- FU hó ügyeleti dljat
állnpltott meg, melybena karbantartás és hibaelhárításköltsegér is tartalmazza.A24
órásügyelet kellő biztonságot nyújtagyííj teményvédelmére.
Szern élvifeltételek
Az alapítvány pénzügyeit Poharelecné Rácz Ildikó a Polgármesteri Hivatal
Ogy i ntézője láttael térítésmentesen.Akorat óriumnevébenköszönetetmondunk sok
éves pontos, szakszerű és áldozatos munkájáért. K6ris Györgyné kuratóriumelnöke
végzi a Közalapítvány és a gyűj tem é nnye l kapcsolatos adminisztratív teendőket, a
kiállítások szervezését. A szakmai feladatok elvégzésére (gylijtemény
értékbecslése, restaurálás) szükség estén szakembereket biz meg, a kiállítások
rendezését megbizási szerzöd éssel Hevesi-Nagy Anikó térítésmentesen végzi. Az
épUlet belső helyiségeinek takarttás át. a tárlatvezetést és a nyitva tartást is a
kuratóriurn elnöke látja el. Az udvari munkák elvégzésére Papp L ászl ó
gyomaend rő d i vállalkozóval kötött szerző dés t aKözalapitvány.

2011.évi szal(lnai beszámoló

I. Kh\lHtások
Állnndó ki űlllt ésok:

VidovszkyBéla festményeiésszemélyesemlékei
CoriniMargita párizsi éjszaka festője

Népés történelemIIIéssy Péter grafikái
PásztorJános szobraia MagyarNemzetiGalériától
HollóL ászlófestményeiés lusrajzai

Időszaki ki állít ások:
Kortárskiállítási plakátok Békéscsabánaz 1980-as években(lll. 25.-töl
y. 5.-ig)
[nmemoriam PappZsigmond(VII.22 . - tő l [X.30.-ig)
XIY. gyoma end rőd i ősz i tárlat (X.6.-tólX.28.-ig)
Kiállir ás a gy űj te rn é ny kortárs müvészeinek alkotásaiból(XI. 7 .-t ő[ XII.
17.-ig)

20ll. januártól a július 13. történt átadásig szakmai munkáról mellékelem a
beszámolóhoz Dr.Szonda István levelét. (I sz. rnelléklet)
Az új kuratóriumotaz Önkormányzat Képviselő-tesliilete 20 II . május l-jével bizta
meg, de a Békés Megyei Bíróságjogerős határozatacsakj úlius22.-én érkezett meg,
így több időszak i kiállítást márazév folyamán nemtudtunkrendezni.

Gyomaendrőd, 2G/2 . március /9 .

Megyeriné Csapó Ildikó
titk ár

Kóris Györgyné
eln ök

Dr. Tóth Elek endrődi születásŰ szilvanemesitd
emlékünnepsége

Dr. Tóth Elek prolesszorra emlékeztek 2012. április 14-én az Endrődi

N éph ázban. A nemzetközi h írű kutató Endrödön született 1911-ben. Édesapja
Tóth János kertész" akinek nevéhez kötődik az endrődi Népliget kialakítása,
gondozása.
Dr. Tóth Elek évtizedeken keresztül végezte tudományos munkáját, melyből
több önálló kötet és tanulmány született magyar és idegen nyelven. Nevéhez
fűz ődik hét szilvafaj nemesit ése. rnelyeket a Ceglédi Gyümölcskutató Intézet

munkatársaként fejlesztett. ki.
A kutatóintézet és a gyomaendrődi kertbarátok emléktáblát helyeztek el I
Tóth Elek tiszteletére az Endrődi Népház falán. Az emléktáblát Dr. Tu
Kovács Béla és Dankó Béla országgyűlési képviselők avatták fel.
A Népház konferencia termében emlékkiállítás nyílt Dr. Tóth EI
rnunkáss ágáról, melyet Dr. Turi-Kovács Béla országgyűlési képviselő nyif
meg.Az emlékül ésen Dr. Suranyi Dezső MTAdoktora ismertette Dr.Tóth EI
tudományos rnunkáss ágát. Az ernlékülés kerelében vette fel a gyornaendr ő

kertbarát kör Dr.Tóth Elek nevét.
Az Ilnnepség díszvendége volt Dr. Tóth Elekné, akit Várf Andr
polgármester köszöntött.

Új helyen a szabálysértési iroda

2012 . április IS-én lépett hatályba a szab á lysér t é sek r ő l, a szabálys ért
eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
törvény. Az új törvény az önkormányzati jegyzökt ől a Kormányhivatal!
hatáskörébe helyezte áta szabálysértési ügyekben történő eljárást.
Az új törvény erej énél fogva a Polgármesteri Hivatal szabálysért
ügyintézője, Tímárné Binges Irén a Békés Megyei Korm ányhíva
közszolgálatialka lmazottjává vált.
Az új szolgálati és ügyintézői helyét a Munkallgyi Központ Mirh6háti út I
szám alatt i épületben alakított ák ki.
Az április 15-eután induló szabálysértési Ilgyekben már nem a Polgárrnest
Hivatalban. hanem a Kormányhivatal ügyintézési helyénjárnak el.
A gyomaendrődi székhelyű szabálysértési ügyintéző a 66-386-212123'
meIlék telefonszámon é r he tő el.
Az április 15-e előtt indult szabálysértési Ilgyekben továbbra is
Polgármesteri Hivatalhoz kell fordulni, ahol Vaszkó Erika hatósé
oszt ályvezető látja elezt az ügykört.
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Egy garázsra való 38x1 8x1 0 cm-es
berényi blokktégla eladó fél áron! Érd.:
Gye., Zrinyi M. u. 29/1.sz. alalleste 5
után.
Kislraktorhoz, 4 ker ékes. függesztell
rendsodró eladó. Erd. : 06-70/945-78
63

Tisztelt Szülök! Korrepet álás,
lelzárk óztatás. magánórák fejle sztő

foglalkozások , dolgozatokr a,
kőzépiskola i felvételire, versenyekre
való felkészilés általánosiskolásoknak
(1 -8. oszt.) Iskolai dolgozatlapok,
versenytesztek megrendelh etők .

Kors ze r űe n felszereIt tantermemben
minden felszerelés ingyen biztesttott.
Cél a minél jobb iskolai eredmény
elérése! Minden tanulni és haladni
vágyó diákot szereteltel várok! Az Ön
gyermekéért dolgozom! Érd.: 30/856
32-18
Masszázsoktatás kezdőkne k és
haladóknak.Érd.:06-30/320-81 -89
Veszélyes fák kivágása, gallyazás,
tűz i fa felvágása egész évben vállalok
nyaralók karbanlartását, telkek, porlák
kaszálását, füvágást, fükaszával. Érd.:
70/2830-347
Októb eri angol kö zé pfo kú
nyelvvizsqára felkészítő tanárt keresek.
Erd.:70/673-3223

Felújiloll fenyöbúlorok, régiségek
(morzsoló, daráló, talícska slb). 2 db
lovasvelőgép, 3lagú simahenger, 1db
kisgép utáni 2 fejes Kühner balos eke,
és 1db2 fejes, hallyúnyakú Zetor-eke.
Simson motorkerékpárok, és egy
Kawasaki robogó eladó. Erd : 70/945
78-63;hermannkert@gmail.com

Kert- r S arké ítés,
gondozás

Kis- és nagy felületek kaszálása,nyírása
Elhagyott porták rendbetétele!
Lyuk fúrása, facsemete ültet és, park- és erdőtelep ítés

Ki s- és nagyobb kertek szántása, rotál ása, mag ágyelök észítés,
Fümagvetés, akár nagyobb területen is!
Vállalom továbbá veszélyes és egyéb fák vágását
Gall yazás, aprítás géppel
25 m magasságig emelőkosaras fanyakazás,gally azás
Vízi létesítmények (stég) építését, ........
Kisebb építésí munkák lebonyolítását!

HERMANN MIHÁLY
06/70/945-78-63
hermannkert@gmail.com

Gyoma központjában,
2 szobás , öszkomfortos, .. - .-

központi fütéses ' ..
(gáz - é s vegyes tüzelés), . '

jó szerkezeti állapotban l'l~•.iJ:!::::--;'
lévő családi ház

E LADÓ !
Irányár: 7,9 Millió Ft. <

ÉRD. : 06-20/9235-489,
vagy: 06-66/282-965

m'-es palakpart i telken igényesen
bútorozott, 85 m'-es, félkomfortos
paraszth áz és50m'-es szoba-konyha,
tárolóból álló melléképület eladó.
Aszfalt út, villany, kábeltévé, víz,
csatorna, külön pince. I.ár 15 M Ft,
pince 220 e Fl/m' . Hordók és bor
irányára külön ~50 e Ft. A ház külön
nem eladó. Erd.: 70/945-78-63;
hermannkert@gmail .com

2dbgázpalack, kemping kerékpár,2db
forgóhotel,3 részestoalett tüköreladó.
Érd.: 20/982-74-84

Eladók a Pocos-zugban kertek fúrolt
kúltal, bódéval, házzal. Ö reqsző l ő be n

szántó, 15éves akácerdő . Erd:70/945
78-63;

VEGYES

Mélyhűtő szekrény, Privileg 6 fiókos,
üzemképesen meglekinthető, eladó,
vagy hű,lőládára cserélhető 300 I. I.ár
20eFI. Erd.: 30/549-02-01

Eladó robogó alkalrészek: henger (49
m3), hengerfej, főtengely dugattyúval
(10 mm-es csapszeg), variáter. 110
mm-es kuplung, ékszíj, első fékrend
szer (tárcsafékhez), 12 mm-e s
automata szivatós japán karburátor,
lükör, alá tél. Mindegyi ~ müködőképes

állapotban lelt kivéve. Erd.: 30/856-32
18

Hűt ők , hűt őlád ák ,

fagyas ztószekrények, tévék, házi
mozik, hangfalak, dvd lejálszók,
mosógép ek , Pl ay-stat ionok ,
gyerekülések , elektroni kai és
számítástechnikai eszközök nagy
választékban eladók. Biciklik, motorok
i~, szalagcserép, kistégla, blokklégla.
Erd.:30/216-7085

Gyomán, Kecsegésben (Sulek-kerl)
vízparti telek eladó. I.ár 2 M Ft. Erd.:
66/386-191 ;30/9985-096 -b-4x-

Gye., félkomfortos parasztház,
beköltözhelően , Kálvin u 57 sz. alatt,
eladó. I.ár4,5MFL Érd.: 70/201 5-208;
66/282-148 - b-4x-

Gyoma, Arany J. u. 16. sz. alatt 4
szobás, összkomlortosház eladó. Érd.:
20/5266-573 -b-4x-

Tokaj-hegyalja szívében, Mádon 703

Gye., Öregszöl öben, a Diófa utcában 2
szobás családi ház eladó nagy
portával. Villany, vizvan . Erd. : 30/359
5201

M Ft. Érd.: 66/284-295; 30/249-76-22
-b-4x-

Gyoma központjában családi ház6
nagy kerttel, alsóépüleltel eladó. Gye.,
Kolmann ltp-en, 1.em. frissen felújítolt
lakás eladó. Hajdúszoboszlón,
fürdőhöz közel lelújitásra váró mini
garzon eladó. Érd.: 20/4272-132

Gyomán, csendes, nyugodt
környezeiben, a termálfürdő és a
Hármas-Körös közelében panorámás,
padlófűléses , összkomfortos, 175 m'_
esbr. alapterületű vidéki kúria áron alul
eladó.Padlástér beéplíhet ö.l.ár 17,5 M
Ft. Érd . : 70/ 945-78-63 ;
hermannkert@gmail.com

Gyomán, Arany J. 25., 845 m'-es
telken, 145 m' -es, 5 szobás,
ö s s z k ö z rn ü ve s vályogház
melléképületekkel (vállalkozásra
alkalmas), azonnal beköllözh etően

eladó,- net bekötve. (Akár két
qener áció számára iskialakilható.) I.ár
9MFt.Erd.:20/221-66-33- b-4x-

Gye., Rákóczi u-ban 4 szobás, dupla
Iűrd ő szob ás, dupla ebédlős, 2 bejáralú
polgári ház melléképülelekkel , dupla
garázzsal, vegyes .tüzeléssel,
berendezéssel eladó. Erd.: 66/284
278; 30/851-99-02 -b-

Gye.. Rákóczi u-ban 4 szobás, dupla
fürdőszobás, dupla ebédlős, 2bejáratú
polgári ház melléképületekkel, dupla
garázzsal, vegyes tüzeléssel,
berendezéssel eladó. Érd.: 66/284
278; 30/851-99-02 -b-

Modern stllusú,amerikai konyhás lakás
eladó a Kereszlúri utcában. Garázs, 2
fürdőszoba, 3szoba, kamra. I.ár 12,5 M
Fl. Érd.: hétvégén 30/421 -56-14
Endrőd központjában sörö zö t~ljes

felszereléssel eladó. I.ár 6 M Ft. Erd.:
30/628-61-72

éGye., Vásártéri ltp-en 2 szobás,
~rkélyes , 3. em. egyedi viz, viiI.,
jázórás lakás sürgősen eladó.
fermőföldet beszámítok.
~rd . : 20/805-44-21

indrődön 2 szoba + nappali, gáz és
I vegyes tü zel ésű, összkomfortos
iparasztház als óépülettel, nagy udvarral
, eladó.I.ár3MFt. Érd.:20/2155-670
siKecsegésben lelek horgásztanya ,
~~org ászat i joggal eladó. I.ár 3 M Ft.
§,d.:30/3396-840

l : .

:5 Telefonszam: :

:Y (Irányár): Ft) (olvasható írással!) :
g .

I.Gyomaen d rőd központjában, Napkeleli
u. 4. sz. alatti 2 szobás, gázfütéses

r;családi ház,nagy melléképüleltel1440
m'-estelekkel eladó.l.ár3,4 MFt. Érd.:

1~~132-770
Gyomán, Rózsa F. 14. sz. alalt 4

aszobás, nappali + étkező, padlásteres
,icsaládi ház alsóépüleltel, garázzsal
,eladó, - kisebb csere érdekel. I.ár11,5

~~Füzfás-zugban kert eladó. Továbbá
Ikertes családi ház eladó. 06/30/216
7085

á.' INGATLAN

lJ~ye . , Október 6. IIp. 2 szobás, 3. em.
léli fekvésű lakás eladó, vagy kertes

lalázra cserélhető. Ár megegy. Szer.
id~rd. : 06/30/356-24-49

~~Gye . , Vásárt éri IIp-en 4 lakásos
,~társasházban 3 szobás lakás
dflsórésszel, garázzsal eladó, vagy a
gyom ai részben kertes házra

" elcse ré l he tő . l . á r 8,6 MFt, érd .:30/488
],4396;30/944-1847

:etFeladó neve: :
laiic ' . :I Ime :

:alCserebere (apró-) hirdetés szövege (max. 20szó): ~

nl::: :::::::::::::::::::::::::::::.':.':.'::::::::::::::::::..: :: : ::... ..:..:: ~ : : : : :::::::: : : :::: : ::: : I

lel~PRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK •
fetfisztelt Hirdetőnk!
DÚJ Gyomaendrődi Hírlap szerkesztősége Cím: 5500 Gyomaendrőd,

'it'Arany J. u. 25.; Tel./fax: 66/386-479, mobil: 06/20/2216-633;
~ t ae.ma i l : gyehirlap@fibermail.hu; Beküldési határidőminden hó 25-el
: , , , ··· ,····x··:

INGYENESCSEREBERE HIRDETÉS(APRÓHIRDETÉS) :

Gye., Vásártéri IIp-en másfél szobás,
_:sempekályhás, qázkonvekloros lakás

családi okok mialteladó.Erd.: 30/6955
561

Gye, Október 6. ltp-en 2 szobás, 3. em
-lakás,felújítottfürdőszobás .eladó, vagy
kerte~ házra cserélhető. Ar megegy.
ger.Erd.: 20/5767-879
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Gyomaendr őd, Hősök útja53. Telefon~B4·~5!

I NGYENES I<OMP UTERES SZEMVizsGÁLAT

kedd, CSÜTÖRTÖI{, p ÉNTEk , SZOMb AT 10" 12 ... iq
SZERdA: dn, GEdEi MARGiT

ds.: 10 ... 12"iG, du. : 14"16"iG

K lÓ A ' §Z É§Z ÜZ
Május i!-t:öl :3 1 -ig
Most csináltasson olvasó,

vagy utcai szemüveget 7.900 t-ért!
Bifokális szemüveg rendelése eset án

a eret ét INGYEN kapja!
Progresszív lencsékből t ovábbra is

30 D/a-os k edvezményt adunk!
A részletek ől érdeklődjün üzletünkber
OpTikAi cikktk, NAPSZEMÜVEGEk NAGY vÁlASZTÉkbAN kAphATÓI
EIiYE§ OPTIKAI KERETEK É§ NAP§ZEMÜVEIiEI

ÁRENIiEDMÉNNYEL!
GYORSÉs pONTOS IdszolGÁlÁssAl VÁ Rj uk kEdVESvÁsÁRlói NW
TisZTE lETTEl: SZARkA CsillA OPTOMETRi5TA, LÁT5ZERÉSZM ESl

ÚJ GYDMAENORÖDl HíRLAP

ft.boltjai !

..tifi\ ERZSÉBET
~ U~·ALVÁN·( .

12

Gyom endrőd:

- Fő út 26.
- Baj csi-Zs. út 49.

ossuth u. 2.
- Hossut h u. 66.

r-----------------------------------------,
/ \

I • friss pékáru !
• elérhetö árak !

I
• széles választék l

I

• minöségi termékek !
• akciók I

• törzsvásárlói kártya
~

I ERZSÉBET
I

! utalványt
I

l ELFOGADUNHl . _. . .. I
\ I,----------------------------------------_/

f ' - - 7"'
,t·· .

' .~--~tJ' ~.,~I. ~

: ~ ~. &. · 1 · ·~ W
~ - -.y~

TAPnA, f~rrÉ I ~ ÁHÉUAlO
Gyomaendrőd , Kossuth u. 45.

Tapéták:
Papír, habosított,
vlies és fűrészporos

Katalógusból is
választha tókl
Öntapadós tapéták:
45 és 67,5 cm szélességűek

- Faeres, márványmintás,
- Egyszí n ű dekorác iókhoz

Szegöcsíl(o II ra Di m t lrDccik
Egyéb ajá nlatunk:
Viaszos asztalterítők széles választékban!

Nyitva tartás: H-P.: 8-1 2; 13-17.30-ig Szo.: 8-12-ig
Telefon: 66/386-553; mobil: 70/503-76-12

Új Gyomaendrődi Hlrlap • független városi havilap. Felelős szerkesztő:
Blr6 Károly, szerkesztőség : 5500 Gyomaendrőd, Arany János u. 25. sz.
Felelős kiad6: Biró Károly Tel. : 06/20/221-66-33. Nyomtatás: Berény
Nyomda, HegyiMárton:Mezőberény, Vészt ői út11/A.
E-maii:gyehirado07@freemail.hu;biro.karoly5@upcmail.hu
Terjesztik agyomaendrődi kereskedők . ISSNszám:2060-7083

&,ACRAMENTUM

TEMETKEZÉ&
Állandó ügyelet:36-30/696-71-17
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A lapunkban megjelenő vélemények, értékelések, hozz ász ól ások, esell
fizetett hirdetések nem fellétlenül a szerkesztőség álláspontját í űkr őzik . Visz~

teret adunk minden véleménynek, hozzász ól ásnak. melynek hangvél
bizonyos etikai határok között mozog. Az u_XX_ujelű írások fizelett hirdetés
vélemények vagy PR-cikkek. Címlapterv:Novák Hanga
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Ango , német, olasz, francia, eszperantó
tanfolyamok kezdőkn ek éshaladóknak!

KÜLFÖLDI MUNKAVÁLLALÁSHOZ
kezdő angol és kezdő német tanfolyam,

2·3 hónap
Információ, jelentkezés: 06-20/947-1603 ;

info@internyelvstudio.hu
Kossuth -t 10. H-P: 4.00-'IS.0

VI. évfolyam • 2012. június

~~0D @0~ lliDooGElli ~~lli~lli
tájékoztatás: Hajdu Andrea angol klubvezető,

20/947-1603
Farkas Margit némel klub

20/2297022

Találkozó a Gyomaendr ődi Fu/ball Club l OD évesjubileuma alkalmá ból.
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Mé legen a yomaendrődi

NKSE
'éget értek a Megyeí I. osztály küzdelmei kézilabdában. Városunk női

~yesü lete eredményes évet tudhat maga mögött.
iniuselső hétvégéjén ismét zsúfolásig megtelt lelátók előtt játszották a
~ezon utolsó bajnoki mérkőzéseit csapataink. Utánpótlás csapatunk
égig kézbentartva, irányítva am é rk ő z é st , újabb sikeli könyvelhetelt el.
e l nőttjeink e fordul óig hazai pályán minden mé rk ő z é s ü k e t

lagabiztosan, olykor föl ényesen nyerték, Most a bajnokaspiráns Békés
'Iapatával kellett megküzdeniük.
! végső helyezés szempontjából számunkra már nem volt tétje a
. é rk ő z é snek , mégis mindenki győze l emre készülve melegílett. Sajnos
, yaink többször hibáztak és a szerencsével is hadilábon álltak, így ajó
'őkbő l álló, jobb formában kézilabdázó vendégek megérdemelten
erték a m é rk ő z ést . Búr a mieink keményen küzdöttek, de a bravúr

emsikeri.i1 t az utolsó hazai rangadón.
~ lelkes gyomaend rőd i közöns ég mégis tapssa l jutalmazta övéit,
ondván: "Nem baj lányok, mi így is nagyon szeretünk titeket!" Hogy
'ért is?...

eltelt szűk egy év alatt sok örömet okozott közöns égé nek e kis
zösség. Minden korosztálya sorra nyerte bajnoki rn érk ő z é seit , jó l
erepelt minden tornán ahol pályára lépett. A legfiatalabb versenyző

rosztály a Békés Megye i Amatő r Serdülőbajno ks ágban az
nye remr ől 2 góllal lemaradva a második helyezést vívta ki.
ánpótlás csapatunk az őszi szezont harmadik helyen zárta. Tavasszal
nban minden m érk ő z é s é t magabiztosan nyerte lelkes, népes

zönséget verbuválva magának. Ezzel az őszi haj rával a dobogó
magasabb fokára állhat majd a megyei dijkiosztón.

•Inőttj ei nk éves mérlege 16 győze l em, 6 vereség, mellyel a tabella
rmadik helyén végeztek. Ezjó eredmény tigyelembe véve azt a tényt,
>gy játékosaink szinte mindegyike vidéken tanul, dolgozik. Kevés
Jzésen tudunkegyütt késztiini mérkőz ései nkre ,

z egyesület vezetése nevében gratulálok minden sportolónknak a szép
'edmények ért, Bárhol is torduljunk meg a rnegyében m érk őz ése i nk

Irán, sehol nem találkozunk olyan népes rajongótáborral, mint
ehaza, Köszönörn játékosaink nevében közöns égünk egész éves
tartó buzdítását, igyekszünk jövő re is örömet szerezni j átékunkkal.
em boldogulnánk támogatóink nélkül. Köszönet szponzorainknak!

eöszöneraszülők nek !
- Lakatos Tibor-

:::

~G TLEN VÁRO I HAVILAP
Ára : 180 Ft
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Dr. Frankó levele

Nyílt levél Gyomaendrőd Képvi se lő Testüle éhez
Ki az etikátlan?

Hölgyek és Urak! Önök ez év április 26. ~n. a Testületi ülésen napirendre
t ű zté k a nyugdíjba vonulásom ügyét. E lő . televíziós adásban a saj tó
jele nlétében (pl. Békés Megyei Hírlap) etikátlan jelzővel illettek, mert
meggondoltam a július l -jé tő l tervezett visszavonulásomat. Nem adták
meg a lehet ös ég ét, hogy szóban elmondhassam. miért is gondoltam meg
magam. Nem tűn t fel senkinek, hogy sem sz óban, sem írásban nem
értesítettek? Egyszerűen nem hívtak meg az ügyem tárgyal ás ához!
Miért? Kinek volt ez az érdeke?
Ez után, a nagy nyilvánosság el őtt elismerve, hogy jogszerűen jár tam
ugyan el, de etikállannak min ő sltve , lejárattak. Személyem ellen
hítelrontást követtek el, Békés megye lakossága előt t is.
A praxis jog jelenleg magántulajdonom, az ezzel kapcsolatos probléma
elsősorban magán ügy. Nem tartozik Békés megye lakosságára, miért
gondoltam meg, hogy visszalépek. Tartozik a közel 2000 betegeimre és
természetesen az önkormányzatra is, tisztességes körülm ények közöttl
Engedtessék meg, hogy most a nyilvánossághoz fordulva én is
elmondhassam mit, miért tettem, mert csak így derül kí az igazság.
Miért döntöttem 20 l l . novemberében úgy, hogy megpróbálom az orvosi
tevékenységemet befejezni 20 J2. július l -j é t ől ? 2000 óta egyébk ént
nyugdíjasként dolgozem . 20 I I decemberében az Országgyű lés a saláta
törvények elfogadásakor módosította a praxis törvényt, majd 2 milliárd
forintos pénzügyi alapot hozott létre. Ekkor kapcsolódott be a történetbe
Torma Főorvosnő . A Főorvosnő is elvben támogatta elhatározásomat. sőt

biztositott, reális esélyem lehet a praxís eladásához. Ugyanis nekem van a
legtöbb betegem, jók a praxis paramétere], érdemes egy nálam nyilván
tiatalabb orvos számára a vásárlás.Az állam egyszeri vissza nem t é rí tendő

támogatást ad, természetesen cserébe legalább 5 évet a településen kell
majd dolgozni.A praxis törvény silányra sikeredett, ez kiderült ja nuárban,
de bíztam, bíztunk a vásárlási támogatásban. Természetesen a hivatalos
szervek tudtak elhatároz ásomr ól. de esküt sem a Szüz Anyának, sem a
Főorvosnőnek nem tettem. A visszal épésem siker telen elad ási kísér let
esetéri törvényesen is blztosítva van, volt és lesz! Amennyiben ingyen
átadom a praxi.~ jogomat az önkormányzatnak, amit megtehetek, akkor
értesítem errőiOnöket.

De nézzük, miért is gondoltam meg magarn. Ez év március e l ső feléig
senki sem jelentkezett vásárlási szándékka l. Március közep én, a
Főorvosnő telefonon közölte. három orvossal beszélt. Egy hölggyel és két
férfival, Kettő legjobb esetben csak helyettesíteni jö nne, de egy közülük
vásárlási szándékról tett említést. A Főorvosnő ebben az időben már
meglehetősen szkeptikus volt, és sikertelen eladási l eh etőséggel

"biztatott". Március 20-án beszéltem vele telefonon utoljára, azóta sem!
Akkor közölte. hogy a következő napokban küld majd egy fiatalembert,
aki valószinü vevőkén t is szóba jöhet. Egyébként ekkor javaso lta a
Főorvosnő, hogy április l -j étől is elmehetnék nyugdijba . Ezen nagyon

A Kner Imre Gimnázi um ebben az év ben már nem valószínű ,

hogy fenntartót tud váltani, ugyanis az időha tá r ezt nem enged i
meg. Ugyanak kor a Szeged Csan ádi Egy ház Meg ye, Kiss Rigó
László püspök nyito tt a lehetőségre . Amennyib en a szü lő k ,

diá kok és a tantes tület egyön tetű szándékát j elzi , a tárgyalást
minden további nélkül folytathatják az á tv é te l r ő l .

* * *
A rendőrségi beszámolóból kiderült, hogy a gyomaendrőd i őrs

mintegy 50 %-os létszámhiánnyal küszködíkí (A hiány nem új
keletű ... )

* * *
Az i dősek otthona pályázaton 49 millió for intos támogatást
nyert, eb bő l az alapszolgálat fej leszt és étkivá nják megvalósítani.

* * *
A j úl ius-augu s ztu s i , kéthet e s i dő ta r t a m ú eg y s ég es
szabadságolások alatt a helyi Orvosi Szakrendelés feladatait a
szarvas i. és a békéscsabai szakrende lés veszi át. Erre az időre

Gyomaend rődön nem veszn ek fel előjegyzés t. A betegek
megértését kérik !

elcsodálkoztamés elgondolkoztam. Nem tetszett az ötlet. i'
Április 2-án, hétfön délután a rende lömben fogadtam a tiatal orvos~;
feleségét, akit a rendeJöig kisért a Főorvosnő egyik munkatársa. Eze
meglepődtem , mert egy évek óta orvos látogatóként megismert orvos \
a vendégem. Megkérd ezték, mennyiért á ru lom a praxisomat ? MI
közölte nem akar vásárolni, nem akar pénzt felvenni az államtól, meriJ
akarj a lekötelezni magát. Viccesen megkérdeztem, hogy akkor ml
keresett te l? Mondtam egy összeget mennyi ért viheti a praxíst, de c
mcsolygott. Egyáltalán, kicsit zavar tan viselkedett végig. Közöltem v(
.Edes komám, én pedig ingyen nem adom, akkor inkább dolgoz,
tovább!" Búcsúzóul kértem, azért aludjo n a köztünk történt beszélgeté'
néhány napot, és telefonon értesítsen a végleges döntéséről. Még mini
hitt em, hogy valóban vásárl ási szándékkal keresett fel! A mai na!
nem hívta k fel, sem Ő , sem a Főorvosnő. Tudom, még aznap déhi'
lakást mentek nézni.
Az egyik helyiújság már április e lső napjaiban közölte. megvanaz új fi
orvos helyettem és végleg nyugdíjba vonulokl 20 napot vártam, m
döntöttem. Maradok; dolgozom tovább. A betegeimet nem hagyhat
bizonytalanságban. Ugy járhatok, mint Jánosik doktor Úr. Az őt köv.
kedves, fiatal doktornö fogta magát és május e lejé tő l pályát módosi'
otthagyta az end rőd i állását. Tudom, hogy a Főorvosnő április 26-án '
már tudta. Miért nem szólt e rrő l a Testületnek az ülésen? (Mocs
hónapok óta készült e l ép ésrc.) Miért beszélte rá Lizák doktorn ö y'
ápol ó n őj ét, Martonnét. hogy mondjon fel? Miért tette ezt hónapoki
korábban? Igy az munka n él kül maradt és nem kell v égkiel églt ést tizet'
Miért csinálta a Föoryosnö ezt az egész cirkuszt, hitelrontásomat na'
nyilvánosság e lő tt? O a hivatalok e lő tt és a fiatal orvossal szemb
semmiféle hitelvesztést nem szenvedett! Üresen áll Lizák állása. üre
állt az end rőd i állás májustóJ! Miért csak az én praxis ügyem verte J<;

biztosítékot? Mert ez a legjobb praxis?!
A fialal orvos azonnal, két, három nap alatt elfoglalta a Mocsári dokto
megüresedett helyét! Hogy-hogy ilyen gyorsan ment? Csak az
esetemben kellett hónapokkal e lőbb szerz ő d ést kötni? Zavaros törté
Nem akart a helyembe eddig még senki letelepedni - sajnos! Így ne
.J cergett em" elsenkit!
Hölgyeim és Uraim - ott CI testületben! Önök közül néhányan a há
rnögött, a tulajdonomról akartak dönteni megkérdezésem nél
Lejárattak, mondjuk úgy, a jó hírnevemet meghurcolták, megsérte
Tudom, hogy nem kedveln ek. Ne m szó rakozam a nyugdi
vonulásommal. azzal a saj tó szórakozik. Számomra nem közörnbös
évtizedek óta ismert betegeim sorsa. Fontos, hogy érzem szeretetüke
most boldogok, hogy maradok. Ez ad erőt a rnunk ámhoz, Önök p
legyenek szívesek az idős orvosgárdához nagyobb tiszt elet
megbecsüléssel fordulni, mert megérdemeljük! Nem kell minden ti
orvos elő tt azonnal basra esni! Az etik áról pedig, ja vasi
olvasgassanak, van irodalma bőven. Akinek pedig nem inge a történet
az ne vegye magára!

Üdvözleltel dr. Franko Ká

2012. május 27-én, vasárnap
a Hősök terén került megrendezésre

ez évben is a

-""]I,~K NA A
ünnepsége.

Az ünnepségen a megemlékező beszédet
Kovács Károly

nyugalmazott középiskolai tanár mondta,
majd ünnepi rnű sorral közreműködött

a Oyornaendrődi Zenebarátok Kamarakórusa is
Ezt követően ahála virágainak elhelyezésére

került sor atér emlékműveinél.
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Időközi helyhatósági választás eredménye

ülöp Zoltán, a Körösök Vidékéért
Egyesület jelöltje kapta a legtöbb
érvényes szavazatot a 2012. május
9-ei időközi önkormányzati

\'álasztáson. A győztes 156 szava
zatta! (40,41'lio) nyerte el a 6. egyéni
választókerületimandátumot.
A választás eredménye még nem
jogerős. Amennyiben az eredmény
megállapítása ellen fellebbezést
nem nyújtanak be. úgy az máju s
22-én jogerőssé válik és az új ké pv ise lő a május 3 1-ei Képvise lő 

lesWleti ülésen leteheti a képv i sel ői esküt és átveheti megbízó levelét.

Fülöp Zoltán 56 éves, endrődi születésü, mezögazdasági g ép észrn érnök
diplomával rendelkező szakember. aki a rendszerváltás e lő tt tizennégy
évig mezőgazda sági nagyüzem ben dol gozott. Jelenl eg egyé ni
vállalkozóként tevékenykedik, de a mezőgazd asági orientálódás a
vállalkozásában még most isje len van.

Az időközi választáson a részvétel egyébként az előző évihez képest
némileg m érsékelt é rdek lődés rnellert zajlott. Az urnák zárásakor a
részvételi arány 24,4%-os volt. A választáson második helyen Fek écs
László a FIDESZ-KDNP-Gazdakörök je löltie végzett 11 5 szavazattal
(29,79%). Harmadik helyen Fülöp István aZ,MS? P jelöltje végzett 61
szavazattal (15,8%), öt Dávid István a MUNKASP ARTjelöltje követte 31
szavazattal 8,03%, majd Arnóczi Istv án János a Jobbik jelöltje 23
szavazattal(5,96%)

* * *
Hogyan fo gadt a Fülöp Zoltán megválasztás át >- kérdeztük a v álasztás és
beiktatása ut án?
Először is köszönetet szeretnék mondani a v álaszt óimnak. hogy
megbiztak bennem, bizalmat szavaztak nekem, hogy képviselö lehessek!
Örömömre szolgál, hogy elnyertem ezt a tisztséget. Egy demokratikus
választáson sikerült győzn ö m . és rem élern, hogy megfelelően tudom
képviselni a körzeternérdekeit.

Várj!András polgármester:
Május 19-én megtörtént idöközi választáson saj nos nem az általam
lámogatottjelölt győzött, ugyanakkor el kell fogadn i mindig egy választás
eredményét. Ahogy eddig is beszélgettem már Fülöp Zolt ánnal. úgy én el
tudom őt fogadni, mint képvisel ő t, és azon vagyok, hogy együtt tudjunk
dolgozniaz elkövetkezendő két évben.

A Kamarak órus hírei

A Gyomaendrődi Kam arakóru s Alapítvány ebben az évben is
nagy szorgalommal készti I a k ül önb öz ő rendezvényekre,
amelyeken részt vesz . Néhány a listából:
Május I. Városi Sajt- és Tú rófesztivál
Május 27. Hősök Napja
Május hó Makói Kó rust alálk ozó, Makó
Június 29. Schönecki Kórustalálkozó. Schöne ck,
Ném etors zág
Augu sztu s 17. Gyomaendrődiek Világtalálk ozój a
Október hó Zenei Világnap
November hó Szent Imre napi búcsú
December hó Aranyvasárn api Koncert (Karácsony előtt)

A támogatásokat köszönjük! Sz árnlasz árnunk: 53200125
11047966 Endrőd és Vidéke Takszö v.
Az elmúlt években is sok anyag i és erkölcsi támogatást
kaptunk, ezek nagyb an seg ítik a mi rnunk ánkat,
törekvéseinket!
Mind en v állalkozónak. váll alatnak, magánszemélynek,
egye sül etnek mindent köszönünk!

Programj aink ra szeretette l várunk mindenkit!
Az alapitvány kurat áriuma és tagjai

Gyerekszój

Akutatók azőshazában megtalálták azősmagyarok hátrahagyott részeit.
AMagna Charta Libertatum kimondta, hogy ugyanazért abűnért senkit nem lehet
kétszer megölni.
És akkor aköltő megirta Szundi két apródja c1mű versét
Nagyon rneqiledtern, amikor Anya megbetegedett. Azt hittem, hogy Apu fog főzni

ránk.
Azakvárium egy mini tenger, ahol aházi halacskák úszkálnak.
Agyerektartás agyerekek fizetése, amikorApa elköltözik otthonról.
Kedves lsten!
Tanultuk a suliban, hogy hernyókból pillangókat tudsz csinálni. Ez szerintem
nagyon baró. Tudnál valamit csinálni anővéremmel is? Ugyanis ronda. Kérlek ne
áruldelaszüleimnek, hogy irtam neked. Haverod Greg (11 éves)
Kedves lsten! ANew Jersey-i George nagybátyám állandóan viccelődik velem és
ugrat engem, Azt szeretném tudni, hogy azért teremtetted a nagybácsikat, hogy
sokkaljobban szeressük aszüleinket? Barátod Scotty(7éves)
Kedves Islen! Anagymamám egy évvel ezelőll hall meg, és anyukám azt rnondla,
hogy most 011 van veled amennyországban. Atadn ád neki ezt alevelet?
Nagymama! Jól tanulok, éstalálkoztam egy fiúval, akihez feleségül fogok menni.
I<edves lsten! Igazán küldhetnél a nővéremre egy csapást. Tudod, mint az
egyiptomiakra. Nagyon hülye. Stanley (8éves)
Kedves lsten, apu azt gondolja, hogy ő tevagy.Kérlek,téritsd észre! Wayne (11 éves)
Kedves lsten, Jézus apja! Milyen érzés azEgyesült Államok legnagyobb, legjobb
papájának lenni? Jólehet nekedApák Napján. Bruce(1 Oéves)
Szentséges Úr! Ha ismersz valakit, akinek nincs elég pénze $$$, akkor meg
szoktad kérdezni löle, hogy szüksége van-e segílségre? Mert nem találtam
ilyesmit apéldabeszédekben.Ja,ananászos rágóra kellene.
SzeretettelcimborádAI (9éves)
Miahárs?-Ahárs egy fából készültélőlény (7éves)
Miazambíció?-Azambició aztjelenti, hogy ő n z ö vagy (1 Oéves)
Miamosoly?-Amosoly az,amikor azemberek csukottszáj al nevelnek,hogy ne
zavarjákatöbbi lakói (7éves)
l<ík azalvajárók? - Az alvajáróknak olyan betegségük van, ami nem engedi, hogy
leessenek alelőről . Abacilusaik lartjákegyensúlyban őket. Amikor azalvajáróazegyik
oldalra megy, akkorabacilusokamásik oldalra rohannak ésezfolyton így isméllődik .

Kik voltak avándor énekesek? Nevezzetek meg egyel közülük! Kodály Zoltán.
Énekórán:Handel szépen játszotthegedűn ésszimfónián.
Anapokat milyen nagyobb időegység váltjafel? Felhő .

fró-olvasó tal~lkozó 11.
Mint már legutóbbi számunkban megírtuk.júniu s I4-én, 17órakor a Városi
Könyvtárban író-olvasó találkozót tart dr. Weigert József. A két köny
bemutatójából a második: ÉkesAtyánk hol itt a kuss ma agy a úr
Egyiptomi írásemlékekből olyan írásokat választottam, amelyek a hun
magyar írás körébe tartoznak. Ezzel bizonyítom, hogy Egyiptomban hun
magyar betükkel is írtak. Egyiptomban hieroglifákkal, hieratikus és
démotikus írással írtak. Ilyen írásokat mutatok be magyar nyelven.Nagyon
érdekes képírások szöve gét ado m meg. Egy gazd ag lelet, a
nagyszentmiklósi kincs edényein meghatároztam az írás szövegét,
Különböző betűkkel írt írások szövegét adom meg az edényeken.
Egyiptomi képírás van a gyümölcsöstál felsö szélén a betűk között
megadva. Az egyik nyeles tálkán egyiptomi hieratikus írás betűit találtam.
Ez azt mondja: "Ni fiú oltalmazza hunt te most", Az edények alján levő

ábrázolások vonalait lerajzoltarn, a vonalak alakja egyiptomi démotikus,
hieratikus betűket adott. A mássalhangzók meghatározása után magyarul
érthető szövegeket hidtam leírni. Előre megtervezett szövegröl van szó.
Ezek az írások bizonyítják, hogy Egyiptomból hozták a kincs néhány
darabját magukkal. Ezek alapjá n olyan kövétkeztetésekre jutottam, hogy a
sumér nyelvre épül a magyar nyelv, Olyan edények is vannak a
kincskészletben. amelyeken csak képeket látunk, amelyek a magyar
honfoglalás képeit rnutatják. A könyvben a sumér elnevezések magyarul
történő értelmezése és ennek leírása található. A sumér eredet bizonyítéka.
A nagyszentmiklósi kincs hun magyar eredetű, az edényeken sumér
irásokat sikertilt meghatározni.
Egyiptomi k öt őd é seinkr ől, a vallásról és a sumér nyelvről írok a
továbbiakban. Jézus családi sírboltjáról megtudják, hogy semmi nem
bizonyítja azt, hogy a talált sirban Jézus családja van.Arégi írásból, amely a
csonttartó urnákon volt. egyetlen egy sem azonosítható n évként. Így nem
mondhatjuk, hogy Jézus földi maradványai megkerültek. Mindössze
újságiróiszélhámoskodásról vanszó.
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Elkészüli a Ó a az Endrö városrésznek ~s

Nem marad a város az endrődi városrészben sem köztéri
óra nélkül! Endr ödön. mintegy válaszként, a néhány éve
már megl évő. gyomai városháza el őtti téren felállított
oszlopos órára, követi hamarosan az itt létesített időmérő.
A Takszövelőtt kapott helyet Hanyecz Margit által
támogatott impozáns óra, amely a folyamatos
üzemelésekor a hőrn érsékletet is mutatja majd, de nem
csak minusz hét fokig, mint a gyomai társa. hanem minusz
húsz fokig! Hanyecz Margit a következőket nyilatkozta
lapunknak:
"Szokásom tárnogatni hol ezt, hol azt, vagy személyeket.
Mig képviselő voltam több mindenkit támogattam kisebb
nagyobb összegek kel. de intézményeket is, némelyiket
többel. másokat kevesebbel. vagy a focipályát újítottuk
fcl. A~tán gondoltam, hogy a városnak is lehetne már
valamiben segíteni. Tudjuk, hogy Endrödön nem nagyon
l étesül semmi. tudom, hogy szegény az önkormányzat,
nem sok mindenre telik, de azért már Endrődre isjuth atna

kicsit több töröd és..; Nem vagyok én gazdag, de a
bevételemből rá tudok szánni néha kisebb nagyobb
támogatásokra.
Mivel az őseim is itt laktak ebben az utcában, ső t én is,
Endrőd a szülőföldern és nagyon szeretern, gondoltam,
hogy jó lenne most egy olyan maradandó emléket állítani.
Azjutolt eszembe, miszerint egy köztéri órát. mondjuk a
posta elé el tudnánk helyezni. de viszont aztán kiderült,
hogy ott nem nagyon érvényesül. Aztán úgy alakult,
legyen inkább ott a kanyarban, a Takar ékszövetkezet el őtt.
Ez aztán meg is valósult.
Nem kiabálern el nagyon, de még van ötletem. hogy
legközelebb milyen sz épitést lehetne véghez vinni itt az
endrődi részben, és talán még az is megvalósulhat a
k ö zelj öv őben . Ez pedig a Domszög előtti tér rendezése I--loroií..w~f~::"

lesz a körforgalom rnegépltésekor, ahová egy kisebb
szökökutat tudok elképzelni ...

Hírek a Rózsahegyi Iskolából
Május ll-én kezdőd ön a XVI. Rózsahegyi Napok rendezv énysorozata.
A vendégeket az iskola tanulói népdalokkal és verssel köszöntötték . Farkas
Zoltánné i gazgatónő beszélt a n évadóról. majd unokáját, Rózsahegyi
Marikár rnutatta beés felkérte, hogy mondja el k ö szönt őjét :

Sz épj áreggelt, mindenkinek!
A kedves vendégeknek, a lanár i kornak. a mosolygós növendékek hadának
és sz épj ó reggeli Neked is. édes nagyapám.

Ha nekem örömöm van. korb ehordom.
hogyfényét mindenki lássa.
Szemem rag)'ogásál adom,
szivem kitáront a világra.

Én nagyon szeretek Gyomaendrődre jönni. Bár én budapesti vagyok,
meleg lesz a szivem tája, ha Endrődfelé közeledek. Valahogy másképp süt a
nap és j obb izű a levegő is: azt hiszem , ezt az örömei nagyap ámt ál
örököllern.
Kiilönleges helyez a Gyomaendrőd és ehhez szoros köze van qz
iskolátoknak. Ti talán nem is tudjátok. hogy milyen jo iskol ábajártok. En
sokfelé járiam a világban. megforduliam amerikai iskolákban is. Lehel,
hogy gazdagabbak, de amil ill kaptok szereleiben és tudásban. azt nem
kapnálok meg máshol.
A nyilt órákon már sokszor elmondtam. aliól a naptol kezdve . nos» ennek
az iskolának átlépt étek a k üszöb ét, már semmi sem lehelellen számolokra.
Rajialak múlik; hogy mi lesz belőlelek, hová visz az út és hol van a vége. Cél
a csillagos ég.
Egyszer eg)J repülőgép anyahaj án j ártam. Biiszk én sorakoztak egymás
mallett a csillogó, karcsú hadirepülők.. Ezek, ha kell. parancsrafelszállnak;
akár a vaksölél éj szakában. ak ár a háb orgó lengeren. Felszállnak és
elvégzik afeladatukat, majd visszalérnek a zsebkendőnyi kiinduló helyiikre
a hajójedélzelén. Tudj ák a pil ót ák mi afeladatuk, megtanult áka leckéljól.
Remélein. hogy li is f élelem nélk ül. jól j elkés zülve sz árny altok majd a
kiliizöll cél felé. amikor eljön annak az ideje. Azt kívánom. hogy bizi osan
t ámaszkodjatok majd a tudásotokra. amil ill megkaptatok. Azt akarom ,
hogy tudjátok. ide mindig visszat érhettek. Ez a hadihajó, a li hajóIok , és
ezen a zsebkendőnyi helyen szeretettel, segiteni akarással várnak vissza
titeket, mert ez az iskola egy összelarló közösség.
Hogy a nagyapám mindig rajialak tartja majd a szemét, abban bizlos
vagyok.
A Rózsahegyi Napokal most megnyitom, kívánok mindenkinek jó
sz árakozást, lsten áldjon meg mindnyájunkat!

A kedves szavak után a vendégek és a felsős tanulök rendhagyó órákon
vettek részt.
Dr. Szilágyi Ferencné a tájszavak eredetéről, a felvidéki és az endrődi

szavak kapcsolatáról rnesélt.
Giricz László a magyar történelem fontosabb esem ényeir öi,
fordulópontj airól tartott előadást és vetített képeket.
Gulyás Péter á sv á nygyűj t ő az ásványok keletkezéséről , rendszerez és éről.

drágakövekről beszélt és egyes darabokat a tanulok kezébe adta.
Kutasné Bálint Katalin népi iparrnüvész, kézi szövö mesélt endrődi

kötődés éről . majd egy kisfilm segítségével bemutatta a szövés folyamatát.

Tímár Imre szimultán sakkpanitj átszott a vállalkozó szellemű tanul ék
Az iskola pedagógusai vezetésével két csoport ismerhette
alaposabban Rózsahegyi Kálmán életét, munkásságát. Hallhatták han
láthatták falusi tanítóként a Süt a nap címü filmben.
Egy harmadik csoportban pedig népi j átékokat készítettek: rongyba
zúgattyút és sárkányt.
Az alsó tagozatosok vegyes csapatokban foglalták el az épület többi ré.
és a ligetet. Kincset kerestek, g ólyalábaztak, gyöngyöt fűztek, tá
játékozt ak, origami és zenés torna foglalkozáson vehettek részt és
kókuszgolyót is készítettek.
A foglalkozások után az iskola közössége és a vendégek az udva ;
gyűltek össze díjátadásra és eredm ényhirdetesre. PI
Az idén Rózsahegyi-díjat kapott Gellaí József tanító és Nagy I1d~

énektanár. A
ASzent Imre-díjat KuriliaZoltán 7. osztályos tanuló érdemelte ki. b
A hagyományos Rózsahegyi vetélkedő győztese i a 6.a és 8.a osztál.
maximális pontszámot értek el. \'1

Illyés -Szab óAnna mesemondó egy népi köszöntő éneklésével csalogS
a közönséget a délutáni mcsehallgat ásra. tv
Este a Ridegvárosi játszótéren a díjazottak fát ültettek. A gyereél
játszhattak zsonglőr kell ékekkel, többek k özött tányérokIle
buzogányokkal. ördögbotokk al. A tűzzsongl őrök előadása után felloblé,
a t ábortűz. la
Szornbat délelőtt a sporté volt a főszerep. A ligetben ügye.A
versenyeken együtt játszottak szülök, gyerekek és pedagógusotcs
sportpályán 8 telep ülés 22 csapata 3 korosztályban küzdött a Rózsah;G
Futball Kupáért. A legkisebbek az I. helyen, a másik két Rózsahe,re
csapat a II. helyen végzett. R
Este a tornateremben gálarn üsorra került sor. A tanulök jeienetekk
láncokkal, versekkel, zeneszámokkal szórakoztatták a közöns éget.
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Utána baráti beszélgetésre várták a meghívott vendégeket és az iskola
Jolgozóit a H íd fő étterembe, aho l V árfi András polgármester
-Jo h á rköszön tőj ében így fogalmazott:
:..Hála Istennek, tudunk ünnepelni. .. most 21 gyönyö rű produkel ót
.áliunka RózsahegyiKálmán Kistérségi Iskolában. Remek volt, gratulálok
IZ igazgatónőnek, gratulálok a felkészítö pedagógusoknak és hát
:ermészetesen a gyermekeknek. Kívánom, hogy még sokszor j öjjünk itt
5ssze, Endrödön találkozzunk. Legyen ez a május közepe mindig

ózsahegyiNap...
ét számban harcolták ki a továbbjutást a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Italános Iskola atlétái a május 24-én sorra kerülö Megyei Diákolimpiai
gyéni atlétikai versenyen Békéscsabán, egyed üláll ósikert érve el ezzel

skolánktörténetében!
z iskola é l e té rő l további inforrnáci ókat, képeket találhatnak az iskola
onlapján:www.rozsahegyiiskola.hu

"MERJ A LEGJOBB
LENNI!"

rÁMOp·3.4.3·08/2·2009·0053

<A Kis Bálint Általános Iskola és
IJÓvoda IV alkalommal rendezi meg
~l Várostörténeti vetélkedöt, városunk valamennyi általános iskolás
tanulója számára.

ItAz idei tanévben versenyilnket a 30 éves Gyomaendrőd évfordulója és a
lehetséggondozáshatározta meg.

:s" Városunk gyerekszernrne l" cirnű tehetséggondozó versenyünket május
If/7-én tartottuk - intézményiink Hősök úti épületegységében - az e l ső és
"második évfolyamcs t an ul ő k számára.

A. megnyitón a Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola és Óvoda,
a:valami nt a Kis Bálint Általános Iskola és Ovoda 48 tanulója, tel ké szítő

pedagógusai valamint nyugdíjas tanítók hallhatták Ágostonné Farkas
dMária, i ntézményvezető köszöntő szavait.

A. verseny gyomai és end rődi népi já tékok igen ízes és hangulatos
bemu tatásával kezdődö t t majd a tehet séges diákok egyén i

I~megmérettetésével folytatódott. Ez alall a Kis Balintos diákok Hogy is
volt? címmel négy nyugdíjas pedagógus - Alt Jánosné Terike néni, Tímár

5'SándornéMargitka néni, Dr.Lévai MihálynéZsuzsa néni ésTóthAndrásné
,Magdika néni - oktatással, neveléssel kapcsolatos visszaemlékezését,

e\! lményeil hallhatták. A beszélgetést Kov ácsné Szabó Mária tanító vezette
:lIe, aki a gyerekek kérdései alapján állította össze a témák sorrendjét. sok
,Iérdekes dolgot tudhattunk meg a régi iskolai é le trő l , t aneszk ö z ökr ől .
tantárgyakról, fegye lmezésröl.

;~A tehelséggond ozó verse ny másodi k részében v él etl ens zerű

kcsoportalakítással 8 csapat mérhette össze tudását, hogy mennyire ismerik
leG~omaend röd tört énet ét. jelen ét és m últj át, A csapatversenyben volt
:[rejtvény, képösszerakás. rajzolás, da l gyűj tés és egy kis mozgás, ahol a
,Rózshegyis és Kis Báliritos diákok egyként összekovácsolódva.jó kedvüen

kdolgoztak.

Országos szintű elismerésben részesült Vaszkán Gábor

Május I3-án a Magyar Sport Házában került sor a Magyar Atlétikai
Szövetség éves kü l d ö ttgyűlé sére , Gyulai Mikós elnök a rendezvény
elején díjat adott át azoknak a szakembereknek, akik hosszú éveken
keresz tül munkájukkal eredményesen szolgálták a hazai atlétikai életet.
A Buda-Cash Békéscsabai Atlétika i Club utánpótlás- neve l ő edzője, a
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola t estnevelő tanára
Vaszk án Gábor a Magyar Atlétika Utánpótlásáért kit üntet ésben
részesült, az elmúlt évi megyei szi ntű elismerés után.
Munkásságának elismeréseként említ ésre kerüIt, hogy egy kis
településen, Gyomaendrödön nehéz tárgyi feltételek között hosszú
évek óta kiváló munká t végez, országos bajn okokat nevelt, a Magyar
Diáksport Szöve tség szövets égi edzőjekén t évek óta pé ldaértékűen

látja el feladatát a varsói nemzetközi gyermekversenye n, a helyi
sporteseményeken hatalmas tömegeke t mozgat meg, minél szélesebb
körben népszerűs í tve az atlétika sportágat.
Az összejö vetelen elhangzott, hogy a következő tanévtő l induló
mindennapos testnevelés oktatásában az atlétika spor tág központi
helyet foglal el az új Nemzeti Alap Tantervben, a bevezetésre kerü l ő

Kid's athletics (Kö lyök atlétika) által.

Eboltás
Agyomai részben eboltást tartanak május29

és június 6között. Lapunkmegjelenési időpontjamiatt
csak aPÓTOLTÁS idejétközöljük.

Ezjúnius6·án, 8·11·ig, aHősök útja eleje (agát fe lő l )

területen lesz. Az oltás díja 2.800 Ft,amelyaféregtelenítésdíját is
magában foglalja.Ezt ahelyszínen kell megfizetni.

Új oltásikönyv 300Ft.

A zsű ri elnöke, DinyánéBánfi Ibolya, a Városi könyvtár vezetője értékelte
a tehetséggondozóverseny egyéniés csapatversenyét.
Azegyéniverseny helyezettjei:
I. évfolyamon: I. Kun Norbert (Kis Bálint Által ános Iskola és Óvoda), II.
Tímár Krisróf (Kis Bálint Altalános Iskola és OV9da). III. Kereki Nóra
(Rózsahegyi Kálmán KistérségiAltalánosIskola és Ovoda).
2. évfolyamon: I. Csáki Ágnes (Rózsahegyi Ká lmán Kistérségi Általános
Iskola és Ovoda), II. Nagy Szonja (Kis Bálint Altalános Iskola és Ovoda),
III.NándoriViktória (Kis Bálint Altalános Iskola és Óvoda),
A díjaka t - értékes könyvjutalmakat. labd ákat - Ágostonné Farkas Mária
int ézm ényvezet ő adta át a diákoknak, akik valamennyien megkaphatták
"A legjobb vagyok" kitűzöt és persze sok élménnyel, tudással gazda
godhattak. A Tehetséggondozó verseny a nagyobb diákok megm érette
tésévela Kis BálintNapok keretén belüljúnius II-én délutánfolytatódik.

Város isme rett ve t é lkedő



6 ÚJ GYOMAENDRŐDI HíRLAP 2012. JÚNI

RÉGI BÚTORT, ANTIKBÚTORT VÁSÁDLOK!
Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

Telefon: 06-30/9533-594

REÁLIS ÁRDN ESZ K:
Boltberendezést • hagyatékot, régiségeket,

ócskaságokat • régi stílbútorokat
-parasztbútort (szekrény, asztal, kaszli, sublót,

falitéka, konyhaszekrény, láda, szék,
tükör és tükörasztal, kredenc)

Fizetés azonnal, készpénzzel!
Bárkai Zsott. Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

. ,
Z p.

Gyomaen d rődön , azend rőd i vásártére
Akác, t --Igy űzifa

UVTIru~GI? CS@[]ill@w
Tel. : 06-30/63 18-071; 30/3343-791

Fax: 66/280-259

,,&ép ruh ában, arany aj tón ÜGYELET: éjjel-nappal hívhat
kopogs: most, hogy szabad-e? " telefonszám: 06-30/630-80-97

(Weöres Sándor)
~ Csőke János ~ JI

TEMETKEZESISZO ALTAT!
Temetkezés, temetkezéssel kapcsolatos

teljes körű ügyintézés
GYOMA SZOL G IPARI PARK KFT.
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. sz.
Tel.: 66/386-233,' Fax: 386-269

További elérhetőségeink
5500 Gyomaendrőd, Fő út 188.
06-30/630-80-97; 06-20/988-00-13
Az iigyfélszolgálati iruda nyitva tartása munkanapokon:
8-12:00-ig és 12:30-15 ór áig. ipgyomaszolg@internet-x.hu

Elérhetőségek:

info@to tkaep. hu
66/386- 186; 30/334-80- 18
w ww.totkaep.hu

CSONTKOVÁCS-AKUPRESSZŐR

• Építőipari szolgáltatások nyújtása,
építési anyagok szállítása

• Nehézgép szállítása trélerrel
-ll.t • Környezetvédelmi engedéllyel
~ ~ tiszta beton, téglatörmelék
~ ~ átvétele díjmentesen
·C;O.t:::

.~ Darált beon, égla:2500 Ft +áfától

Gyomaendrőd, Apponyi u.l7/l.
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 9-12-ig; 14-17-ig

Szombat: SZüNNAP!

Rendel :

Békéscsaba, Jókai úE 34. szám ~lattJ (udvari bejárat)
O HETFON: 14-18 ORAIG
~ - idegbecsfpődések, ízületi blokk, tartási
-(2Ig~~' rendellenességek megszüntetése

'-- ~ - nyaki eredetit szedülések megszüntetése
- - sportsérülések, tz ületi bántalmak kezelése

- hagyományos kinai orvoslás
- fülakupunktárás fogyókúra
- porckorongsérvek és t érdbtokkok m üt ét

nélküli megszüntetése

DR. GARZÓ PÉTER természetgyógyász
Mobil: 06-30/9458-477

••• , •••••••••• , • •• I •••••••••• I ••••••••••••••••••••••••• • ••••••• ••••• ••• •• • • •• •• " • • • • • • • • , • • • , •••••••• • I ••••••••••• I • • • • • • • • • • • • ' . ~

I OROZ
Stancolt és hagyományos
PAPíRDOBOZ gyártása

TANCFORM tSZÍTtSI.
Róza k ft .

5500. Gyomaendrőd, Ipartelep út lll.
Tel./fax: 66/282-095; 06-20/9142-122

E-maii: rozakft@rozakft.hu
.... .. .......... , ,' , , , ".,';
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Hírek az iskola Százszorszép Óvodájából

Nyílt napot szervezttink a szülők és a leendő első osztályos tanító nénik
!szére. Ezazalkalom nagyszeru lehetőséget teremtettarra, hogyavendégek
epillanthassanak soksz í nű . já té kos tevékenységeinkbe,foglalkozásainkba.

~ ZöldÓvoda révénkülönösfigyelmetfordítunkkörnyezetünkjelesnapjaira,
~ agyományaira: AFöldnapja.Madarakés fák napja.
~ Részt vetttlnk a városiszerné tgy űj tő akcióban.Folytattukaz"Egygyermek
, egy palánta" nevü hagyományunkat. amelynek segítségéveI virágzó

lövényekkel szepltettük környezetünket. Figyelemmel kísérjük az óvoda
dvarán lévő fákfejl ödés ét, valaminta nálunkteszkelő madarak életét.
.Érdekesélményekkel és sok hasznosinformációval Iettünk gazdagabbak a
,fentőállomás Nyíltnapján.
Anyák napjánköszöntöttükazédesanyákatés anagymamákat.

Siker a megyei matematikaversenyen
\ Tudományos I smeretterjesztő Társulat Körösök Vidéke Egyesülete a
.orábbi évekhez hasonlóan az idén is meghirdette levelez ős versenyét
h atematikaés történelemtantárgyakból.
\ verseny 5 fordulób ól és egy.megyei döntőből állt, melyet május 17-én
endeztek meg Békéscsabán. Évfolyamonként a legjobb eredményt elért
O tanulót hívták megmérettetésre. Ahatodikosok versenyében a Kis
ijálint Általános Iskola és Óvodából Bödör Balázs 6.b osztályos tanuló
első helyezéstért el.
;elkészítő tanár:PalicskánéSzegedi Katalin.

Kárté ítés
Várfi András polgármester a képviselő-testület áprilisi ülésén
bejelentette, hogya regionális hulladéklerakó melletti védelmi
övezettel kapcsolatos per újabb fordulóhoz érkezett.
A lerakó közelében ingatlannal rendelkező gazdák közül
hárman, akik épülettel is rendelkeznek, perújrafelvételi
kérelmetnyújtottak be, keveselve a kártérltés összegét.
A kérelmet most a Szegedi Itélőtábla elutasitotta, helyben
hagyva ezzel a Gyulai Törvényszék korábbi döntését. Igya
regionális hulladéklerakó 9 tulajdonos önkormányzatának ki
kell fizetnie az ingatlanok korábban megállapított értékét ,
amely - egyes vélemények szerint - Még igy is jelentősen

_meghaladja a belterületi ingatlanok értékeit. A 75 milliós
- kártérítési összegből Igy 47,5 milliót annak a 3 gazdának kell
I kifizetni, akik épületingatlannal rendelkeznek a hulladéklerakó
í védelmi övezetében . Várfi András polgármester bejelentette,

ho§y kezdeményezte a felelős személyének megállapítását,
aki ezt a kárt okozta a 9 tulajdonos önkormányzatnak.

~

Állatorvosunk levele
Vegetáriánussá vált ebek, macskák?!

Gyakran tordulnak a Gazdik hozzám azzal a kérdéssel, mit tegyenek, mert
"legel" a kutyájuk, macskajuk. A válasz nem ilyen egyszeru, mert nem
arról van sz ó, hogy állataink vegetáriánussá váltak, hanem mindig
bonyolultabbra. egyes szervek, szervrendszerek megbetegedésére kell
gondolnunk. A gyomor heveny gyulladása az egyik leggyakoribb
emésztőszervi megbetegedés. Kiváltói között baktériumok, virusok.
fizikai behatások (kémiai vegyszerek) lehetnek. A betegség érintheti
közvetlenül a gyomor nyálkahártyáját. Ezek lehetnek a gyomorba
bekerülő t áplálékok, melyek már nem mindig alkalmasok etetésre
(emelkedett savasság, romlott, nem megfelelően tárolt, előkészített

táplálék). Tulajdonképpen ez az ételmérgezés fogalmát meríti ki. Gyakran
kerül a gyomorba a takarmányok csomagolásából is. Tudjuk, ha mohosan
esznek bármit lenyelhetnek. Sajnos ilyenkor jut be különb öző idegen test
is. (kavics, barackrnag, faág, rágatlan csont, ször, szönyegrojt, felvágottak
csomagolása!) Hosszabb sz ő r ü állatoknál amennyiben nyalogatják
magukat, gyakran megreked a gyomorban a szörés szép szabályos tormát
felöltve szőrlabdaként bent is marad. Gyakori még egyes konzervek tápok
mellett is a gyomor gyulladása. Ebben az esetben tak....mány allergiára is
kell gondolnunk. Más esetekben a gyomor megbetegedése más szerv
betegségére vezethető vissza (rn áj -, vese elégtelenség, egyes idegrendszeri
elváltozások, izgalmi állapotok - van olyan cica, aki ha a rendelőbe belép
vele a gazdi, már hány is). A gyomor betegségeinek első tünete a hányás.
Ha szerencs énk van ilyen esetben meg is szabadulhatunk az idegen, nem
gyomorba illő dolgoktól is. Ehhez társul később a nem evés,
étvágytalanság, hasi fájdalomra utaló púpos testtartás. Gyakran társul
folyadék felvétel részleges, vagy teljes hiánya, ami kiszáradáshoz
vezethet. Enyhébb esetekben már maga a hányás is a gyógyulás jele,
hiszen a gyomor megszabadul az irritáló anyagtól. Fontos, ne erőltess ük az
evést! A gy ógykezelest befolyásolja, mi a kiváltó ok. Törekedni kell a
gyomor nyálkahártyájának a megnyugtatására. Adjunk magas
rosltartalmú eleséget, ami .Jcísodorhatja ' ' az apróbb idegentesteket,
itatgassuk hideg friss vízzel többször kis adaggal a beteget. Gyakori
hányásnál csillapítsuk a hányás intenzitását gyógyszerekkel (kúp,
tabletta). Fontos az orvosi szén adása (Carbo Activatus). Ha az állatunk el
kezd enni többször kis adag, könnyen emészthető táplálékot adjunk.
Természetesen ne felejtsük el állatunk megbete gedését jelezni
állatorvosának, mert lehet, hogy egy súlyosabb betegséget fed el a hányás,
és a gyógykezelést bízzuk rá, hiszen lehetséges, hogy antibiotikum"
gyulladáscsökkentők, akár infúzió is szükséges lehet. Egyes baktériumos,
vírusos megbetegedésnél a nem evés akár 5-8 napig is fenn állhat. Ebben a
meleg időben gyors kiszáradás jelentkezhet, ami már az életet is
veszélyeztetheti.

dr: Kondé Gábor állalorvos
Gyomaendrőd, Fő úl 149.; Kondoros, Bacsó Béla u. 30

Tel: 30/903 2-998 konde@kondorosiktv.hu
www.konde

A Tnagyar társadalmi rétegek iSluérvei:

Hol eszik• .hol nem

Turkál umgóuok

Közterheket

T ö erae gden:lonstráción

Tömegben

Bliccel aBK"V-n '

Dole:ozók:

T rngiko=édia

Nézegeti akirakatokat

.A gyerek t:nnlacpersdyében.

Sorban állás

Hogy egyszer b", fog t örni
V(~..hlho,ra: _-

Összetöri u Hlgát a síkos "járdán

:!Vlagasnbb segélyt

T okarékbetét

Mérnöki állá"

Róc1Jizik a környéki dOInbokon

Magasabb bért

Hogy egys zer betörnek. hozzá

Totó. Lottó , Bingó

Középoszt:ily :

Kabaré

F izetéskor a cHszko~tban

bespcijzol

Otthon

K észen v a.s nro l

.K o niekcíÓt

HáZibulin

Használt k",.leti autóvnI

Ékszer. valufn, . ingarln.n

ugJ'V'ezetöi. igazgatói áflás

Hogy <neg egyszer betörn",k
hozzá

S í.e t F rancitlors.zágbnn

.Alacsonyabb adókat

Igénye s z er-irrt mind e n t coeg-ves a

Felső tizez~r :

Mes~JÖvedell:ne.?

, .ras a rlási szokásai?

a o l eszik ? Étto=-=nb~

aOg:\'an öltözködik? :l\1:ér"lre v arro t

l\Iit vi sel alta lában? BOSS öltönyt

aol szórakozik ? Garden Party-n

I aog :.v a o közlekedik? Új nyugati a utóval

... l\·Iilyeo szerencsejátékot I

olz? Rxrul e.tte, Black: Jack. Tőzsde

t . .
l\-:lib e n tartja a pénzét?

AUaslebefösée;e ?

"l\li nYOID:Jsztja ?

J Mit sportol télen?

• l\'Iit yar a jövő évtöl?

'.- - - - - - --- - - --- - - - - - ----'-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---1
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" Csónakház fe/újítása
a Körös-Maros Nemzetí Park kapujában"

LEADER támogatással valósul meg
csónakház felújítása a Hármas-Körös folyónál

Körös Kajak Sportegyesület a dévaványai út és az árvízvédelmi
'Ités mellett lévő őnkormányzati ingatlant sportcéllal hasznosíthatja,
z itt lévő elavult műszaki állapotú épületnek terveik szerint
sónaktárolási funkciója lenne. A belül sok közfal lal tagolt épület
lenlegi állapotában nem alkalmas kenuk és sárkányhajók tárolásra,
zérta felújítás megvalósítására pályázati lehetőségetkerestek.

sportegyesület 2011 decemberében pályázatot nyújtott be a
.EADER pályázati felhívás keretén belül meghirdetett .Közösséqi
erek kialakítása és funkcionálís hasznosítása" célterületre,
melyen bruttó 7.000.000,- Ft vissza nem térítendő támogatást

iyert a csónakház felújítására.
projekt elsődleges célja a csónaktárolás lehetőségének

egteremtése közel a Hármas-Köröshöz, így a folyó, mint
ermészetes vízi út lehetőségeit jobban, gyakrabban
ihasználhalják asportolni vágyók a szabadidős és versenyszerű

vezőssportok gyakorlásánál, kenutúrák és sárkányhajózás
Ikalmával.
kajakosok a csónakház felújitásával, a kapcsolódó zöldfelület
ndezésével a mai kor elvárásainak megfelelő, turisztikai

llrakcióként működő létesítményl és közősségi teret hoznak létre,
hol a terület esztétikailag és funkcionálisan is jelentőséggel bír az

19yesület céljainak megvalósításában .
f építési munkák hamarosan elkezdődnek,a felújított csónakház
mnep élyes átadását 2012 augusztus végére tervezík .

9

Tájékoztató a település lakossága részére
civil szervezetek katasztrófavédelmi
felkészítéséről,riasztási gyakorlat

végrehaj tásáról

Településünkön. ahogy az ország keleti felében szinte mindenhol, az
elmúlt évek katasztrófavédelmi eseményei kapcsán folyamatosan
védekezési feladatok ellátására volt és leszszUkség mind a téli, mind pedig
a tavaszi vizek kártélelei elleni védekezés idején, illetve a rendkívüli
időjárási helyzetek kezelése során.
A sikeres védekezés egyik alapfeltétele, hogy a hivatásos v édekezök
mellett kellő számú helyi lakos is részt vegyen a védekezési
munkálatokban.
A katasztr ó favédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 20 II. évi CXXVIlI . törvényben (továbbiakban:
katasztrófavédelmi törvény) foglaltak szerint minden nagykorú, öregségi
nyugdíj korhatárt el nem ért a településen tartózkodó személy polgári
védelmi kötelezettsége alapján - a rnentességek kivételével - köteles a
határozatom szerínt részt venni a település azonnali beavatkozást igénylő

mentési munkálataiban .
A mentési feladatokra történő felkészülés érdekében a civil, karltatfv
és egyéb a védekezésbe bevonható szervezetinek elméleti kiképzésére,
katasztrófavédelmi felkészítésére kerül sor a településen.
A kötelezettség alatt álló lakosságából a katasztrófav édelmi törvényben
kapott felhatalmazásom alapján kijelöltem egy esetleges védekezés
eselére a polgári védelmi szolgálatba beosztásra kerülő állampolgárok
körét,
Az elmúlt évben személyes ki értesitési módszerrel kerültek, ebben az
évben pedig telefonos riasztással kerül végrehajtásra a beosztott
személyek riasztasi gyakorlata .
A katasztrófavédelmi felkészítéssel és rlasztásl gyakorlattal
kapcsolatosan tájékoztatom a lakosságot, hogy 2012. június 14-én a
mentési feladatokba bevonható szervezetek kiképzésére, valamint a
településen megalakított polgári védelmi szervezetek r íasztási
gyakorlatára kerlil sor.
A riasztási gyakorlat célja, a lakosságból megalakított és határozattal
ellátott települési polgári védelmi szervezet tájékoztatása, illetve a
riasztásban érintettek gyakoroltatá sa, valamint a beosztottak személyes
adatainak a pontosílása.
Arinak érdekben. hogy a polgári védelmi szervezetbe beosztottak
el érhetös ége biztosítottak legyenek, az önkormányzatnak folyamatosan
naprakész adatbázissal kell rendelkezzen, 2012. június 14-én a
Polgármesteri Hivatal dolgozói telefonon hívják fel a beosztott
állampolgárokat adataik pontosítása céljából, annak sikertelensége
esetén személyesen otthonaikban keresik fel azérintetteket.
A gyakorlat végrehajtása során katasztrófavédelmi feladatok
tényleges végrehajtására nem ker ül sor, a riasztás ellenőrzése és az
adatol, egyeztetése történik.
A településünkön élők és azok értékeinek védelme közös érdekünk, ezért
kérem az Önök szíves együttm űköd é sét most és egy esetleges veszélyes
esemény kezelése eset énaj öv őben is!

KÖSZÖNET NYILVANÍTAs

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak,

akik a szetetett férj, édesapa

KIsssAND DR

temetésén részt vettek,

fájdalmunkban osztoztak,

virágjaikat sírjához elhelyezték!
Tisztelettel: a gyászoló család

Egy korábbi verseny a Körösön
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Gyoma központjában,
2 szobás, öszkomfortos, - - ~-~\

központi fütéses ..
(gáz- és vegyes tüzel és),

jó szerkezeti állapotban
lévő családi ház W's<ll~w;.

ELADÓt
Irányár: 7,9 Millió Ft.

ÉRD.: 06-20/9235-489,
vagy : 06 -66/282 -965

AJ'N AT.
,

O

Rend hagyó ballagás

A

5500 Gyomaendrőd , Bajcsy -Zs . út 98.
Telefon : 66/28 2-802; 30/6388-953

Június l-jén az id őj árás nem kedvezett túlságosan a szabadtéri
programunkhoz, így a Torzsás-zugi ü d ül őh ely helyett az óvodában
rendeztük azt meg, a rendhagyó ballagást. A Budai Duó zenés interaktív
müsora sz órakoztatta agyerekeket, fe l nőrteket. A nagyok előadták az
ovio limpi ára begyakorolt táncot. majd a szü lő kke l közösen csapatokba
szervezödtek. Móká sj átékokon keresztUI próbálhatták ki ügyess égüket és
a végén következett az eredmény hirdetés. Az izgatott ballagók tarisznyát
kaptak és versekkel, dalokkal köszöntek el az óvodai élettöI, az óvoda
dolgozóitól.Anapotegy közös ebéd zárta!
Szornbaton a gyermeknap már reggel elkezd őd ö tt , az intézmény apraja
nagyja birtokba vette az ovi és bölcsi udvarát. A hangulatról és a
talpalávalóról Kocsis Márton gondoskodott! Nagyon népszerü volt az
ugr álóvár, a kukac, a mini trambulin. Az á l l a tsze re t ő gyerekek
kipróbálhatták a pónifogatot. a a hintókocsikázást. Megisrnerkedhertek az
é rdek l ő d ö k a tűzo l t ókka l , autójukkal. fetszereléseikkel, még a bátrak bele
is ülhettek, Az arcfestés elengedhetetlen programnak bizonyult! Az ovi-és
bölcsi képgaféria ezen a napon nyitott meg, melyet a kedves szü lők,

gyerekek bármikor meglekinthetnek!
Ezúton is köszönjük a Színfolt Mazsorett haladó csoportjának táncosai.a
Szászorszépek, Hunya Jolán vezetésével betanított míísort!

-Az intézmény dolgozói-

ST/HL, MAK/TA kisgépek a kész/et erejéig!
A/katrésze ik és kiegészitőik is megvásárolhatók/

Szegé/ynyírók, kaszák. "

Mosógépek, hűlők, fagyasztósxekrények
Fűtésfe l újításhoz , rekonstrukcióhoz kazánok,

radi átorok, szerelvények!
Idomacélok, síkhálók, lemezek

Minőségi konyhai eszközök, háztartási gépek

Minőségi kerékpárok és alkatrészekl
Épületgépészet i anyagok,
csövek idomok, kazánok

Tűzrostély (kályha- és kazánrostélyok)
kandallók nagy választékban!

Fürdőszoba felújításhoz mindenféle felszerelés,
szükség esetén rövid határidővel történő beszerzések!

Fütéskorsze rűsítéshez , fürdőszoba kivitelezéshez
kivitelezőt tudunk ajánlani!

Bővebb felvilágosítás a Dinya-féle szaküzletben!
Nyitva tartás: hétköznap: 8-12 ; 13-17-ig; szombaton: 8-12-ig

Bográcsok, grillek, faszenek,
Rózsatövek

Permetezőgép, fóliák,
Öntözőberendezések, fűnyírók ...

Drótkerítés, szögesdrót,
Kerti kisgépek, alkatrészeik,

Virágföld, gumicsizma, védőkesztyűk,
Cserepek, virágládák, Fejszék, balták
Barkácsgépek, metszőolló, ágvágó,

Festékek, zománcok, ecsetek, hígítók,
Titán szilikonok, purhabok, sz ig ete l ők,

Ragasztók, csavarok, szögek, létrák..'

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

Nagy választékkal várjuk kedvesVásárlóinkat/:



(tárcsafékhez), 12 mm-es automata
szlvatós japán karburátor, tükör, alátét.
Mindegyik működőképes állapotban leli
kivéve. Érd. :30/856-32-18
Tisz tell Szü lők! Korrepetá lás ,
lelzárkóztatás. magánórák fejlesztő

loglalkozások, dolgozatokra, középiskolai
lelvételire, versenyekre való felkészltés
általános iskolásoknak (1-8. oszt.) Iskolai
dolgozallapok, verseny tesztek
megrendelhetök. Korszerűen felszerelt
tantermemben minden felszerelés ingyen
blztosltolt, Cél a minél jobb Iskolai
eredményelérésel Minden tanulni és
haladni vágyó diákot szeretettel vároki Az.
Ön gyermekéért dolgozoml Érd.: 30/856
32-18
Felújltotl fenyöbútorok, régiségek
(morzsoló, daráló, talicska stb).2dblovas
vetőgép, 3 tagú sima henger, 1dbkisgép
utáni 2 fejes Kühner balos eke, és1db2
fejes, hattyúnyakú Zelor-eke. Simson
motorkerékpárok eladó. Érd: 70/945-78
63; hermannkert@gmail.com

JármQ
Volvo S80 2,9 2000. évj. Műszaki

novemberig eladó. I.ár 1,5 M Ft. Érd.:
20/221-66-33

Takarltást, idősek gondozását vállaljuk:
70/9672-029
Gyomaendrődön olcsó albérlelkiadó (15
eFt),Vörösmarty 17.

SzakképzelIség előny, de nem fellétel.
Érd .: Feketéné Edina 30/-4071-284;
70/417-93-83

Fodrász házhoz járJ Idősekhez,

kisgyermekes anyukákhoz! Érd.: Endrőd,
Baross G. u. 13. alatti íodrá szaíban,
70/455-95-15

Patkányfogó Beagle kutya 8hónapos fiú,
jólugat, barálságos eladó. Mikszáth u.15.
sz. Érd.: 66/282-024

Eladó robogó alkatrészek: henger (49
m3), hengerfej, főtengely dugallyúval (10
rnrn-es csapszeg), variátor, 110 mm-es
kuplung, ékszlj, első fékrendszer

Egy pull-mudi keverék, ivartalanltott
kutya, állatokhoz való, ingyen elvihető

oltási lappal. Kálvin u.36.-alul.

Nyári hónapokban előkészllő, ismétlő,

gyakorló, fejlesztő, lelz árkóztat ó.
pótvizsgára, középiskolai felvételire
Ielk észttö foglalkozások indulnak
állalános iskolásoknak heti
rendszerességgel. (1-8. oszt.) Érd.:
30/856-32-18

Gyoma,Arany J. u. 16.sz. alatt 4szobás,
összkomfortos ház eladó. Érd.: 20/5266
573 -b-4x-

4. sz. alatti 2 szob ás, gázfűtéses családi
ház, nagy melléképülellel 1440 m'-es
telekkel eladó. l.ár3,4 MFt.Érd.:20/4132
770
Gyomán. Rózsa F. 14. sz.alatt 4 szob ás,
nappali + élkező, padlásteres családi ház
alsóépülettel, garázzsal eladó, - kisebb
csere érdekel. I.ár11 ,5MFt. Érd.:66/284
295; 30/249-76-22 -b-4x-

Gye., félkomfortos parasztház ,
beköllözhetően, Kálvin u 57 sz. alatt,
eladó. I.ár4,5 M Ft. Érd.: 70/2015-208;
66/282-148 -b-tx -

Gyomán, Arany J. 25., 845 m'-es lelken,
145 m'-es, 5 szob ás, összközmüves
vályog ház melléképületekkel
(vállalkozásra 'alkalmas), azonnal
beköltözhetöen eladó,- netbekötve. (Akár
kétgeneráció számára iskialakllhaló.)I.ár
9MFt. Érd.: 20/221-66-33-b-4x-

Gyomán , csendes , nyugodt
környezetben, a termálfürdö ésaHármas
Körös közelében panorámás,
padlófütéses, összkomfortos, 175 m'-es
br. alapterületű vidéki kúria áron alul
eladó. Padlástér beépithető . I.ár17,5 M
Ft . Érd.: 70/945-78-63;
hermannkert@gmail.com
Tokaj-hegyalja szivében, Mádon 703 m'
espalakparf telken igényesen bútorozott,
85 m'-es, lélkomfortos parasztház és50
m'-es szoba-konyha, tárolóból álló
melléképület eladó. Aszfalt út, villany,
kábelIévé, viz,csatorna, különpince. I.ár
15MFt, pince 220 eFUm'. Hordók ésbor
irányára külön 750 e Ft.Aház külön nem
eladó. Érd.: 70/945-78-63;
hermannkert@gmail.com

Vegyes
Házi gondozásra keresünk mun
katársakat fő, illetve mellékállásra.

Gye., Rákóczi u-ban 4 szobás, dupla
Iürd öszobás, dupla ebédl ős, 2 bejáratú
polgári ház melléképületekkel, dupla
garázzsal, vegyes tüzeléssel,
berendezéssel eladó. Érd.: 66/284-278;
30/851-99-02 -b-

yomaendröd központjában, Napkeleti u.

yoma központjában 2 és fél szebas
Ijes összkomfortos, parkettás gáz és

yes tüzelés, 3 fázis, garázs, eladó.
rd:20/982-74-84

áz eladó viz, villany, gáz van. 600 n.öl
yűmölcsös, Nyugdljas ház közel. I.ár1,3
Ft. Érd.: 66/284-024

ye., Október 6. ltp-en 2 szobás, 3. em.
kás áron alul sürgősen eladó. Érd.:
0/576-78-79

ye., Templom-zugban vizpartra rnen ö
gaUan eladó. Villany és fúrott kút van,
614 m2 I.ár2500 FUm2. Érd.: 70/9438
12

ecsegésben telek horgásztanya,
orgásza1i joggal eladó. I.ár3 MFt.Érd.:
013396-840

INGATLAN
:adó aHOLDFÉNY söröz öKulich Gy. u.
~n (Magtárlapos) teljes berendezéssel.
Ifmegegy. Szer. Érd.:30/501-39-14
fürdővel szemben épltési telek a rajla
vó tégla épülettel eladó I.ár 6,5 M Ft.
rd.:66/386-058

Endrődön 2 szoba + nappali, gáz és
egyes tüzelés ű, összkomfortos
arasztház alsóépülettel, nagy udvarral
ladó.l.ár3 MFt.Erd.:20/2155·670

.f 012. JÚNIUS ÚJ G OMAENDRŐDI HIKLAP 11 .

-;r:A,PRÓHIRDETÉSEK• APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK •

Tisztelt Hirdetőnk!
Új Gyomaendrődi Hirlap szerkesztősége eim: 5500 Gyomaendrőd,
Arany J. u. 25.; Tel.lfax: 66/386-479, mohil: 06/20/2216-633;
e-maii: gyehirlap@fibermail.hu; Beküldési határidőminden h6 25-el
.......................................................... ..............................................................){...

l ING ENES CSEREBERE HIRDETÉS (APRóHIRDETÉS) ~

l~~:~:ó .~.~~~~.::::::::::: :::: :::::: ::::::::::: ::::::: : :: :::: :::: ::::::::::: : ::::::::::::: : : ::::::: : :::::::::::::: ::: :lCserebere (apró-) hirdetés szövege (max. 20szó): :

~ .......................................................................................................................... 1

: , " , . , , ,. , , :
~ ~
~ , , , ol , II • • • • !
: , , , , , :
: :· .· , , . , , , , , , .· .
: Telefonszám: ~...... .... . ................ :

:..(Ir.~~y'~rt :: : :: : . :: : : : : : : : ::::: :: .~~~ ~~~~~~.h.~.t.~. ~~~~~~.I.I.~ ..:
ladó Gye., a Kecsegés-zug belsőben

61 m2-es vizparti telken 30 m2
lapterülelú (30m2 alsó + 30m2 emeleti)

~orgászlanya, horgászati joggal együtt.
iár 5 M Ft. Érd.: 66/220-091; 30/675-24
l2-18óután.

Gye., Október 6. IIp. 2szobás,3.em.déli
ekvésű lakás eladó, vagy kertes házra
sar élhet ő. Ar megegy. Szer. Érd .:

1l6/30/356-24-49
~ye . , Vásártéri ltp-en 4 lakásos
~ilrsasházban 3szobás lakásalsór ésszel.

arázzsal eladó, vagy a gyomai részben
ertes házra elcserélhető. I.ár 8,6 M Ft,
rd.: 30/488-4396; 30/944-1847

antoskerti holtágnál 2 szlnles, 3 és Iéi
zabás, 65m2-es télies ltellnyaraló eladó
30 m2-es telekkel. Az ingatianhoz

'Iartozikegy25m2-es garázs, liIagória és
~oltág ra nyitó stég . I.ár 8,8 M Ft. Érd.:
~0/51 0-50-96

,
es,t- és a képí

rgo ....,zas
e

Kis- és nagy felületek kaszálása, nyírása
Elhagyott porták rendbetétele!
Lyuk fúrása, facsemete ültetés, park- és erdötefepítés
Kis- és nagyobb kertek szántása, rotálása, magágyelökészítés,
Fíímagvetés, akár nagyobb területen is!
Vállalom továbbá veszélyes és egyéb fák vágását
Gallyazás, aprí tás géppel
25 m magasságig eme!ökosaras fanyakazás, gallyazás
Vízi létesítmények (stég) építését,
Kisebb építési munkák lebonyolítását!

HERMANN MIHÁLY
06/70/94 5-78-63
hermannkert@gmail.com

S ACI Kt .
Belvizesépületek szigetelése

I ' szigetelés ••
ürésze éssel,
Külső, belső

é ítői p r! kivitelezés
06/30/938-41 -02; 06/7 /3114-736



12 ÚJ GYOMAENDRŐDI HloLAP 2012. JÚNl lJ

.,.- , ~ -.. - '"

~, :-
-+ .: 0';';: -: ~~ .

.. _ -JY~· --!..

' ." · '0- ,

&>ACRAMENTUM

TEMETKEZÉ&
Állandó ügyelet:36-30/696-71-17
GYIIIJI3Bndröd., ajcsy-lI. út111. Bl.

Új Gyomae nd rőd i Hírlap· fOggetlen város i havilap. Felelős szerkesztö:
Bíró Károly, szerkesztöség: 5500 Gyomaendröd, Arany János u. 25. sz.
Fe le lős kiadó: Bíró Károly Tel.: 06/ 20/221-66-33. Nyomtalás: Berény
Nyomda , Hegyi Márton; Mezőberény, Vésztői út 11/A.
E-maii : gyehirado07@freemail.hu;biro.karoly5@upcmail.hu
Terjesztik agyomaendrődi kereskedők. ISSN szám: 2060-7083

Öntapadós tapéták:
45 és 67,5 cm szélességűek

- Faeres , márványmintás,
- Egyszínű dekorációkhoz

Szczgöcsikok. fal i matricá
Egyéb ajánlatunk:
Viaszos asztalterítök szé les választékban

Nyitva tartás: H·P.: 8-12; 13-17.30-ig Szo.: 8-12·
Te lefon: 66/386-553; mobil: 70/503·76-12

(---------------------------------------_.
.. friss pékáru
.. elérhetö árak
.. széles választék
.. minöségi termékek
.. akciók
.. törzsvásárlói kártya
~

VálassaaSI E ft. olá;
Gyomaendrőd:

- Fő út 26.
- Bajcsi-Zs. út 49.
- Hossuth u. 2.
- Hossu h u. 66.

ERZSÉBET
utalványt

fLFOGADUNHi
\

,----------------------------------------~

A lapunkban megjelenö vélemények, értékelések, hozz ászól ások, eselk
fizetelt hirdetések nem feltétlenül a szerkesztőség álláspontját tükrözik. Viszo
teret adunk minden véleménynek, hozzászólásnak, melynek hangvéle
bizonyos etikai határok közölt mozog. Az "-XX-" jelű irások fizetetthirdetése
véleményekvagyPR-cikkek.Cimlapterv:NovákHanga
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INTER

A csellengés, csavargás hamar törvénysértő dologhoz vezethet: könnyen
bűncselekmény áldozatává is válhat! A rnunkaidö alatt valamilyen
formában tartsa vele a kapcsolatot! Feltűn ő viselkedésével, értékes
tárgyaival ne hívja fel magára a figyelmet! A szülö ismerje gyermeke
barátainak nevét, elmét, telefonszámát

Nyári tanfolyamok, kezdőknek és haladóknak:
1. kezdő angol és kezdő német (30 óra)

KÜLFÖl DI UN AVÁllAlÁSHOZ
2. angol fitnesz & német fitnesz (20óra)

Hogy formába hozd magad! Társalgás.

3. üzleti angol és üzleti német - csoportos
Minimum alapfokú tudással

4. középfokú nyelwizsga felkészítő:

angol, német

S. felkészítés állásinterjúra (10 óra)
+ Májusban indult kezdőkhöz még csatlakozhat:
Újrakezdő angol és újrakezdő német csopor t.

06-20/947-1603; info@internyelvstlldio.hu

INTER Nyelvstúdió, Gyomaendrőd
Kossuth út 18. hétfő-péntek: 14.00-18.00óra

Nyn.vsrLII)10

A endőrség fe lhívása:
Strandon történő lopások megelőzése!

(A tolvaj nem megy szabadságra!)
Ha gépkocsiva l érkeznek, a gépkocsi iratait minden értéke t,
igazolványokat vegyék magukhoz, helyezzék biztonságba! Az ablakot
húzzák fel! Amennyiben lehetőség van rá, vegyék igénybe a strand
ért ékmegőrzőj é t.

Csak a szükséges pénzmennyiség legyen maguknál, ékszer, videokamera,
fényképezőgép maradjon otthon, vagy valaki maradjon a parton az értékek
mellett!
Agépkocsi indítókulcsát sose hagyják látható helyen!

A·tar··ai··iniiói:···············a • • • •

Dr. Frankó levele 2. oldal

Állásbörzeés pályázati nyertesek 3. oldal

A munkáspárti Dávid stván véleménye
a választásról, szoborról.. 4. oldal
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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lúnius 6-án egy férfi. a rendőrőrs épülete előtt vérző fejjel feküdt.
Látszólag eml ékezerkiesése állapotban volt. Az rendőrjárőr észrevette a
fé rfit. és kihívta a rnentöket hozzá.Amentők megállapították, hogy epilep
lziás rohama voltaz i l l e tő ne k. ezértesett el.Azonnal elláttáka s érültet.

[ l3-án érkezett a telefonos bejelentés, miszerint egy férti t tartanak vissza az
gyik külter ület i tany ánál. mert az i l lető egy sziva ttyút akart

.ltulajdonítani. Ennek értéke kb. 60 ezer forint. A kiérkező járőr elfogta a
fé rnt. ak irő l kiderült, hogy büntetett előéletű . ellene most lopás miatt indult

l ' l" á·' . ~ar s.
. (6·án éjfél körül észlelte a járőr a Fő úton, hogy egy férfi fekszik az úton,

·I~ki aztánelmondta, hogy vállfájdalomra panaszkodott.Aj á r őr az ügyéletre
lzállította a kissé alkoholos férfi t, ahol az orvos megállapította, v állficama
vana szenvedő nek , amit aztán elláttak.

-23-án észlelte a rendőljárőr a Fő úton, egy fUves résznél, hogy egy férfi a
- 'kerékpárj3 mellett fekszik és békésen szunyókál. Felébresztette, aki

először agresszívan kiabálni kezdett, majd futásnak eredt. Néhány
éternyi atlétika után azonban a rend őr elkapta a még fáradt ernberünket.

majda rend őr ö rsre szállilotta be. Helyszíni bírsággal súj tották, ami30 ezer
forintra rúgott, s ez valószí n űl eg azonnal felébresztette a férfit.
25-én két esemény is történt. II óra tájban megjelent egy férfi az őrsön és
kihalIgatását kérte.Róla hamar kiderült, hogy körözés alatt áll.
Aznap este a MÁV állomásról érkezett a bejelentés, miszerint egy gyanús
személy várakozik az állomáson. A kiérkező j árőr igazoltatta a 26 éves
férfit, és kiderült róla, hogy három körözés is életben van ellene; kettő a
biróságt ól . egy a rendörségt ő l . Az erőszakos cselekményért körözött
személytelfogtákés átadiákaz eljáró rendőri szervnek.
27·ére virradóan észlelte a járő r, hogy a Fő úton, láthatóan erősen ittas
személy közlekedik gyalogosan, ám közben torkaszakadtából ordibál.

/
Igazoltatta a rendőr, de még ekkor is folytatta az üvöltözést az ill ető.

t Megbilincselték és garázdaságért eljárás indult ellene 40 ezer forintl'helyszíni birsággal tetézve.

Anyár veszélyeiről diákoknak:
Ha gyalogosan közlekedsz, mindig a gyalogjárdát használd! Ha
kerékpárral közlekedsz, sose a járdát használd! Viselj mindig láthatósági
lnellényt, kerékpárodon legyen világítás!
Gépkocsival mindig kapcsold be a biztonsági övet, soha ne vezess ittasan!
Fürdőzz biztonságosan!
Szabad vizeknél csak kijelölt helyen fü rd ő zz l Soha ne fürödj egyedül,
társaid figyeljenek rád, te is figyelj társaidra! Ne ugorj hideg vízbe
felhevült testtel! Ne menj mélyvízbe, ha nem tudsz úszni, még
gumimatraccal se!Ne fürd özz éjszaka, vagy szür kületbenl
Bulikon, koncerteken, egyéb zenés szórakozóhelyeken tartózkodj az
alkoholfogyasztástól! Italodra vigyázz, ne hagyd felügyeletnélkül!

A nyár veszélyeirőlszülőknek:
L~gyen figyelemmel, hogy a gyermeke tartsa be a szabadvizekben való

.' bIztonságosfürdőzés szabályait!
~ S?ha nem fürödjön egyedül, örvériyes helyekn él. amelyek fő l eg hidak
i: PIlléreinél, kanyarulatokban, zsilipeknél szokotl e l őfordu l ni! Ne für ödj ön
~ olt,aholtiltótábla azt tiltja!
I Ne fUrödjön éjszaka, vagy korlátozott látási viszonyok között! Ha beteg,
k v~~ gyógyszert szedett nemenjen a vízbe!

HlvJa felgyermeke figyeimét a céltalan időtöltés , csavargás és internetezés
~ Veszélyeire!

~G~ETLE VÁROSI HAViLAP
~ . Ara: 180 Ft ;;
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Túl vagyunk az első hőhullámori - megúsztuk. Csak lassan hűlnek le a
falak, ígya lakások még őrzik a nyári napforduló eml ék ér. Gyorsan szaladt
el az első félév. Nem esem énytelenül. Kinek jól, kinek rosszul teltek a
hónapjai. A lottó főnyeremény nyertesei most törhetik a fejüket, mibe
fektetnek be. Nem tudom a Kedves Olvasó mikor a hírekben látja, hallja a
napi pénzpolitika híreit, mit gondol a befektetőkről?! Annyiszor hallani ezt
a kifejezést. Nem ismerjük őket, de fontos emberek. Ök játszanak a
pénzünkkel - velünk. A bankok teszik a dolgukat, köszönik, jól vannak!
Függetlenek- t ől ünk legalább is! Látható milyen fontos a Magyar Nemzet
Bankja! Isten rnents, hogy tő IIInk valamennyire is függjön. Féltik onnan
kintről! Még véletlenül használni próbáljuk a nemzeti tartalékainkat baj
esetén! Így aztán, csak ők az ismeretlen arcú pénzvilág dirigálhat a mi
tulajdonunk felett.
Közeledik július 4., a Függetlenség Napja az USA-ban. Nagy ünnep,
büszkék rá! Nekem kétségeim vannak az önállóságról, úgy látom csak
álom volt, az úgynevezett rendszerváltás mámoros éveiben. Mindenki
beleszól az életünkbe, semmi sem jó, amit most a magyar tesz, vagy tenni
szeretne. Rossz helyen tojnak a tyúkjaink, nincs sajtószabadság?! Milyen
lehet akkor, ha ez nem az? Meggyőződésem, a nép többsége, ha tudta
volna, nem szalad az UNIÓ-ba. Azt gondoltuk, majd a gyengéket seg ítik,
felkarolják. Helyette ütika fejünket iránya megszorítások felé!
Mikor ezeket a sorokat írom.javában zaj lik a foci EB. Ismét nem vagyunk
ott, sehol sem vagyunk! Évtizedek óta az ország határain kívül zajló
nemzetközi színpadon nincs jelenésünkl Nem értem miért gondolják,
hogy egy új stadion Pesten, majd kirántja a mélyb ől a magyar focit!?

Dr. Frankó levele

N f o r I ..
Mennek a nagy átszervez ések, még nem tudni mit hoz az egészségügy
de félek csak bonyolultabb lesz minden. Olyan megyében élünk, ~
nagyon fontos intézmények, például magas szint ű kardiológia nincseni
nem végeznek szlvkat éterezést,nincs szakember? Nincs pénz!? Mehetí
Szegedre, vagy Szolnokra. Az úthálózatról nem is beszélve. A 44-d
kiszélesítése ismét 15 évre elhalasztva! Gratulálok minden pártnak]
orsz ággy űlés i képviselőnek a megyénkben. Egyáltalán minek is vann]
Mégiscsak másodrendűek vagyunk! I

Látom a tévében,mennyi a baleset. Ajárd a, mint intézménymegszűn őh

mert mindenki a kocsiúton közlekedik - gyalog! Ajard ák itt nálunk !
helyen járhatattanok. Kin ő rajtuk a gaz, földig hajlanak a szilvafá]
Ezeket nem is bántotta az E-On tavasszal! Milyen megértőek voltak, Al
úton mióta megvan a kerékpárút, mindkét oldalon folyik a közlekedés..
érdekel? Veszélyes gyalogolni.
Befejezésül jelentés a madarainkróJ. Higgye el a Kedves Olvasó, fonto
szép dolog törődni velük. Kérek mindenkit, hogy a nyári hónapokl
tegyen naponta árny ékos helyre egy rossz edényt, lehetőleg lapos valad
és itassa öket. Ok is szomjasak, mint mi, emberek! A Zöld cukrásJ,
közelében lévő gólyafészek hímje sajnos elpusztult, neki repült
villanyvezetéknek. A tojó egyedül neveli három tiókáját. A kertemben l

hónapon át figyeltük a szorgalmas hark álypárt. ahogy nevelte, etett
fiókait. Nagy élmény volt. Hozták a kukacokat felváltva, bebújtak
odúba, etettek, majd összeszedték a kicsik ürülékét és a csőrükben ,
elvitték. Rendszerető madarak, mint a többiek általában, tanulhatna
ember től Uk!
Itt a nyár, itt a vakáció! Most jó lenne ismét iskolásnak lenni. Ök még nt

is sej tik, milyen gyorsan szalad el az élet. Jó nekik! Vigyázzunk nag
rájuk! Sz épnyarat!

ÜdvözlelIel dr. Frankó Ká

KÖSZÖNET
A GYOMAENDRŐDI FIATALOKÉRT EGYESÜLET KÖSZÖ
NETET SZERETNE MONDANI A2012.06. OS-ÁN MEGRENDEZETT
ROMA .JU NIÁLlSRA KILÁTOGATÓ ÉRDEKLÖDÖKN EK!
EZÚTTAL IS SZERETNÉM MEGKÖSZÖNI TÁMOGATÓINKNAK,
HOGY HOZZÁJÁRULTAK A RENDEZVÉNY SIKERESSÉGÉHEZ!
(DANKÓ BÉLA O.GY.K., BARÁK MlHÁLY O.GY.K., ORSZÁGOS
ROMA ÖNKORMÁNYZAT, FÜLÖP ZOLTÁN, POHARALEC
LÁSZLÓ, TÓTKA SÁNDOR, FEKÉCS LÁSZLÓ, TOLDI BALÁZS,
RÓZA VENDEL, ÚJLAKI SZABOLCS, DR SZENDREI ÉVA,
MADlZOL KFT, DR KATONA PIRoSKA, LEHOCZKfNÉ.T. 1., ÉS
MfNDAZOKNAK.,AKlKSEGÍTETTÉK MUNKÁMAT!)
A ROMA JUNIÁLIST MINDEN ÉVBEN SZERETNÉM MEG
RENDEZNI, ÉS EZZEL IS HOZZÁJÁRULNI GYOMAENDRÖD
vÁRos PROGRAMJAINAK. SZÍNESEBBÉ TÉTELÉHEZ.

KÖSZÖNETTEL ÉS TISZTELE7TEL: RAFFAELATT1LA ELNÖK

Békés Megy ei Roma Juniális Labdarúgó Tornát
rendeztek a közelmúltban Gyomaendrödön. Számos
résztvevő csapat vonult a pályára, közülük a legjobb a
szarvasi csapat lett, a második a békésiek, a harmadik
pedig a gyomaendrődiek csap ata. Az endrődi focipályán
felállított színpadon délután egymást érték a programok.
Fellépett a Terák együttes, helyi amatőr együttesek, a
mazsorett csoport, a hastáncos hölgyek .. . ,
Az est fénypontja Jolly és Suzi voltak!
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Állásbörze és munkahelyteremtő támogatás

A Békés Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja június 8-án,
Gyomaendrődön megrendezte TAMOP 1.1.2-11/1 "A hátrányos
helyzetilek foglalkoztathatóságának javítása (Decentrali zált programok a
konvergencia régiókban)" cím ü eseményét. Ez egy rendezvénysor egyik
állomása volt. A rendezvények célja a hátrányos helyzetű álláskeresők

elhelyezkedési esélyeinek javít ása a munkaerőpiacon. Ennek érdekében
igyekeznek a személyre szabott szolgáltatásokkal és támogatásokkal
segítséget nyújtani. A börzéken személyesen találkozhatnak a 'munkát
keresők a munkaadókkal és a felnőttképzési intézmények képviselőivel.

Békés megyében mintegy 3 ezer á l l á skeres ő t és több mint 1000
munkáltatót hívtak meg. A találkozók és a börzék okán rnintegy 360 fő

elhelyezkedése várható. Gyomaendrődön erre a találkozóra 208 fő

álláskeresőt hivtak meg, ugyanakkor Illmunkaadót. 95 elérhető álláshely
voltés a várható elhelyezések száma 56 fő volt. A legjellemzőbb szektorok
az élelmiszeripar, vendéglátás, építőipar, szociális szolg áltatás voltak,
ahováp éket, eladót, felszolgál ót, szobafest őt , szociális gondozót kerestek.
A rendezvényen előadások hangzottak el, álláskeresési tanácsadás. és
egyébhasznos események zajlottak. A rendezvény célcsoportjai voltak az
alacsony iskolai végzettségűek, pályakezdők , ötvened ik év üket betöltött
á lláskeresők is, de a GYES-ről, GYED-ről , ápolási díjról visszatérők és
mások.A munkába állók valamint a munkáltatók bérköltség támogatást is
nyerhetnek, amely kedvezővé teszi az alkalmazás bérköltség támogatást,
sőt a rnunkábajáráshoz is utazási költségtámogatást kaphatnak. Megyei
szinten6,115 milliárd forint áll a rendelkezésre a programhoz.

* * *
Gyomaendrőd következő eseménye ebből a szempontból a Nemzeti
Foglalkoztatási Alapból rendelkezésre álló 10 rnilli árd forintos keretre
történő pályázatok nyerteseinek kihirdetése volt. Ez a pályázat a
mun.kahely~eremt és támogatását célozta meg, de munkahelyek

;megőrzé sé t IS. Országosan kellő érdeklődés kísérte ezt a pályázatot, hiszen
a 10 rnilliárdos keretre 750 pályázat érkezett. Békés megyében 79
beérkezett igénylésből 67 került t ámogatásra, Ez 330 új munkahely
te~e~tésé.t jelenti, 445 fő megtartása mellett. A megítélt támogatás 687,7
m.111I? forint, Gyomaendrödönugyanakkor 6 nyertes pályázalotjelent ez a
palyazat. a megítélt támogatási összeg pedig több, mint 118 millió forint.
E~nek segítségéveI 52 új munkahely jöhet Iéire. Ez az esemény a
IMlrh6háti utcai MunkaUgyi Központ Kirendeltségert zajlott. A
gyomaendrőd i nyertesek. illetve egy dévaványai cég a következő :

,E~d~őd-Holding Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 15 új munkahely és 33
mIllió forintelnyert támogatás.

,G.yoma-Mélyépít ő Kft., 18új munkahely és 43,2 millió forint.
TimdaAgroházKft.,4 új munkahely és 9 millió forint.
Endrődi Kenyér Kft., 10új munkahely és22,5 millió forint.
;ErkálosTrade Kft., 3 új munkahely és 6,2825 millió forint.
,SteelDesign Kft. (Dévaványa), 2 új munkahely és 4,4 millió forint.-
Sérelmek apszichiátriánl
~a úgy érzi, pszichiátriai kezelése során Önnel szemben visszaélést követtek el
Oogl~lan beszállítás, szexuális zaklatás, bántalmazás, stb.), írja meg panaszát
az alabbi címre, vagy hívja azalábbi teiefonszámot: 06(1) 342-63-55
ElIampo.lgári Bizottság azEmberi JogokértAlapílványelm:1461 Budapest, Pf.:182.

-maii : Info@cchr.hu Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!'

Megszólaltattuk a Gyoma MélyépítőKft. képvisel öjét.Tímár Évát, aki a
következőket mondta el olvasóinknak a pályázattal kapcsolatban
"Mi egy idén alakult Kft. vagyunk. Felrnerült egy ilyen üzleti lehetőség,

magyarán van igény arra, amit csinálni szerétnénk. Ennek lényege
földmunkák, csatornázás végzése a csapadékvíz elvezetésére, belvizi
helyzet kivédésére. Ehhez két komoly földmunkag ép beszerzése
szükséges, a Komatsu cégt ől. Mivel a munka különösebb szakértelmet
nem igényel, ezért a rnunkügyi központ minden további nélkül tudja a
szükségesmunkaerőt biztosítani.A pályázat akkor lesz sikeres, ha két évig
tartani tudjuk ezt az állományi létszámot. Két év multán pedig megvan a
remény arra, hogy esetleg még több embert tudunk foglalkoztatni . Nagyon
nehéz a gazdasági helyzet éppen, de erre a szolgáltat ásra nagy igény
mutatkozik, hiszen csak a megyében nagyon sok belvizes. problémás
terUlet található, ezért úgy gondoltuk erre fogunk ráállni. Nem légből

kapott az ötlet, hiszen ismeretségi körből kaptuk, más is foglalkozik
ilyesmivel, ami alapján mi is elhatároztuk, hogy a pályázat segítségéveI
belekezdünk. Most a könnyebb részén vagyunk túl, amikor megnyertUka
pályázatot. majd jön az a része, mikor be kell bizonyítani, hogy meg is
érdemeltUk a bizalmat.
Telep ünk a volt Volán-telepen van, a Bajcsy-Zs. úton. Jelenleg ketten
vi sszük a céget, most fogjuk az embereket felvenni.A megbízásokat főleg

önkormányzatokon keresztill kapjuk. Még ehhez tehát sok feltételnek kell
megfelelni, hogy sikeresen megfeleljünk a pályázati kiírásnak."

Katasztrótavédetml felkészí és
A rnentési feladatokra tö rténő felkészülés érdekében, 2012. június 14-én
14 órakor felkészítésre került sor a Polgármesteri Hivatal nagytermében.
A felk észítésen részt vettek a gyomaendrődi polgári védelmi parancs
nokság parancsnoki és riasztó törzsébe beosztott állampolgárok,
polgárőrök, k özterület-felügyel ők, rnező örök, település-őrök, a vörös
kereszt aktivist ái és egyéb civil, karitatív szervezetek képviselői .

A felkészítést a Szeghalmi Katasztrófavédelmi Kirendeltség részéről

Kovács Krisztián tü.alez. kirendelts ég-vezető , Csasztvan Attila polgári
védelmi felügyelő, a Szarvasi Hivatásos Tűzolt ó-parancsnoks ág részéről

Bíró Zoltán tü.alez, parancsnok és Bohák János tü.örgy, parancsnok
helyettes végezte.
Toldi Balázs alpolgármester megnyitója után, az előadók ismertették a
jogszabályi változásokat, az új katasztrófavédelmi törvényt, az abban
foglalt el ő í rásokat, feladatokat. Levetítésre kerUlt egy film, melyben egy
~zimu l á l t katasztrófa helyzet kapcsán került bemutatásra a megteend ő

intézkedések köre. Szilágyi
Sándor katasztrófavédelmi i1'0- ,---.---- --;---,-:r...---.,...,..=--r--;on,.---,
davezetö a helyi viszonyokról
tartott előadást.

A felkészitést követően telep ü- LJilJ~:Tf"~iW

léslink polgári védelmi szerve
zeteibe beosztott lakosok tele
fonos, illetve személyes riasztási
gyakorlatára került sor. Ennek
során 98 állampolgár kiérte
sit ése, illetve személyes adatai
nak egyeztetése történt meg.
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A választásról, és a szoborról, avagy a gulyásleves és a Munkáspárt véleménye

* * *

A közelmúltban lezajlott idők özi helyhatósági
választással kapcsolatban Dávid István, a
Magyar Kommunista Párt helyi vezetője kérte,
hogy adjunk helyetvéleményének,

Hogyanjellemzi a választást megelőző kampány
időszakot?

Emlékezni kell bizonyos dolgokra . Szemé
lyemben a Munkáspárt akkor is javasolta, Mikor
az első ülésünkvolt a pártok és a város vezetőivel,

ahol több párt képviselője megjelent, és hogy
próbáljunk meg tisztességes, korrekt választást,
kampányt eszközölni. Szerintem ez részben
történt így. A Munk áspárt aztán nem akarta a
választási eredményt megsemmisiteni, mert
valójában olyan kimagasló eredményt ért el a
Körösök Vidékéért Egyesület képviselőjelöltje,
amivel valószínü, hogy amúgy is megnyerte
volna, ha ezek a problémák nincsenek, Azok a
problémák, amik történtek, Bizonyos személyek
bevihették a telefont a helyiségbe például, mások
meg nem. A karnpánycsend pedig mindenkire
vonatkozik. Lehet, hogy a tisztelt olvasó arra
gondol, hogy most mi irígykedünk, mert tudtuk,
hogy ötszáz gulyáslevessel szembe, és egy
Európa szerte hires koncerttel mi nem vehetj ük
fel a versenyt. Nem is ez volt a Munkáspárt célja,
Tudtuk, hogy nekünk kicsi az esélyünk, bár
tarkóra tett kézzel nem rnentünk.A választás után
való szombaton, Budapesten volt a Magyar
Kommunista Munkásp ártnak a kongresszusa,
ezen ekkor viharos vastaps fogadta a Munkáspárt
választási eredményét. Pozitivan értékelték az
eredményt, annál is inkább, hogy nem lettem az
utolsó, hiszen parlamenti pártot előztem meg és
ezzel az is kiderült, hogyaMunkáspártnak
milyen támogatensága van,
Hogyan értékeli az eredményt?
Gratulálok a győztesnek! Azt kérem, hogy mivel
jó személyes viszonyban is vagyunk, hogy igazán
a város lakosságának az érdekeit szolgálja! Ne az
legyen, hogy két frakció van és hol én tartok be
teneked, hol te nekem, Mert a város lakossága

issza meg ennek a kíméletlen két évnek is a levét,
amely már rnögöttünk van. Sokan ezekről nem
tudnak, de azok a helyi emberek, politikusok,
akik figyelemmel kísérik a város irányítását,
fejlödését, azok nagyon jól tudják, hogy ez igy
van, Tehát a jövőben a város lakosságának az
érdekeit szolgálja minden képviselő!

Arról mi a véleménye, hogy egy emlékművet.

szobrot akartak Endrődjőteréreállítani?
Kérem, legyek én az első Thürrner Gyula után,
aki kijelenti, hogy azok az emberek, akik innen
elmentek, nem azért mentek el innen mert
elüldözték őket, nem azért vették el tőlük a
tanyájukat, földjüket, hogy elvegyék, hanem
azért mert úgy bántak a b éresekkel, kondásokkal
ahogy bántak, és megérdemelték, amit kaptak,
Ha a mai világban is, ha úgy bánnak - márpedig
sok helyen így bánnak -, az új kulákok a
béresekkel. akkor ők is megérdemlik a sorsukat.
Az egész telep ül ésr ől , nem csak Endrődröl, de
Gyomáról is kaptam az elismerő telefonokat ,
hogy ide ne jöjjenek a városba kényszeríteni a
Képviselő-testülete politikai döntésre, Ennek a
szobornak nincs itt helye, vigyék el máshová.
Felhasználom a lehetőséget arra, hogy nem
fenyegetésként. harrem tényt mondok el, amikor
a Munkásp árt kerül a hatalomra, azonnal
megfosszuk őket ezektől a nagy Iehetőségekt ől,

ebbe beleérlek mindent. Hogy gondolják ők?

Elker ültek innen, tessék megnézni a Rózsa
dombon közel milliárdos villáik vannak,
doktorátussal. .. Hát kik taníttatták öket, ? Nem
szégyellik magukat? Nem is idevalósiak,
Hunyára, meg Pestre" ,De hazajöttek, becsaptak
idős személyeket, aláiratták azt, hogy tárno
gassák a szobrukat, meg olyan személyeket
környékeztek meg, akik nem értenek a poli
tikához, Például, a testvére kommunista a mai
napig, ő meg támogatja ezt. .. Hogy gondolja? Az
apja megfordul a sírj ában. Kérem, ha valaki
valamit megérdemel, kapja meg, Megkapták
Rákosit ól, amit megkaptak, de a lényeg az, hogy
sok ember maradt itthon, akik nem bántottak

senkit , Bár ez volt a kevés, Ezek úgy is bánta
béresekkel, hogya béresek elmondták
közs égházán. hogy tisztelem, becsülöm a ,
gazdámat, mert rendesen kifizetett, Nek
például megvan még apám cselédkönyve. He!'
év után még most sincs kifizetve az apám, Mi
én rnegszülettern, háromhetes elmúltam, és n
akkor az apám nem látott, Kérezkedett ha
Kalmár bir ó ékt ől. hogy családja szület
szeretné meglátni. Azt mondták neki, hogy
Imre, majd meglátod, ha vonul be katonának,
Szer étném tolmácsoini ezeknek az emberekn
akik idejönnek szerntelenül és meg akar
téveszteni a város Képviselö-testületet, b
akarják vinni őket politikai döntésekbe
Utólagosan gratulálok a képviselöknek. he
elutasították. Nem lehet hivatkozni a 35
csendőrsortűzre . Tájékozatlan személy az, aki
rnondja, hogy a csendőrsortűz áldozatai
fekszenek, Ott vannak, ahol lenni kell nekik,
azok nem voltak kommunisták, Azok, munkás
szegények voltale Értelmetlenül agyonl őt

öket. Megjelentek a városban olyan írás
amelyek nem felelnek meg a valóságnak,
fiatalok becsapására, megtévesztésére jók cs
mint az országunk, amely huszonkét éve ebbe
mocsokban áll. Csak egy példa erre a dev
hitelesek Ugye, Megtévesztették a fiatalok
Felvették a kölcsönöket, amelyeket most
megemelt kamatok, stb miatt nem tudják fize!
A család már nem tud egy ütt maradni, his;
lassan ennivalójuk sincs .. , Tessék monds
hogy szüíjenek ők gyereket? Hogy legyenI
normális családi élet? Hogy gondoskodik ei
kormány, de az előző is, a családokról? '
huszonkét év óta, aki a Parlamentbe volt, eg)1
egyig mind bűnös, akik megszavaztak ilyen i
ellenes dolgokat. Akár milyen volt;
szocializmus, ilyen bűz és bűnös világ nem .;
az országban akkor, mint most - fejezte be Dá!
István. :

I

Tisztelettel : Davidovics László; nemzetközi refe
Leonardo programkoordinátor Tel: +3630974

Várfi András köszöntötte aváros pedagógusait
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Az ünneps égert került átadásra Gyomaendrőd Város Önkorrn ányzatá '
Képviselő-testülete által adományozott: !

Várfi András polgármester úr pedagógus nap alkalmából, a Városi "Gyomaendrőd Város Neveléséért" Elismerő Oklevél, melyet Ho~
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény ünnepi rn űsorán egy szál szegfűvel Lászlóné -általános iskolai tanító nő vehetett át, több évtizeden kerest

végzett lelkiismeretes nevelő-oktató munkásságáért, i
köszöntötte a város pedagógusai!. "Gyomaendrőd Város Sportjáért" ElismerőOklevél, melyet Homo:
Az ünnepségen virágcsokorral és emléklappal köszöntötte azon nyugdíjas Lapatinszki Gizella _általános iskolai tanító nő vehetett át, a sport terül~
pedagógusokat, akik az elmúlt évben vehették át arany és gyémánt végzett szorgalmas és kitartó rnunkásságáért, :
diplomájukat. Díszoklevélben r észesült nyugdíjas pedagógusok : Dr, "Gyomaendrőd Város Sportjáért" Elismerő Oklevél, melye'
Jánosik Bertalanné, Varga Józsefné, Farkas Sándorné, Prókai Istvánné, Gyomaendrödi Gyermeklabdarúgó Egyesület képviselője-Kéri Rol
Pésó Illés Béláné, Soczó Bálintné, HerzbergerTibor és Solymosi János. vehetett át, a sport területén végzett utánpótlás nevelés elismeréseként. I

" " ' '' ' ' ' ' ' ' ' ' 'D~~'id~'~'i ~~' 'L~~~i'ó ' '~'~~~'~'~'~'k~~'~d'i~ 'á't'~'~ " " " " " " " " " " '~~j'~'~~~~;~~" 'Ö'~~~~;~"'~~;;" ~"~~~~~ " ~;;;~;"~i'~~~" ~'~'I':~~"~~~~~~';~;
Intézmény oktatóinak és KKV - ék képviselőinek Lengyelországi szaki

beszámolói él Leonardó program eseménye i rő l tapasztalatszérző programjaa tervekszerint val ósulmeg. .
Tisztelt Hölgyeim,Uraim Szakembereinka Janow - i Ménesés Szakiskola lovastúra vezető képzés ,
Tájékoztatom Önöket, hogy a Nantes-i (Franciaország) Főiskola diákjainak gyakorlati oktatói helyeinek működését, az agroturizmus és vendégfogat
szakmaigyakorlataBékésmegyében,Gyomaendr ödönfolytatódik , programszervezés kérdéseit tanulmányozzák.
A francia tanulók szakdolgozatukhoz gyűjtenek anyagot a magyar Fontos a sajátos nevelési ig ényű tanulókkal való bánásmódot és irinov
mez őgazdas ágr ól, termékek feldolgozásáról és értékesítéséröl, a vidéki élet pedagógiai módszereketmegismerése.
megszervezéséről. Oktatóinkat fogadta a lengyel Mezőgazdaság és Vidékfejlesz
A Békés megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény gyakorlóhelyei, a Minisztérium Szakképzési Főosztályának Vezetője Zofia StypinskaAss
Leonardo da Vinci programban résztvevő diákok és szakoktatók pontos és aBiala PodlaskaJárási HivatalVezetőjeTadeuszLazowskiÚr,
szakszerű információkat és adatokatnyújtanaka külföldí diákoknak,kulturális Számos projektalapú együttm űk ödési ajánlat került megbeszél
és tájismeretiprogramokat szervezünk a franciapartnereknek. amelyekről hazatérvetájékoztatjuk a magyarérintett intézményeket.
A diákok Magyarországi tartózkodása a francia Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Minisztérium támogatásával, a magyar-francia egyiltl
működés keretébenvalósulmeg,



ÚJ GYO AENDRÖDl HIRLAP; 2012.JÚLIUS

Érettségi, fenntartó váltás ...
;

iAtanév végeztével dr. Kovács Bélával, a Kner Imre Gimnázium
Iligazgatójával beszélgettünk, aki néhány olyan dologban adott
nértékes felvilágosítást olvasóinknak, amelyek aktuálisak, sok
:'embert érin ten ek és a jövő jelen tős vá ltozásá t hozzák.
~..Atanév még úgymond a régi időszaknak megfelelő jogositványok mellett
'llelt, viszontév közben a Parlament számos olyan új oktatást érint ő törvényt
afogadott el, amelyek a következő időszaktól lépnek majd életbe. Nagyon
.lsok szép eredményt értek el tanulóink, ami nem csak a tanulmányokra
aszorJtkozik, hanem például nyelvvizsgák, közép, felsőfokú, aztán
kjellemzővé vált, hogy el őre hozott érettségit tesznek a gyerekek, főleg

olyan tantárgyakból, ami nem négy éves anyag. Ezért aztán az már nem
~ o lyan stresszes állapotban történik, már van sikerélményük. Számos
Ilországos versenyünk, helyezésünk volt kosárlabdában, a "Vita-csatában".
.Ezt megnyertük. tavaly nyáron Brüsszelben volt az országos elsŐ
1csapatunk, idén is nagyon szép eredménnyel zárultak ezek a versenyek. A
I'kajak-kenusaink, Tótka Sanyitól kezdve csodás eredményekkel
tbUszkélkedhelnek. A 14·18 év közötti versenyzők mind nálunk tanulnak,
l ugyan9.gy a kézilabdás lányok is vagy gimiseink voltak, vagy jelenleg is
kazak. Ok a megyei bajnokságban az élbolyban végeztek. A cselgáncsos
(Siroki Ibolya eredményei is kiemelkedőek ... A város kulturális életének
Iszámos szegmensében is ott vannak a diákjaink, például Kovács Ida
: tánctudása káprázatos. Tehát azt lehet mondani, hogy a gyerekeink nem
: pusztán tanulással foglalkoznak, hanem a szabadidejüket isjól kihasználva
' a városban található rnindenféle lehetőségeket érintve ezen hobbiknak is
; tudnak élni. Rendkívül fontos, hogy egy fiatal tudjon magával mit kezdeni,
' mert az, aki csak UI a számitógép előtt óraszám, se hobbija, se célkitűzése,

~ se érdeklődése, az már eleve elveszett! A gyerekeink többsége ilyen
:szempontból nyitottak, és valamilyen irányban hatékonyan dolgozik a
l tan6rákat követően.
I A tantestületünkr ől is elmondható, hogy remekül dolgozik, egy jól
I beidegződött munkát végző csapattal van dolgunk. Most épp az érettségik
l idejét éljük,Az elnökök elégedettek a tanulók tudásával hiszen önállóan és
:szépenoldják meg az érettségi feladataikat. El lehet mondani, hogy ugyan
laz iskolánk a kisebb intézmények közé tartozik, ámde eredményeit
' tek i n tvej e l en tősnek mondható.
IAjelenleg is folynak a vizsgák, az érettségik, Diákjaink megoszlanak a
'nyelvi el ők észítő osztály és a rendvédelmi. valamint utazás-turizmus
osztály között, Az előbbi azt jelenti, hogy öt évig járnak hozzánk nyelvi

.oktatásra. Náluk a továbbtanulási arány nagyon nagy, a gyerekek
nyolcvan, kilencven százaléka él is vele. Másik osztályunkban a
rendvédelmi képzés is folyik és az utazás-turizmus szakirányú képzés. Ez

Állatorvosunk levele
Belek betegségei

I A belek betegségeit általában a hasmenés jellemzi. A hasmenés pedig a
belekperisztallikájának (bélmozgás) a felgyorsulása . Ez alatt a béltartalom
gyakrabban UrU I, viztartalma magasabb, ezáltal nő a tartalma, változik az
állaga. A belek gyulladásai lehetnek vékony-, vagy vastagbélgyulladás,
de kutyában, macskában lehet még úgynevezett dyspepsiás (bélernésztési
zavar) hasmenés is. Ez utóbbi a helytelen táplálásból eredhet. Általában
magas fehérje tartalmú eleséggel való etetéskor alakulhat ki. Ilyenkor akár
a hasnyálmirigyenzimek hiánya is kialakulhat a bélben, a megnövekedett
bevitel miatt, így a magas fehérje tartalmú béltartalom a vastagbélbe
bejutva rothasztó baktériumoknak esik áldozatul. A rothadás során
nagymennyiségü bűzös gáz szabadul fel, amelyek fokozzák a vastagbél
mozgását is, kialakítvaa bűzös hasmenést. De a gyomorban iskialakulhat a
tartalom kevésgyomorsavval való keveredése is. Ilyenkor a rothadás már a
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aztjelenti, hogy egy általános érettségit tesznek, ezen felül érettségiznek a
rendv édelemből, utazás-turízmusból. ezt aztán be tudják számítani tovább
tanuláskor és bizonyos előnyben részesülnek általa.
Köztudott, hogy az ország milyen helyzetben van, a kormányzat
különbözö megszorításokat hajt végez a különböző terUleteken az
egészségügy től az oktatásig. Nagy bonyodalmat okozott nálunk is, mikor a
kormány bejelentés n élkül az államilag támogatott helyek számát
leszűkitette. Illetve nyilvánvalóvá vált, hogy hatalmas összegekért lehet
majd tovább tanulni. Ez megrázta az adott korosztályt és a szülöket, Akik
még előtte állnak, tán még át se gondolták ezt. Ez még lebeg a levegőben,

majd meglátjuk hogy akik jelentkeztek különbözö továbbtanulási
helyekre, a beszűkítés miatt milyen lehetőség állhat el őttük, Ismert, hogy a
fiatalok mintegy ötven százaléka külföldön akar elhelyezkedni, ilyen
szempontból mi is érdekl ődtünk diákjainknál elszomorító az, hogy értékes
fiataljaink nem igazán látják a jövőképet akár Gyornaendrődön, akár
országosan, az álláshelyek hiánya miatt. EIszomoritó ez a kép. Mivel ez a
beszűkül és a felsőoktatásban és a középiskolában, lesz várható január
elsejétől, ezért azt láttuk országosan, hogya különböző fenntart ók. az
önkormányzatok próbálják megtalálni az intézményeik helyét a jövőben,

hiszen egy városnak alapfeltétele az hogy olyan középiskolája legyen,
amely biztositja az ott lakók számára a sokirányú, továbbtanulás
lehet ős éget. Láttunk megoldásokat, mikor például a szarvasi, több mint
kétszázötven esztendős gimnáziumot a város az evangélikus egyházhoz
adta, vagy Mezőberény, akik szint én az evangélikusoknak adták a két
tannyelvű gimnáziumot. Országosan nagyon sok ilyen elmozdulást
láttunk. Miután kiderült, hogy Gyomaendrődnek nincs anyagi fedezete
arra, hogy az iskoláit januártól, amikor az állam átveszi ezeket
visszaszerzödje, ezért próbáltuk keresni a kitörési, megoldási lehetőséget.

Ezt a Szeged-Csanádi egyházkerUlet püspökénél Kiss Rigó Lászlónál
találtuk meg, aki hajlandónak mutatkozott átvenni az intézményt. Ezzel
kapcsolatban számos egyeztetés volt, aminek a végeredménye az, ami a
testületi ül ésen elhangzott, miszerint az egyház, a püspök úr jövő

szepternbertől hajlandó átvenni az iskolánkat. A polgármester úr, Várfi
András, tájékoztatta a k épviselő-testületet, hogy a kormányhivatal, akinek
kezébe fog kerülnijanu árelsejétől az összes gyomaendrődi intézmény,úgy
alakitj a ki a megyei fejlesztési, közoktatási elképzeléseit, hogy bennünket
érintetlenül hagy, vagyis az egyház szeptembert ől át tudjon venni. Ez
megnyugtató lehet a sz ül ők, a gyerekek és a tantestület számára. Tudni
kell, hogy az oktatási törvény értelmében bekerül a tanmenetbe a
világnézeti nevelés. Ez most vagy erkölcstan/etika lesz, vagy pedig római
katolikus, vagy református hittan oktatás lesz szabad választás alapján.
Lényeg az, hogy biztosított legyen a gimnáziumunk fennmaradása,
finanszírozása, a pedagógusainknak a további biztos munkahelyi
lehetőség"- tette hozzá dr. Kovács Béla.

gyomorban kezdődhet.(büzös szájszag). A dyspepsiás hasmenés kezelés
nélkUl a helyesen adott rnértékü takarmány adására is normálissá alakul
vissza . Tartós fenntartása estén viszont kialakithatja a további
bélgyulladásukat. A hasmenések formái rendklvUI változatosak a kissé
lágyabbtól a hígan vizesen folyóig. Lehet eseti, de lehet folyamatos is. A
tartósan fennmaradó hasmenés jelentős testtömeg csökkenést is okozhat
hisz a felgyorsult, rosszul emésztett tartalomból szinte semmi nem
sziv ódik fel. Jelentős folyadékvesztés is kialakulhat. Kiváltói között
szerepelnek fertőző (baktériurnos, vírusos, gombás, parazitás) eredetűek,

egyes szerv megbetegedések, táplálék eredetűek, vékonybél nyálkahártyát
károsító elváltozások (mérgezések). Előfordul a tUnetek között még
hányás is. A nagyon gyorsan kialakuló esetekben akár elhullás is
jelentkezhet. A gyógykezelés alapja a diéta, akár a takarmány teljes
megvonása egy rövid idöszakra is. Pótolni kell a vizet, elektrolitokat. Az
oki kezelésnél szerepet kaphat antibiotikum, vagy antiparazitikum is.Fon
tosak a bélnyálkahártya bevonók, toxinkötők is (széntabletta). Számol
nunk kell a kialakuló bélgörcsök oldására is.A legfontosabb az állat kezelő
állatorvosának az értesítése,az állat vizsgálata és a később i szövődmények

elkerUlésemiatt. .
M.ás. Itt a nyár, a kánikula, ami állataink szervezetét ugyanúgy rnegviseli,
rnmt az emberek szervezetét. Jónéhány állatfaj azonban nem tud izzadni,
ezért fontos az árnyékos szellős elhelyezés, a kellő mennyiségiiivóviz
e~látásuk . Ne felejtsük lezárt kocsiban, csomagtartóban öket. Ha mégis
kialakulnak a hőguta tUnetei, azonnal kezdjUk meg az állatok hűtését

(ventilátor, vizes ruha), '
dr. Kondé Gábor álla/orvos

Gyomaendrőd, Fő ú1149.; Kondoros, Bacsó Béla u. 30.
Tel: 30/9032-998; konde@kondorosiklv.hu
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FEM CSARNOKO

MAGTÁRAK
tervezését,

kivitelezését vállaljuk!
06-20/9527-636

"Sz ép ruhában, arany ajtón ÜGYELET: éjjel-nappal hívható
kopogsz most, hogy szabad-e?" telefonszám: 06-30/630-80-97

(Weöres Sándor)
OA Csőke János OA OA

TEMEKEZSISZO 6ALTATA
Temetkezés, temetkezéssel kapcsolatos

teljes körű ügyintézés
GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
Gyomaendrőd, Ipartelep ll. 2. sz,
Te/.: 66/386-233; Fax: 386-269

További elérhet öségelnk:
5500 Gyomaendrőd, Fő út 188.
06-30/630-80-97; 06-Z0/988-00-13
Az Ugyfélszolgálati iroda nyitva tartása munkanapokon:
8-lZ:00-ig és lZ:30-15 óráig. ipgyomaszolg@intcmet-x.hu

R' GI ÚTOK J ANTIK BÚTORTVÁSÁR~LDK!
Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

Telefon: 06-30/9533-594

ItEÁL S ÁRDN VESZE :
Boltberendezést • hagyatékot, régiségeket,

ócskaságokat • régi stílbútorokat
-parasztbútort (szekrény, asztal, kaszli, sublót,

falitéka, konyhaszekrény, láda, szék,
tükör és tükörasztal, kredenc)

Fizetés azonnal, készpénzzel!
Bárkai Zsolt. Gyomaendrőd , Bocskai u. 59.

Hétfőn

"\ UTI felnő t . és gyermekruházat
~ teljes cseréje!
~ Felnőtt 600 Ft/db

rUR ;re N; OF ; b ; N

Gyomaendrőd, Szerdán CIPO esKIEGESZITO
Bajcsy-Zs. út63. szombatigcsökkenő árakkal!
Pénteken, szombatonLAKÁSTEXTIL csökkenő ára

Minden héten Nyitva tartás:
t eljes árucsere' hétfötöl péntekig: 8,30-~7-ig,

• szombaton: 8,30-12-lg

UJGYOMAENDKÖDI HIKLA'-

Elérhetőségek:

info@totkaep.hu
66/386-186; 30/334-80-18
www.totkaep .hu
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Rendel:

Békéscsaba, Jó~ai úE 34. szám ~Iattl (udvari bejárat)
O HETFON: 14-18 ORAIG
~ - idegbecsipddések, tzűlet! blokk, tartási
~~ rendellenességek megsz üntet ése

( ::.J _ nyaki eredetűszédülesek megszűntetése

. . - sportsérülések, Izli/eti bántalmak kezelése
- hagyományos kinai orvoslás
-fűlokupunktúrás fogyókúra
- porckorongsérvek és térdbtokkok mIItét
nélkűl! megszüntetése

DR. GARZÓ PÉTER természetgyógyász
Mobil: 06-30/9458-477

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

Szombat: SZÜNNAP!

CSONTKOVÁCS-AKUPRESSZŐR

• Építőipari szolgáltatások nyújtása,
építési anyagok szállítása

• Nehézgép szállítása trélerrel
-1.l.I • Környezetvédelmi engedéllyel

~
iS2 tiszta beton, téglatörmelék

" ~ átvétele díjmentesen-0;0
§
.~ Daráltbeton, tégl: 500 ft +áfától

1······p~~~t :: :::::::::~ZI
! PAPíRDOBOZ gyártása

I STANCFORMA Kt ZíTt
i Róza kft.
~ 5500. Gyomaendrőd, Ipartelep út l/l.
~ Tel./fax: 66/282-095; 06-20/9142-122
1 E-maii: rozakft@rozakft.hu
:. " , " .
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Nyár és szúnyog

Aszúnyogok és a szúnyogcslpés bosszantó, ésráadásul több betegséget
is terjesztenek. A legnagyobb valószínűséggel a szúnyogok hajnalban
vagy alkonyatkor csíphetnek meg bennünket, mivel ilyenkor a
legaktívabbak.
Azonban nem mindig kivitelezhető, vagy esik jól ezekben az órákban a
lakásban tartózkodni. Szerencsére bizonyos módszejekkel kordában
tarthatjaa szúnyogokat.
Sajnos nincs teljesen biztos módszer. Ha mégis rnegcsípték, előfordulhat,
hogya sz únyogcsípésárulkodó jelei (börplr, duzzanat) csak két nap múlva
jelentkeznek. Antihisztaminok és krémek is segíthetnek a viszketö csípés
enyhítésében.
A szúnyogcs/pésjellemzőtünetei a következők:

puha, kezdetben halvány duzzanat a bőrön, mely rózsaszinné és pirossá
válhat;Viszketés!
A csípés okozta duzzanat megjelenhet azonnal, vagy akár csak két nap
múlvais. Ha Ön érzékeny asz únyogcsipésre,val ószínűleg sokkal nagyobb
terUletre teljed ki a viszketés. Rítka esetekben súlyos allergi ás reakció is
felléphet, mely a torok duzzanatát, csalánkiütést. vagy neh ézlégzést
okozhat.Ilyenkorazonnalorvoshoz kell fordulni
Szúnyogok által terjesztett betegségek
A szúnyogok olyan súlyos betegségeket is terjesztenek, mint a nyugat
nílusivírus, malária. sárgaláz vagy dengue-Iáz. A súlyos fertözés tünetei a
következök: Láz, Súlyos fejfájás, Idegrendszeri változások, rnint például
egyoldali izomgyengeség, Hányinger, hányás, Duzzadt mirigyek, Kiütés,
Letargia,Zavartság, Fényérzékenység.
Amennyiben a szúnyogcsípés súlyosabb tünetekkel jár (láz, hányás, stb.)

I forduljonorvoshoz
Okok

I Aszúnyog~sípést a n ői szúnyo~ok harapása oko,~za. J: nös.tény s~ny?g az
Önvérét SZIVJa, s eközben a nyála egy részét a borbeJuttatja. Ez fehérjéket
tartalmaz, mely a bőrben marad, s az Ön immunrendszere erre reagálva
okozhatjaa viszketést és duzzanatot.
Kockázatitényezők

A sz únyogok áldozataikat az azok által kilélegzen szén-dioxid, kiizzadt
vegyi anyagok illatának elemzésével választják 'ki, Bizonyos tényezők,

noha nem egyértelmű miért, növelik a szúnyogcs íp és kockázatát. A
szúnyogok jobban szeretik a: férfiakat, gyerekeket, O vércsoportú
embereket, túlsúlyos embereket, a sötét ruhát viselöket, mely magába
szívjaa h őt,

SziJvődmények

Fertőzött harapás - Amennyiben elkaparja a szúnyogcsípést, az ebböl
eredő sebek elfertözödhetnek.
Szúnyogok által terjesztett betegségek - A szúnyogok számos fertőző

betegséget terjeszthetnek. melyet ök is fertözött állat vagy ember
harapásával kapnak el. Ezt követöen, harapással továbbadják a vírust a
nyálukkal. A nyugat-nílusi vlrus az Egyesült Államokban is megtalálható.
míg a malária. dengne-láz főleg a trópusi területekenjellemz ő .

Súlyos allergiás reakció (anafiloxial-búr ritkán, de elő/ordulhat, hogy a
szúnyogcstpés súlyos allergiás reakciói okoz, mely azonnali orvosi
ellátási igényel.
Kezelés
Amennyiben elvakarja a szúnyogcslpést, megsérti a bőrét, mely bakteriális
fertözésekhez vezethet. Vakarás helyett használjon hidrokortlzol tartalmú
krérnet, nyugtató zselét. A hideg, tört jeges borogatás is segíthet. Súlyo
sabb reakciók esetén alkalmazzon antihisztaminokat (pl. Claritin, Zyrtec)
Egyes kutatások szerint napi 75-150mg B-I vitamin szedése enyhén
megváltoztatja a test illatát, s némi védelmet nyújt a rovarcsípések ellen.
Megelőzés

Rovarriasztó és véd őruh ázat alkalmazásával megelözheti a szúnyog
csípéseket. Mivel a szúnyogoknak állóvízre van szüks ége, ennek meg
szüntetése, különösen eső után, csökkenti a sz únyogpopuláció számát a
ház körül.
Figyeljen arra, hogy ne legyen eltömödve az ereszcsatorna!
Ha lehetséges, ürltse ki a gyerekek medencéjét amilyen gyakran csak
lehet!
Amad áritatókban/fürdetőkben legalább hetentecserélje a vizet! Mégjobb.
ha vízkeringetö készül ékkel szereJi fel, mely megakadályozza a
szúnyogok tojásainak lerakásat.
Szabaduljon meg minden olyan eszköztöl a kertben, mely összegyűjtheti

az állóvizet! Ha olyan vir ágcserepeket tárol, melyeket nem használ, tartsa
öket felfordítva, hogy az esővíz ne álljon bennel
Használjon elektromos rovarirtót, citromillatú gyertyát.
Akültéri lámpákat helyettesítse sárga fénygömbökkel.
Építsen madárbarát kertet, mely odavonzza a szúnyogokat elpusztltó
madarakat.
Viseljen hosszú ujjú inget, nadrágot, zoknit.
Viseljen világos színű ruhákat, mivel a szúnyogok a sötét ruhákhozjobban
vonzódnak, mivel azok melegebbek.
Fújja be ruházatát szúnyogriasztó spray-vel, mely elriasztja a vérszívókat.
Viseljenszéles karimájú kalapot, mely védi a nyakát és az arcát.
A babakocsira és kiságyra tegyen szúnyoghálót.
Az ablakokat, ajtókat szerelje fel szúnyoghálóval.

Gyomaendrőd város közigazgatási területén 2012-ben első alkalommal került sor
légi és földi szúnyoggyéritésre az idei kedvezőszúnyoghelyzet miatt.
A gyérítés 2012.június 28-án (csütörtökön) volt - napnyugta előtt1,5 órával.
Felhasználásra kerülő szerek: Légi gyérítés esetén: K-othrin ULV,
Földi gyérítés esetén: K-othrin 10 ULV.
A vegyszer emberre és melegvérű állatokra veszélytelen.
A vegyszer a méhekre viszont veszélyes lehetl

GYEREKSZÁJ
- Két fiú kissé rendetlenkedtek.

Leültettem öket pihenni.
Itt fogunk kivirágozni - mondta Ferkó
Nem vagyunk mi tulipánok - vágta rá
Máté

- Répa fözelék volt ebédre. Próbáltam
kedvet csinálni hozzá:
Gyerekek, a kismalacos mesében is
ilyen édes répát fözött magának a malac.
Buta az a malac - szólt Ádám nagy
bölcsen.

- Máté elgondolkozva megszólalt:
Nekem is olyan szakállam lesz, mint
apának.
Olyan szép? - kérdeztem

Olyan és este leveszi! - válaszolt
komolyan.

- Fiúk beszélgettek. Azt taglalták, hogy
attól fiúk, hogy fütyijük van.
Nekem kukacom van - szólt Ádám
Nekem meg kígy6m -válaszolt Máté.

- Dominik : A vadász azt akarja, hogya
Hófehérkének vérezzen a cicije?

- Jön ki a számon a köhög.
- Nem szeptemberben születtem, hanem

Bécsben.
- Kíncsö: Takar6zzál be engem.
- Anshu: Dörögni fog az eső.

- Philipp: Ne örülj rajtam. Miért örülnek
mindig rám a nénik? (mosolyog)

- Ezt már meggondolkoztuk.
(megbeszéllük)

- Anyát anyák napján meg kell

köszönteni. - mondtam Ádámnak
Hogy? Úgy hogy szia?

- Julcsi nézegeti a sílécet, amire egy
pillangó van rajzolva. Eltünödik.

- Nem szeretem a pillangókat.
- Miért Julcsi?
- Mert nincs lába. Vagyis nagyon vékony

lába van csak. Nem szeretem a vékony
lábat. Még szerencse, hogy nekem szép
vastag lábam vanl

- A felvonó leállt pár perce, majd a
fennakadás elhárítása után elhangz6
első mondtam egy kisfiú szájáb61:
"Még jó, hogy visszamüködte magát."

- Viki : "Majd akkor csúszhatsz le, ha
megtanultad, hogyan kell fékezni."
Kislány : "Én megtanuloml De hol van a
sílécen a fék?"
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Kültéri medencék:
- úszómedence
- gyógyászati medence
- pancsoló medence
- strandmedence

PAPÍR

1iZ~m-----;---; '

NY REM 'NYAKCI '
I

aTapírPapírban!1

Fedett medencék:
- tanmedence
- gyógymedencék
- hidegvizes merülőmedence

sza unához
- pancsoló medence
- ovális alakú,

élményelernekkel dúsított lazítómedence
Gyógyászati szolgáltatásaink:
komplett hidra-balneoterápia - vízsugár kádak,
fény terápia, sz énsavas kádfürdő, víz alatti gyógytorna

~rft,o~"""",,~~.-.Il"f"!"fP~"1IiI fizikoterápiás gyógykezelések, pl. szelektív ingerárarr
W~LlJWLU.u~~!iJ,ü.~" kezelés, interferencia kezelés, galván kezelések,

iontoforézis kezelés stb ...
Gyógyvizes medencék vízhőfok beállítással,
alkálihidrogénkarbonátos termálvízzel, vízalatti
gyógytorna
Wellness szolgáltatások:
(Balneo-wel1ness, fizikoterápiás-wellness, aroma fürd
cel1ulitis-, Iipolysis kezelés, szaunák, masszázs ... ) I

SzáJláslehetőség!

t;;ii~JI Reumatológiai szakrendelés: minden hétfőn 14-15-iJ
szerdán 8,30-11 ,30-ig 1

Augusztusi rendezvényeink: ;
3.-4.-S-én Nemzetközi VW Bogártalálkozó I

17-én Vízl'arty a Bikinivel I
I

24-én Nyárbúcsúztató a Huligans-el!

5500 Gyomaendrőd,Baj csy-Zs. út 98 .
Tel efon: 66/282-802; 30/6388-953

AKCIÓS AJÁNLATI
ST/HL, MAKJTA kisgépek a készlet erejéigl

Alkatrészeik és kiegészítőik is megvásárolhatókl
Szegélynyírók, kaszák...

Mosógépek, hűtők, fagyasztószekrények
Fűtésfelújításhoz,rekonstrukcióhoz kazánok,

radiátorok, szerelvények!
Idomacélok, síkhálók, lemezek

Minőségi konyhai eszközök, háztartási gépek

Minőségi kerékpárok és alkatrészekl
Épűletgépészeti anyagok,
csövek idomok, kazánok

Tűzrostély (kályha- és kazánrostélyok)
kandallok nagy választékban!

Fürdőszoba felújításhoz mindenféle felszerelés,
szükség esetén rövid határidővel történő beszerzések!

Fűtéskorszerüsítéshez, fürdőszoba kivitelezéshez
kivitelezőt tudunk ajánlani!

Bővebb felvilágosítás a Dinya-féle szaküzletbeni
Nyitva tartás: hétköznap: 8-12; 13-17-ig; szombaton: 8-12-ig

Minden 3000 Ft feletti készpénze
iskolaszer vásárláskor

TOMBOLAJEGYET adunk, :
amelyet

2012. augusztus 21-én sorsolunk!
Nyeremények: !

db 0000 Ft-os
vásárlási utalvány

1 db 5000 Ft-os vásárlási utalvány
1 db 3000 Ft-os vásárlási utalvány
1 db 2000 Ft-os vásárlási utalvány
BEISKOLÁZÁSI UTALVÁNYOKAT elfogadun

(pl.: Ticket, Sodexo, Erzsébet utalvány)
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RÓZSAHEGY/ KÁLMÁN ÁL7~ LÁNOS /SKOLA

Az online vet élked ő , valamint a
színdarabról készített fényképes
képregény összesített eredménye
alapján 2 lelkes csapat jutott be a
szegedi e l ődöntőbe .

Az 5. osztályosok egy rendkívül
izgalmas, fordulatokban gazdag
szlovén népmes ét adtak elő,

melynek a címe a Kigyó
menyasszony (The snakebride)
volt. A 7. osztályosok a berlini fal

Az angol veresenyen résztv ett csapat (The Wall) történetét mutatták be
egy rendhagyó, nem mindennapi megk özelítésb ől . Az ötödikesek a 4., a
hetedikesek a 2. helyen végeztek. Igy a 49 regisztrált csapatból a
hetedikesek bejutottak a Kecskeméten megrendezett országos döntőbe,

ahol már a 12legjobb csapatmérkőzött.

A három hónapig tartó versenysorozat záróeseményén a Rózsahegyi
iskolát a Fantastic Five nev ű csapat képviselte. Bognár Nóra, Derzsi
Kovács Szávitri Virág, Kurilla Zoltán, Kulik Adrienn és Székely Péter a
rangos, országos mezőnyben a II. helyet szerezte meg. A zs űri

értékelésében kiemelte az előadás magas rnüvészi színvonalát és hatását,
valamint megdicsérte a gyerekeket a számukra nehéz angol politikai
szöveg precíz elsajátításáért.
Kirándulások
A rózsahegyis elsősök Szarvason jártak f."""1IPlt....
az Arborétumban. A másodikosok
Gyulán, kalandparkban töltöttek egy
fár asztó napol. A harmad ikosok
Ópusztaszerre látogattak a Történelmi
Emlékparkba, ahol megnézték a Feszty
körképet is. A negyedikesek egy része
Jakabszállásonjárta bea Magyarkertet, a
többiek 3 napot töltöttek a Pájer- ......~_ _
strandon.
A felsősök Budapeste! vették célba: megnézték a Parlamentet, a Szent
István Bazilikát, a Közlekedésí és a Hadtörténeti Múzeumot, az Országos
Széchényi Könyvtárat és a Sziklakórházat. A Magyar Nemzeti Bank
Látogatóközpontjában saját képükkel bankjegyet nyomtattak. Sétáltak a
várban, a Városligetben. túráztak a Budai-hegyekben és hajókáztak a
Dunán.Felej thetetlen órákat töltöttek a Vidámparkbanés az Állatkertben.

Történelem versenyeredmények
Békéscsabán rendezték meg a TIT Körösök Vidéke Egyesület
szervezésében az általános iskolások levelezős versenyének döntőj ét

történelem tantárgyból. Itt a rózsahegyis Vaszkó Ágnes 5. b L helyezést ért
el. VarjuTamás 6. b VII., Kurilla Zoltán 7. b III., Bognár Nóra 7. b IX.,
KulikAdrienn 7. bX. helyezett lett.
A Mozaik Kiadó által szervezett internetes tanulmányi verseny 4 fordulója
után Vaszkó Ágnes 5. b osztályos tanulót t örténelernb ől meghívták az
országosdöntöre. Szolnokra.
Mesélj Európa -országos döntő
Az elmúlt évek nagy sikereire való tekintettel a Rózsahegyi iskola idén is
részt vett a Katona József Könyvtár, az Alternative English School és a
Dél-alföldi Europe Direct Információs Hálózat által meghirdetett Mesélj
Európa angol nyelvi v etélkedőn.

KIS BÁLINTISKOLA

SZÁZSZORSZÉP ÓVODA HíR 'I

HERMAN OTTÓ VERSENY

Csod álatos aján
dékokkal és prog
ramokkal kedves
kedhettünk a kis
Százszorszépek
nek gyermek 
napon.
Bodrogközi Rita
gyermekkoncertjé
n felszabadult han-

I gulatban töltöttüka
délelőttöt.

Birtokba vehették
az udvaron fel
áll ított gyönyörű

ravonalot, amely két Maci csoportos apukaajándéka.
Ezúton is köszönjUk szépen Bárkai Zsoltnak és Kakati Sándornak ezt a
SZépudvarijátékot.
Dr. Csoma Antal Gáborné Ágika óvó néni is meglepetés ajándék
CSOrnaggal kedveskedett minden kisóvodásnak

! Helyesírásból kitűnő

Szonda Lili a Kis Bálint
"'_~...-1n "'"", Általános Iskola és Óvoda 8.b

osztályos tanulója 2012. május
26-án az ELTE által meg
hirdetett Simony i Zsigmond
helyesírási verseny Kárpát
medencei döntőjén vett részt.
Ezen a megmérettetésen a
hagyományoknak megfelelően

a határinkon túlról is érkeztek
versenyzők .

~ népes mezőnyben Lilia nagyonelőkelő 4. helyezést érte el.Gratulálunk!
Liliútját egyengető pedagógus: Forgácsné Gyetvai Krisztina.

[I lrná r Áron Breki csoportos óvodás, a Békés megyei Vízművek által
rneghird~tett - A víz világnapjához kapcsolódó rajzpályázaton megyei

Ulöndíjas lett Jutalmaegy szép Iúrahátizsák. Gratulálunk!
SzegediVadasparkba tett kirándulásunk csodás emlékként él bennünk,

ahová 20I2. június 7-én utaztunk el a k öz éps ő- és nagycsoportos kis
-Százszorsz épekkel".

=::::============:=============
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Ballagás
5 1 nyolcadikos vett búcsút a Rózsahegyi iskolától. A terebélyes platánfa
árnyékában ülve hallgatták a számukra összeállított kis müsort. Az
igazgatónő megköszönte a közösségért végzett munkájukat. Kiemelte a
legjobban teljesitök közül Forgács Genovévát, Korsós Vivlent és Biró
Adriennt, akik Gergely Diák-díjat kaptak. Szabó Lászlóé lett az iskola
legjobb sportolójánakjáró kupa.
Tanévzáró
Az Unnepségen az igazgatónő évértékelése után több mint 50 rózsahegyis
tanulónak adott oklevelet és könyvjutalmat. Kiemelte a kit ű n öket . az
eredményes sportolókat, a közösségén sokat dolgozó diákokat.
A Birka csárda által meghirdetett Szeretlek Gyomaendröd rajzpályázat
nyertes ének.Csapó Sárának Csákvári Katalinadta át a díjat.
Az oszt ályfönököktöl megkapt ák a bizonyítványt a gyerekek és
megkezdödötta VAK A C IO !
Atlétika
Dudás Réka 2 számban állt rajthoz a III. korcsoportosok verseny én,
versenyzési korlátozások miatt ugyanis 3-ben már nem indulhatott
(ennyiben harcolta ki a továbbjutást a megyei d ö n t ő n) és mind a kettőben

kiemel kedően szerepelt!
Előbb 60 m síkfutásban az időe lő futamábó l továbbjutva 8,44 mp- el
bejutott a "B" döntőbe, majd 8,56 mp- el a I l. helyen végzett. Ebben a
versenyszámban 68-an álltak raj thoz.
47 lány próbálkozott magasugrásban. ahol Réka egy rendkívül fordulatos
és izgalmas versenyen egyéni- és iskolai csúcsát megjavítva 148 cm-ig
jutott. Ezt a magasságot már csak 7 lánynak sikerUIt teljesítenie, a
versenyszám szabályai szerint a kisérietszámok döntöttek, ennek alapján
Réka egy szinten a dobogósokkal az 5. helyen végzett. Riválisai közüI
mindenki rekortán pályán készUlhetett fel, míg Réka a tornateremben
tornacipöben, ami teljesen más felkészUlést igényelt.
Kiválóan szerepelt Nagy Csilla a hasonló korú lányokná l. ahol 600 m- en
I:45, I Ip-s óriási egyéni- és ískolai rekorddal a 8. helyen végzett 37 riválisa
között, egy kiélezett kemény versenyben, ahol néhány tizeddel jobb
eredménnyel akár a dobogón is végezhetett voIna.
Az élmezőnyben végeztek még Kun Csaba 600 rn-en, illetve a IV.
korcsoportban Szabó László kislabdahajításban.
A versenyzők/e/készítője Vaszkán Gábor tes/neve/ő tanár, atlétika szakedző

r------· -.----··.···.· ··---------------· ·t

Gyomaendrőd Városa 2012. június 13-án ünnepélY~
állófogadáson köszöntötte a 2011/2012-es szorgah
évben kitűnő , jeles tanulókat , a tanulmányi és sp
versenyeken elért első 10 helyezetteket, valamint '
Gyomaendrőd Város Jó Tanulója, Jó Sportolója cím
elnyert diákokat. Az oklevelek és emléktárgyak átadás
követően az ünnepségen süteménnyelés üdltöv
vendégelte meg a város az ünnepelt diákokat. !

----.---------------_.------------------.
A gyomaendrődiek sikere

A Magyar Fürd ővárosok Szövets ége, 2012. június 23.-án, Túrkev
rendezte meg a XV. Fürdövárosi Sporttalálkozóját, melynek kereté
keresték Magyarország legsportosabb fürd ővárosát . A sporttalálko
több sportágban lehetett nevezni, tenisz, asztali tenisz, strandlabdarú
sakk. Városunk először képviseltette magát ezen a rendezvénysorozat
strandlabdar úgásban indított csapatot. A csapat az előkelő második hel
szerezte meg. A dijakat Szabó Zoltán, a Magyar Fürd őváro

Szövetségének titkára adta ál. A legsportosabb fürd őváros címet, im
sokadszorra, Silk város csapata szerezte meg. Remélj ilk városu
továbbiakban rendszeresen és egyre több sportágban tud majd részt ve
a rendezvénysorozaton.

Gyoma központjában ,
2 szobás, öszkomfortos, - ,~- .

központi fütéses .
(gáz- és vegyes tüzelés),

jó szerkezeti állapotban
lévő családi ház

ELADÓ!
Irányár: 7,9 Millió Ft.

ÉRD.: 06-20/9235-489,
vagy: 06-66/282-965

Képviselő-testület döntéseiből

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Ké pvisel ő -test ülete támogatj a
az adózás rendj érő l szóló XCII. törvény 55/B.§-ának alkalmazását, az
adóhátralékkal rendelkező adóalanyok adatainak közzétételét a következő

feltételekkel:
a) Első közzététel a 2012. szeptember 30-i állapotnak megfelelően. a
Polgármesteri Hivatal hirdetötábláján és az önkormányzat honlapján
(www.gyomaendrod.hu).
b)A lista a továbbiakban havonta kerülj önfrissítésre.
c) A listára magánszemélyek esetén a 10.000 Ft-ot, nem magánszemélyek
eset én a 25.000 Ft-ot elérö összes adótartozással rendelkező adóalanyok
kerUljenek fel. .
ct) Az adóalanyoknévvel és címmelszerepeljenek a listán.
e)Atartozásadónemenként kerüljön kimutatásra

Gyomaendrőd Város Önkormá nyzatának Képvisel ö-te stül!
felhatalmazza a Városi Egészség ügyiInt ézményt .
(székhely: 5500 Gyomaendröd Hősök útja 57., képviseli: Dr. Torma EI
igazgató főorvos), hogya 3. számú felnött háziorvosi körzet tolyamah
müködtet ésé t biztosítsa, továbbá, hogy az illetékes egészségO
államigazgatási szervtöl a körzetre 20 12. augusztus l -jé től működtet

engedély kiadását kérje az Intézmény számára.
Gyomaendröd Város Önkormányzatának Képviselö-testlllete hozzájárl
ahhoz, hogy a Városi EgészségIlgyi Inté zmény az Ország
Egészségbiztosítási Pénztárrala Gyomaendröd 3.számú felnött háziorv
körzetben a feladatok ellátására 2012. augusztus l-j ét ől linanszírott'
szerzödést kössön.
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jármű

kiadóIlakás

"AZ IGAZSÁG HANGJA: Jósoltasson,
csupán 200Ft-ért, életről, egészségről,

szerelemröl, szerencséröl a fürdö
főbejáratánál, közvetlenül abeléptető
kapunál anap 24 órájában."

Eladó Trabant 601 kék színű, 1980-as,
megkimélt állapotban, első

tulajdonostól, érvényes műszakival

2013-Ig. Garázsban tartottil És egy
morzsoló. I.ár130 e Ft. Érd.: 66/254
588

Vásártéri ltp-en 1,5 szobás, középső,

1. em. lakás hosszú távra kiadó
szeptember 1-jétől. Érd.: 66/383-500

Vásártéri ltp-en hosszú távra garázs
kiadó. Érd.: 30/442-21-21

Nyáron elökészítő, ismétlő, gyakorló.
fejlesztő, felzárkoztató, pótvizsgára,
középiskola felvételire felkészítő

foglalkozások indulnak általános
ískolásoknak (1-8 osz!.) . A
foglalkozások heti száma problémától
függöen 1-3. Minden felszerelés
ingyen biztositott.Érd.:30/856-32-18

Eladók: tévék, laptop P4 35 e,
fagyasztó 19e,automata mosógép 29
e,hűtö 15e,mikro 7e,centrifuga 12e,
mosogatógép 29 e, futópad 39 e,
zenegép 79e,projektor 69e, Xbox és
PSZ 15 e, láncfűrész 19 e Ft. Érd.:
70/635-8856

Eladó robogó alkatrészek: henger (49
m3), hengerfej, fötengely dugaltyúval
(10 mm-es csapszeg), varí átor, 110
mm-es kuplung , ékszíj, első

fékrendszer (tárcsafékhez), 12mm-es
automata szívatós japán karburátor,
tükör, alátét. Mindegyik működ őképes

állapotban lettkivéve. Érd.:30/856-32
18

vegyes

Gye., félkomfortos parasztház,
beköltözhetöen, Kálvin u 57 sz. alatt,
eladó.l.ár4,5MFt. Érd.:70/2015-208;
66/282-148 -b-4x-

polgári ház melléképületekkel, dupla
garázzsal, vegyes tüzeléssel ,
berendezéssel eladó. Érd.: 66/284
278; 30/851-99-02-b-

Gye., Október 6. ltp. 2 szobás, 3. em.
déli fekvésű lakás eladó, vagy kertes
házra cserélhetö. Ár 5,2 M Ft. Érd.:
06/30/356-24-49;66/283-028

Megvételre keresek kisméretű, jó
állapotú gyermek heverőt. Érd.:
66/386-500

Gye., Templom-zugban vízpartra
menö ingatlan eladó. Villany és fúratt
kútvan, 4614 m21.ár 2500 FUm2. Érd. :
70/9438-212

Gye., Október 6. ltp-en 2 szobás, 3.
em. lakás áron alul sürgősen eladó.
Érd.:20/576-78-79

Eladó 3 db-os gyapjútakarók, 1 db
eredeti, új vákuum matrac, 16 db
fényes edénykészlet (Berghamel) 1
morzsoló, 1000 db hazaí kís cserép.
Érd. :66/234-588 (bizonytalan kézírási:
-254-588)

Munkájára igényes, megbízható, fiatal
~ö házak, nyaralók takaritás át vállalja.
Erd.:70/580-35-38

Start Búnusz kártyával (járulékmentes)
gazdasági és vidékfejlesztési
agrármérnök végzettséggel , német
nyelvismerettel sürgősen állást
keresek,Érd.: 30/369-11 -41

. Gye., Vásártéri ltp-en 4 lakásos
társasházban 3 szobás lakás
alsórésszel, garázzsal eladó , vagy a
gyomai részben kertes házra
elcserélhetö.lár 8,6 MFt, érd. :30/488
4396; 30/944-1847

Gyomán, Arany J. 25., 845 m2-es
telken, 145 m2-es, 5 szobás,
összközműves vályog ház
melléképületekkel (vállalkozásra
alkalmas), azonnal beköltözhetöen
eladó,- net bekötve. (Akár két
generáció számára lskialakitható.) I.ár
9MFt.Érd.:20/221 -66-33-b-4x-

Gyoma, Arany J. u. 16. sz. alatt 4
szobás, összkomfortos ház eladó.
Érd.:20/5266-573 -b-4x-

Gyomaendrőd központjában,
Napkeleti u. 4. sz. alatti 2 szobás,
gázfűtéses családi ház, nagy
melléképülettel 1440 m2-es telekkel
eladó.l.ár3,4MFt. Érd.:20/4132-770

Gyomán, Rózsa F. 14. sz. alatt 4
szob ás, nappali + étkező , padlásteres
családi ház alsóépülettel, garázzsal
eladó, - kisebb csere érdekel.I.ár11,5
M Ft. Érd.: 66/284-295; 30/249-76-22
-b-4x-

Gye., Rákóczi u-ban 4 szobás, dupla
fürdőszobás, dupla ebédlös, 2bejáratú

SZA Kt
Belvizes épületeks igetelése
Alászi elés fű részeléssel,

Kü SŐ , bels " . •
felújítás i nkák! r.

Teljes körű

épí ői ari kivi ele ' s '- -'..J

06/30/938-4 -02; 06/70/3114-736

Gyxomán, Pásztor J. u 26. sz. alatti
ingatlan (lakóház, üzlethelyiség,
raktár) eladó. Ármegegy. szer. esetleg
lakótelepire cserélhetö. Érd.: 30/9157
671

Október 6.ltp-en 4szobás, 85m2 első

emeletilakás eladó.l.ár7,5MFt. Érd. :
66/284-148

Endrödön 2 szoba + nappali, gáz és
vegyes lüzelésü, összkomfortos
parasztház alsóépülettel, nagy

Kecsegésben (Sulekkert) vizparti
horgásztelek eladó. I.ár 1,6 M Ft.

I Érd.:66/386-191; 30/9985-096

I AVásártéri ltp-en 27. ép. 2 szobás,
.erkélyes 3.em. lakás sürgősen eladó,
.termőföldet beszámítok. Erd.: 20/805
.44-21

;Gye., Fő útitársasházban 1,5 szobás
1. em, 53 m2-es lakás eladó (Kollman).
Lár6,5 MFt. Érd.: 30/3396-840

."- - - - ------- - - - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - ------- -

~ APRÓHIRDETÉSEK· APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK •
I::::::=:::=::===========-;-~----:--:-~-:-::-:-:--=-~I:;-:-:-;---;:~~---:-~~--------tr: ingatlan udvarral eladó. I.ár 3 M Ft. Érd.: Tisztelt Hirdetőnk!
l j ••• , . 20/2155-670 Uj Gyomaendrődi Hirlap szerkesztősége eim: 5500 Gyomaendrőd,

t syomán, a. Vasart.en ltp-en 25. ep; 6 AranyJ. u. 25.; Tel.ffax: 66/386-479, mobil: 06/20/2216-633;
k' t r shazban 3 szobas Fűzfás-zug belső részén horgásztelek Idé tá ö d 6

~ ~!~:; ~~f:,~,itt;,~~d~:~:;:~ ~~:Sl~"'j~~~~t_W5·"." "r2,5 t~~II'i~;;~::i~:i:;~T~h(~~i;) 2~~ :
.t. Érd..66/283-86310-18orarg. Vásártéri ltp. 29. földszinti 1,5 szobás : :

" ;:- Va'sártériltpI lakás 40m2 eladó lakás eladó. I.ár 6,5 M Ft. Érd.: !Feladó neve: :oye., . : ,
Igényesen kialakltott kandallós + 30/6946-215 : Clme: i
álfűtés + paekolás, tetöszigetelés új, Dán-zugban 900 m2-es közvetlen : Cserebere (apró-) hirdetés szövege (max. 20szó): :

Jarknyettil:s:~Jr~~nyb~~~~tosrra~s,tűl:~il~y~: vizparti telek engedélyezett stéggel i i
eladó. Fúratt kút, villany vall. I.ár 1,2 M

.ár5,5MFt. Érd.: 70/410-85-53 Ft.Érd.: 30/9601-537 : :

ndrödön 2 szobás, konvektoros Nagylaposon ház van eladó : :

J~~~~ir~~;~~~~~~~_~~I;~g19~L;;~~ ~1~~~~~j:~;~6i_~;usal. I.ár 2 M Ft. l::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::::::::::::::::::: I
180 m2-es ház, 7szoba, 2fürdöszoba, Eladó a HOLDFÉNY sörözö Kulich Gy. iTelefonszám: i
2 nappali, 2 bejáratú, garázs, U.-ban (Magtárlapos) teljes Ul~~~~~rt: : :::::: : : :: : : ::: :::: : : .~t~ ~~!~~.~.~.~.t.~.~~~~~~.I.I.U
gazdasági épület, 600 kvadrát berendezéssel. Ármegegy. Szer. Érd.:
ermöfölddel, parkosított udvarral , 30/501-39-14
nagy konyhával, terasszal eladó.l.ár ----------
14 MFt. Érd.:70/578-56-51
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Gyomaendrőd, Hősök útja 53. Telefon
I NGYENES kOMPUTERES SZEMVizsGÁLA
ksdd, CSÜTÖRTÖk, pÉNTEk, szo MbAT 10 .. 12.. iq

SZERdA: dn, GEdEi MARGiT
de.: 1O..12.. iq, du. : 14..16.. iG

,vja szeme világát akáros UV sugárzástól!
FÉNYRE sörÉEDŐ lencsékkell

Fényresötétedő lencsék30 %KEDVEZMÉNN E

ost csináltassonolvasóvagytáv liát
szemüveget mindössze 7900Ft-ért

A részletekről érdeklődjün üzletünkbefl

OpTikAi cikkEk, NAPSIEMÜVEGEk NAGY vÁlAsZTÉkbAN kApkATó~
EGYES OPTIKAI KER EK ÉS NAPSZEMŰVEGE~

ÁRENGE MÉNNYEU
CYORSÉs pONTOS kiszolGÁlÁssAl vÁnjuk kEdVESvÁsÁRlóiNkA
TisZTElETTEl: SZARkA Csilh OPTOMETRisTA, lÁTsZERÉSZMESTI

&ACRAMENTUM

TEMETKEZÉ&
·llandóügyelet:36-30/696-71- 7
Gyomaondrőd. Dajt:IY-ls. itt lll. I l.

ÚJ YOMAENDRŰDl HInLAP

ti!r\ ERZSÉBET.W 'UT,l l l/Ám

HR

ER 5 "S T
utalványt

LFOGADUHHI

~ ,fUTÉÉ8Á"D'KUlO"
Gyo aendrő , Kossuth ,,45.

Tapéták:
Papír, habosltott,
vlies és fürészporos

Katafógusbóf is
váfaszthatókl
Öntapadós tapéták:
45 és 67,5 cm szé lességűek

- Faeres, márványmintás,
- Egyszínű dekorác iókhoz

Szegöcs'k f r m t ·cák
Egyéb ajánlatunk:
Viaszos asztalterítök széles választékban!

N0tva tartás: H-P.: 8-12; 13-1 7.30-ig Szo.: 8-12-ig
Telefon: 66/386-553; mobil: 70/503·76·1 2

Válassza
Gyom endröd:

- Fö út 26.
- Baj csi-Zs. út 49.
- Hossut h u. Z.
- Hossut h u. 66.

,-----------------------------------------,I . ,

• friss péká u
• elérhető árak
• széle,s választék
• minőségi termékek
• akciók
- törzsvásárlói kártya

,.
~ bt boltjait!

\ I,----------------------------------------_/
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A lapunkban megjelenö vélemények, értékelések, hozzászólások, eselIE
fizetett hirdetések nem feltétlenül a szerkesztőség álláspontjáttükrözik. ViszO
leret adunk minden véleménynek, hozzá szólásnak. melynek hangvéle
bizonyos etikai határok közöltmozog. Az. "-XX-" jelű írások fizeteIthirdetés"
vélemények vagy PR-cikkek.Címlapterv: NovákHanga
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ifj. Tótka Sándor ismét bizonyított
a portugáliai Montemor-o-Velhóban

TendezeU ifjúsági és U23-as kajak-kenu
Európa-bajnokságon.

ótka Sándor a Körös Kajak SE
ersenyzője, ifjúsági olimpiai- és , 1.; . ' ;
ilágbajnok, mostantól pedig már "; f\}· ~ i;r.l j: <, , :~.
urópa-bajnok is. A Portugáliában I "N · · .
ndezett itjúsági és U23-as kajak

enu kontinensviadalon háromszor
s felállhatott a dobogó legfels ő

okára. Városunk kajakos sportolója
00és 200 m egyesben. valamint 200
éter párosban nyert arany érmet. Az .

l tóbbi számban klubtársával. Gellai
amással ült egy hajóban.

Az ifjúsági olimpiai bajnok Tótka
Sándor (K-I) arany-érmes lett.. míg
I 'haut Kristóf (C-l) és a Szil ágyi
i\nett, Somogyi Szilvia duó (K- J) L....- --'---'-~.........._..lIlLI

(násodikként. Lucz Dóra (K-I) és a Balla-Pogány kettős (C-2) pedig
harmadikként z árt,
~ legrövidebb tavon, 200 m-en Tótka egyesben és Gellai Tamással
párosban is győzni tudott, és a kajakos Vad, illetve a kenus Takács is
aranyérmet szerzett, Lucz (K-I ),másodikként, az ifjúsági Lakatos Zsanell
(C-I), illetve az U23-as Lantos Adám (C-l) pedig harmadikként ért célba.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

XIV: Nemzetközi Halászlé FőzőVerseny
2012. aug. 19. GyomaendrődNépliget

Meghívó
Ezúton nagy tisztelettel meghívjuk Önt és baráti társaságát, munkahelyi
kollektiváját vagy főz ő csapatát, hogy vegyen részt versenyzöként e
grandiózus versenyen.
A rendezvényt ez évtől (a Sajt- és Túrófesztiválhoz hasonlóan) a
Gyomaendrödi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesület szervezi,
EgyesUleli.lnk célja a rendezvény eddigi hagyományainak megőrzése a
kollektív gasztronómia tevékenység és együn sz órakoz ás kiszélesítése.
A rendezvényattrakciójaként biztositani kívánjuk a látogatók részére a
halászlékóstolást, továbbá helyben vásárolható halászleveket és sült halat,
Agyerekeknek szánt j átékszigetünkkel a családbarát hangulatot szeretnénk
erősíteni. Az egésznapos programot 22 órakor rendkivül látványos zenés vizi
l~mp ionos bemutatóval és tűzij át ékkal zárjuk.
Amyékos helyszínen, jó hangulatú csapattal a meglévő főző rutinnal Ön

I sZámára is biztosa díjak valamelyike.Azabszolút győztes (s rni ért ne pontÖn
lenne) vándorkupájához 25 OOO Ft-os pénzdíj is társul, pont úgy, mint a
kategória I. (15 OOO Ft), II. (10 OOO Ft), lll. (7000 Ft) helyezettjének is. Aku
löndíjról még nem is beszélve. Ön számára is itt a kihívás, és a bizonyítási

. Iehe tőség. Jöjjön. s legyen Ön a legjobb főz ő Gyomaendrődön . Jelentkezní
aUg. 9-ig lehet. A részletes kiírásról információ a Tourinform irodában. a
20/994-5525vagya66/386-85 I telefonszámon kérhető.
,Hanemakar főzn i és nyerni. akkor legyen csak a vendégünk.A programokról
röviden: különleges, megkap ó, egyedi, d übörg ő és látványos. Látta Ön a
tavaszivízi bemutatót? Hátazon mégegy kicsit finomítottunk.

Pájer Sándor

rn~rn[]íJffJrnUíJwuurnw~
D Fe le l ős szerkesztő: Bíró Károly

D ~

VI. évfolyam • 2012. augusztus

A KIS KROK ODIL m á r megv a nt
A nyári, nagy rnelegben, az elmúlt hetek nagy kavarodásaiban . sokan ama,
bizonyos krokodil keresésére indultak a helyi trópusi dzsungelekbe.
Újságunk st ábja megtalálta a képen látható kis, ámde vérengző nílusi
ragadozót és gondozóját! A trópusi. rnocsaras, lápos vidékre jellem ző, ott
otthonos fenevad gazdájával egy helyi vadregényes telilleten tartózkodott
éppen, mikor sikerült lencse végre kapnunk. Egyelőre a kis kroki, békésen
élvezi a meleg nyarunkat. láthatóan, csak a gazdája ujjá! mardossa
előszeretettel és ezen próbálgatja nem éppen bagatell é les s é g ű

fogaeskéit. . . Aga zdi ujja még rnegvan, ám ez az idill néhány év rnúlva már
akár tragikusan is végződ het ! A kis krokodil anyja pillanatnyilag
ismeretlen égi rnocsarakban tartózkodik, errefelé nem láttuk.

INTER.
,SAiW,1i"

.'hJ..:,]1l 81-1001

Nyári tanfolyamok, kezdőknek és haladóknak:
1. INTENZív kezdő angol és kezdő német (30 óra)

K" FÖlDI MU K ÁllALÁ HOZ
2. angol fitnesz &német fitnesz ( Oór )

Hogy formába hozd magad! Társalgás.

3. üzleti angol és üzleti német · csoportos
Minimum alapfokú tudással

4. lntenzív középfokú német
heti 3x3 v. 5x3, jel: aug. 08-1

5. felkészítés állásinterjúra (1 0 óra)
+ Még csatlakozhat:
Újrakczdo a ngol és újrakezdo német csoportokhoz.
06-20/947-1603; info@internyelvstudio.hu

KÜlFÖlDI ÁllÁ lE ETŐSÉGEK:
vendéglátás, gyári munka Feltétel: szakmai tapa5ztalat, nyelvtud6$

INTE yelvst ' di " Ciyomaen rőd
Kossuth út 18. hétfő-pénte k: 14.00-18.00óra



Öt esztendős voltam, mikor 1945 ő sz én bejöttek az oroszok. Ez volt a
felszabadulás. Szü lő v á rosomban a padlás ablakából n éztüka házban lakótöbbi
gyerekkel és felnöttel a bejöveteit. Akkor még Horthy Mikl ósúl volt.Az utca
egyik vége a Kígyósi útba torkollott, arról jöttek. Gyalogosok, lovasok.
szekerekkel, néha egy-egy tank dübörgött közöttük. Fáradtak, elhanyagoltak
vollak. Inkább látszottak egy megfáradt, üldözött sereg harcosainak. mint
győztes felszabadítónak. Nekem így maradtak meg kisgyermeki
emlékezetemben.Azttudom. hogy féltem, féltünk tőlük . Aszomszéd házban, a
rnostani Bartók Béla út egykori 35. szám alatti házában elszállásolast kaptak,
meg az ideiglenes parancsnokságuk is ott volt.Aház előtt gépfegyveres katona
állt, és mi sokszor odaszöktünk és néztük őket. Nem bántottak. Mosolyogtak,
barackot nyomtak a fejünkre és motyogt ak valamit, nyilván azt már nem
értettük. Ebben a házban lakol\ egy alacsony, nagybajszú bácsi, szándékosan
nem írom ide a nevét, ö voll II ház tulajdonosa.Feleségévelés lányával haláláig
a felszabadulás pillanatától a háza rnos ókonyh áj ában és az istállóban kellett
lakniuk. Kul ákok voltak.Nem nagyon értettük mi azt. Késöbbse, pedig idővel

iskolások lettünk, MiéJ1 büntett ék őket ? Sok földjük még talán malrnuk is volt,
tehát ők gazdagok voltak. Mi szegények. Apu '45 ő sz é n jött haza a fogságból.
a~or kezdtünk ismerkedni veje. Talált munk át egy autójavító mühelyben.
majd a Barnev álnál gépkocsiveze tő lett. Mikor az oroszok kivonultak a
városból, fertelmes dolgokat hagytak a kopasz, kiürített lakásban. Megnéztuk
mert az összesszomszéd ugyanazt tette. Ez azöregkulák bácsi soha többet nem
mehetett vissza a meggyalázott lakásába. Emlékszem, ha csendben v égigmerit
az utcán a házelöu, csak halkan inert ünk köszönni neki. Sajnáltukés féltünk is
től e, ki tudja mi ért. Voltvalami titokzatos fájdalmas a köszönés ében. ahogy
megállt és nézett bennünket, mi pedig rongylabdával vidáman fociztunk az ő

háza e l ő t t is. Juci néni a leánya kedves, mosolygós teremtés volt, gyakran
beszélgetettAnyukánkkal.A másik szomszéd házban gazdag emberek laktak.
Egy fogorvosn ő és egy nagy élelmiszer bolt tulajdonosai. Ök nem igen állaík
velünk szóba, de a gyerekeik, unokáik sokszor játszottak az árokparton a mi
t ársas águnkk al. Nem voltak osz tá lykü lönbségek . Gyerekek voltunk,
sokmindent nem értettünk abbóla világból. .
Most szabadságomat töltöm, Sok időm voll rádiót hallgatni. Szeretem a
Kossuth rádió d élutáni rn ű sorait. Egy idős hölgy rnes élte a rnlnap az élet ét, 18
hektár földjilk volt. kulákok voltak. Három évet töltöttek a Hortobágyon a
szü leikkel munkat áborban. Sz örny ű volt hallgatn i is! Így jutott eszembe a mi
kuIákszomszédbácsink! Üdvözlel/el dr. Frankó Kám

2012. AUGUSZTU!
r

Olvasom a helyi újs ágot, ami azt írja, hogy a helyi testület leszav ázta e'
eml ékm ű felállitását Endrödön. A kul áküldözötteknek emlékművet szerett
volnaállítani. Saját költségén, köztéren. De nem lehel.Nem véletleniiivoltu
"munkáső r város"! Nehéz elhinni. hogy 2012·ben Rákosi Gerő , Maros
elvtárs szellemisége begördült a városh áz áral Szégyen, de hiteles! Ilyen
vagyunk?! Valóban nem történi rendszerváltás. Uraim! Itt is csak a nev
csere l ő d t ek le. Az egykori pártvezetők, állami vezetők (tisztelet akivét ein
mert ilyen is van!) Most jómódú oligarchák! A baloldali ellenzéket idéze
Olcsón vettek kárpótlási jegyeket kisernberekt öl, megszerezték filléreké
rnert közel llltek a tűzhöz a jó g épeket , földeket és ma nagybirtokosok!
rnost ők kul ákok? Kizs ákmányol ók? Hogy is van ez? Kik az új földcsu
A régi kulákok keserves rnunk ával, örökséggel, családi összetart ással hoz
össze 15-20 hektár földet és ez akkor bűn volt. Micsoda bünl!A polgármes
Fidesz-katona, a testület meg kemény balos, most bizonyították. Jó hírve
volt avárosról!Megállt az idő , egyhelyben topogunk.
Látom .krokodil is lázban tartja a helyi embereket. A többség velem egy
gondolja, hogy csak ügyes fogás az egész, több újság fogy, tele van az intern
a ~aj tó ~s TV a gyomaendrőd i baroms ággal. A polgármester úr pe
nyilatkozik, Jobban szeretnérn, ha valós közügyekben is megszólal
Meglepödve láttam egy kiállításon megjelenni, de hát Babák úr is ill volt, íg)
nagy meleg ellenére mégiscsak megjelent. A Képtárat felújították. Padl ófűt é

kapott, újra feste tték. szóval szebb és jobb lett. Köszönet sok embernek
segítettek!
A Pásztor utcában é lők sajnos elfelejtették meglocsolni az újjonan Hitet
fákat, lásd az eredményt! Ilyenek is vagyunk.AFő úton rendszeresen locsolj
a kocsi úton lévő kenecs kéket. de a já rd ás oldalban közben néhány dr ágan v
mogyorófa kiszáradt! A volt '19-es eml ékm ű rnellett öt nyírfából háro'
kiszáradt. Aj árdás oldalon helyenként köldök magasságig leér az egészség
mogyorófák ága. Aj árdán a papsajttól orra lehet esni. A filvet hol nyírják,
nem.de inkábbnem.
Jártam Szarvason, az egy város!Legalább 20-30 évvelmegelőztek bennünk
Műhiba volt lemondani a gyomai Fő út gondozásáról! 1995-ben Kovát
Bélával egyiitt vollunk az akkori közteked ési miniszternél. Megigérte, hog
1997-re az endrődi útszakasz (Fő út) szegélyt kap, rendbe hozzák. Hog
siettek?! Hiába. hiábaseholsemmi.
Talán, ha járás Ieszünk, történik valami, de várjuk ki! Jelenleg kiadós esőki
megvigasztalnák ezt az elfelej tell földet, szűkebb hazánkat a Körösök völgyé
A föld száraz. repedezett,szomjazik, egyszóvalkínl ódunk!
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Dr. Frankó levele

7 milliós pályázati pénzbő l és szponzori
támogatásból megújult a Képtár

20 13-ban lesz 20 éve, hogy a Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűj temény

Városi Képtár a k épz ő műv észete t kedve lő közöns ég számára nyitva áll.
Akkor is és most is az önkormányzati támogatáson kívül a helyi
vállalkozók, magánemberek adományai nélkül nem rn űk ödhetne , 2006-ban
2,5 milliós önkormányzati támogatással látogatói WC. iroda kialakítás ára
került sor. A Kultur ális Alaptól pályázati úton nyert támogatással
restauráltathattuk a gyűjtem ényünket . Az e lmúlt évben "Az új
Magyarország vidékfejlesztési program "LEADER pályázalot nyújtottunk
be .Látogat óbarát kiállítóhely kialakítására". Célunk volt, hogy s érü lt
embertá rsaink is gyönyörködhessenek gy űjtem ény ünkben és az időszaki

kiállításainkon a kortárs rn űvé szeket is megismerhessék. A gyűjtern ény

állagmegóvása megköveteli az egyenletes hőmérséklet biztosítását. Az
elavult, szab ályozharatlan és gazdaságtalan konvektoros fütést, korszeru
padl ó fűt és váltotta fel. Már régóta terveztük a gy űj temé ny nyilvántartására
webes nyilvántartó program beszerzését. Most a 7 mi lIiós pályázati pénzből
ez is megvalósul.
A pályázati öss zege n kívü l még szá rnos probl émával kell ett
szem besülnünk. A pályázati költségvetés még 7.5 % ÁFÁ-val készült ez
évben 270/0. a 2 % növekedést már az alapítvány költségve téséből kell
kifizetni. A fest és, mázolás már nem fért a 7 milliós pályázati keretbe. A
kiállítótermekben leszerelt gázcsövek helyére a sinrendszeli pótolni kellett.
Az épület kiürltéséhez, a gyűjte rn é ny biztonságos elhelyezéséhez és
szállítására gé pj á rm ű és segitökre volt szükség, rnivel az alapítvány ügyeit.
a kiállítások szervezésé t, az épület belső takaritását is, mint a kuratórium
elnöke egyedül végzem.
Ezt a nagy munkátszponzori segítség nélkül nem tudtuk volna végrehaj tani.
Köszönetet mondok mind azoknak , akik munkáju kkal, anyag i
segítségükkelhozz áj árultak képtárunk meg újul ás ához.

Először is köszönet Dobó Anitanak a Polgármesteri Hivatal v
ü gy i n t é z őj é ne k , aki sok túlórával segítette a pályázat elkészítés'
Zsurzsucz Edina a Körösök Völgye Nonprofit Kft. lelkes és mind;
kérdésben készséges menedzsere segítell a pályázatírás útvesztőiben .

Nagyné Perj ési Anikó kuratóriurn tag térítésmentesen készítette a tervek:
és a költségvetést a pályázathoz. Az átalakítési munkákidején az Endrődi

Vidéke Takar ékszövetkezet területi igazgatója, Dr. Hunya Mik]
engedélyével, a gyomai kirendeltség épületében helyezhettük biztonsági
gy űj temé nyü nke t , Az Insula-Bau Kft. dolgozói Schwalm Márton szaksze
vezetésével a gyűjtern ény áthelyezéséhez és a berendezési tárg
elszállításához sajá t g é pjá rrnű v ü kke l járultak hozzá, hogy apályázi
elnyerés ét követően a rnunkák miharnarabb elkezdődjenek. Kis Sáli'
Altalános Iskola i gazgat ón őj e . Agostonné Farkas Mária hozzájáruIt, hog;
berendezési tárgyakat a Jókai úti üres iskola épületébe helyezzük el.Tó~
Sándor építési vállalkozó burkoló kőve l segitette a feljáró igényes i

biztonságos kialakitását.
Köszönet legnagyobb t ámogat ónknak. a Gyomaszolg Ipari Park K
Ogyvezető igazgatójának. Fekete J ózsef úrnak. akia k ül s ő ablakokjavítá .
az egész épület festésére és mázolására 427.280,- Ft támogatást nyújtO:
Köszönet illeti az asztalosok és a festők lelkiismeretes munkáját.A festék(
beszerzéséhez az Insula-Bau Kft. 100000,- Ft-al járult hozzá. A Kossuth!
restékbolt 4 vödör falfestéket adott.
A H őtechnikai és Gépipari Kft. Winkler Ferenc Ugyvezető igazg~'

engedélyével dolgozói a képek lelfüggeszt ésére szolgáló hiányzó sínel
szerelték fel a kiállító termekben. A I-Iídknap Faipari Kft. dolgo!'
Knapcsek Lajos hozzájárulásával a hátsó bejárati ajtót kijavították.
Dr. Csoma Antal 20 ezer Ft, Dr. Kornlovszky Ferenc és Dr. KomlovSzt.
Zita 30 ezer Ft támogatással j árult hozzá az AFA kUlönbözet költségén<'
csökkent éséhez.
Gurin László a Zöldpark Kft. vezetője, 4 fó ta karlt ón őt, a munkálal
befejezése után és a képek visszapakolásához és a kiállítás képeiJ1t"
Felrakásához 3 fő munkaerőt biztositott. Poharelecz László gépjánl1Í1\'
adott a gy űj temé ny és a Corini képek Szarvasra szállításhoz.
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A krokodi l eltévelyedése

~ Az egyik helyi havilap j úliusi számában megjelent cikk szerint krokodilt
~ láttak a B ónorn-zugi holtágban. A hazánkban mostanság tomboló ny~r, a
• 40 fokos meleg, a 30 fokos vízhőmérsékle t igazi paradícsom a krokodtlok
í számára. Bizonyosra vehetjük tehát az emlí tett cikk állítását, a krokodilt
I látták a holtág partján. A szemtanú nagyon megijedhetett. mert a
1 rendőrséget. a tűzo lt ó ka t , a terrorelháritókat, majd a katasztrófa védelmet
) kívánta a holtág partjára, de a hiába\:aló tel ef~on álga~ ások ut~n, vé~il l a
• sajtót invit álta. Ha már így alakult, tudja m~g rnindenki, hogy.na lun~ ilyen
l is előfordul hat. Dagadjon a B ónom-zugiak keble, mert Ilyesmi nem

minden holtágonfordul ám e lő.

~ A krokodil vizeinkben t örténő megjelenésére a cikk írója nem ad
magyarázatot, csak találgat. Ezért megkerestük azokat a szerv.ez~ tek~t ,

I' amelye kt ől alapos szakmai véleményeket kaphatunk a krokodil ilyet én
: eltévelyedésének okairól.

AGyomaendrődőn is rn ű k öd ő parlamenti pártokra gondoltunk. Kerestük e
: szervezetek nyilatkozásra jogosult helyi vezetőit , de szabads ágolásuk
< miatt nem lehetett utolérni öket, ezért nyilatkozni hajlandó, de nevük
i elhallgatását kérő tagokat kérdeztünk meg. . . .

Az elsők között k érdeztük a Fidesz -KDN P szövetség egyik helyi tagját,
aki elmondta, hogy ez olyan jelen t ő s é g ű kérdés, melyrő!. először

egyeztetni kell Orbán Viktorral. mert ebben a pártban min.~ig ? ~onctja

meg a tuti!. SajnosO is szabadságon v~n, vagy az I~ elol bUj~a l , ne~

tudom. Szerintem O sem tudja, de majd megk érdezi a Mate lesi GYUrIt.
• Véleményem szerint - mondja a fideszes - ez is Gyúrcsányék
) ánnánykodása, én márjeleztem is a Budai Gyuszinak. De ha minden ár~n

kívánesi a Fidesz-KDNP véleményére, kérdez ze meg a Jobbik
I véleményét, azzal Orbán Viktor is, én is, és a Fidesz-KDNP is egyetért,

fejezte be mondandóját a fideszes lag.
~ Az MSZP helyi tagja elmondja, nagyon friss a hir, még nincs kialakult
~ véleménye a pártnak. Dolgoznak rendületlenül, ugyanis szeptemberre
· elszárnoltat ó-szernbesltö kampánnyal szeretnének el őállni országosan, de
II ilt helyben is. A krokodil azonban érdekli a pártot, mert úgynevezett
I "ráncfelvarrást" terveznek őszre, melyben szerepet kaphal a Bónom zugi

krokodil is mintaként, olyan jó a profilja. A helyi feladatokkal
~ kapcsolatban feltétlen szeretném elmondani - igy a helyi emeszpés - hogy
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a krokodilnak szerepe lesz a 20 14. évi helyi választásoknál is, rnert az
mégis csak t űrhetet l en , hogy csak egy holtágban jelent meg a krokodil. 16
holtágunk van. Kifogáso lom továbbá, hogy polgármesterünk nem ismerle
fel e megismételhetetlen esemény városunk szempontjá ból m érhetetlen
fejlesztési l eh etőségeit , nem lépett azonnal. hanem, méltóan elödeihez, ezt
az óriási l ehetőséget is elszalasztotta, mint márannyi mindent.
Szarvas, vagy Mezőtúr majd rnost is leel ő z bennünket, háborgott az
emeszpés.
A Jobbik parlamenti párt egyik helyi tagja elmondja, hogy tíírhetetlen az.
ami áldott magyar hazánkban történik. Az ide bete lepil lő pirézek
aknamunkájának tartom az egészet. Mi az, hogy egy idegen, a magyar
viszonyokat nem i smerő, a magyar üdülesi szokásokat figyelmen kiv ül
hagyó, a magyar vízpartokon eddig nem ismert, de a ma~yar v.i zek~:n

felcseperedett magyar halakat zabáló, nem magyar krokodillal riogatj ák
drága magyar honfit ársainkat. Ki vele! A piréz mindenit. Kövele ljilk a
polgármester azonnali intézkedését! Vagy lemondását!
Az LMP ökop árt sem pihen a nyáron - mondja a nehezen megtalált
névtelenséget kérő elernp és tag. Folytatják a korrupci ós oligarchailgyek
feltárását. Ak rokodil ügyet is az ol igarchaügyek közé sorolja a párt. Olyan
súlyúnak tartja, amiben azonnal lépni kell. En személy szerint úgy
gondolom- mondja -azonnaloda kell láncolni magunkat a krokodilhoz" .
A Gyurcsány féle Demokratikus Koa líció tagja k érdésünkre csak annyit
mond: a szóban forgó újs ágót is el kell adni - például ilyen megh ö kkent ő

hírrel - ebben az uborkaszezonban. Talán ez utóbbi vélemény a valós.
Rern élern, megnyugodtak. B.L.

Jel enlkeu most l

- Négy hónaposnál i d őse bb eb csak transzpondérrel megjelölve
tartható!!!

- Ennek betartását a j egyző és a kerületi Állategészségügyi- hivatal
ellenőrzi ! ! !

- A négy hónaposná l i dősebb transzponderrelnem je lölt ebr ő l a j egyz ő

és a magánállalorvos köteles je lentést tenni a kerilleti hivatal felélll
- Sőt , ehhez jönni fog (még nem je lent meg) egy VM miniszteri

rendelet módositás is arról, hogy ugyanettől a naptól (20 13. jan. 1.)
veszettség ellen beoltani kizáró lag chipezetl ebet lehet majd.

Várjuk a rendeJetmódositást!
A fenti változások erösitik a 4 1/20 IO. (I I. 26.) Korm. rendeletet, amely a
kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szól. Csak
emlékeztetőül : Állatforga lmazás ra vonatkozó szabályok:
Ebet forgalmazni, illetve tulajd onjogát átru h ázni kizárólag az állatot
azonosító elektronikus transzponderrel ( bőr alá ültet ett mikrochip)
történő megjelölése után lehet. (Amennyiben a jelölésre használt
transzponder nem felel meg a 11784 ISO-szabványnak, vagy a 11 785
ISO-szabv ánynak, úgy az állatla rtónak a hatósági e ll enő rzés

időpon tjában biztosítania kell a transzponder leolvasásához szüks éges
eszközt.

Dl: KondéGábor állatorv os
5553 Kondoros, Bacsó Béla 1/.30; 5600 Gyomaendrőd, Fő út / 49

Tef.·30/9032-998 e-mail: konde@kondorosiktv.hu

Állatorvosunk levele
Hogy a nyár ne teljen el csak meleg

napokkal ,
a magyar Parlament az alábbi

módosításokat fogadta el
2013. január 1-től. ..

I

Tóbb kOfOSrl61ytls vár a nlla Ká lmá n Kösoklotá~ Intólmónyl

Gyomaendrődi oktatási egység (a Bethlen lskola jo gut ádja}
Érettségit adó képzéseink:

Szakközépiskola (4 év)
Érettségire fe lkészítő (2 év)

Esti tagozatos gimnázium (3 év)
Érettségi utáni k épzéseink.
Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens (2 év)

Vadgazdálkodási technikus (2 év)
Hulladékgazdálkodó (2 év)
Mezőgazdas ág i technikus (2 év)
Növénytermesztő és növényvédelmi technikus (2 év)
Lovas túra - vezető (2 év)
Érettségi utáni képzéseknél TANULÓI JOGVISZONY áll
fent! (pl.: családi pótlék, árvasági, diákigazolvány stb)

Szakmát adó képz éseink :
Gazda (8 osztályra é p ü l ő )

Állattenyésztő (8 osztályra ép ül ő )

Panzi ós, falusi vendéglátó (8 osztályra épülő)

Lótartó és l óteny é szt ő (8 osztályra ép ü l ő)

Kőm űves (8 osztályra épü lő)

Húsipari termékgyártó (8 osztályra épülő)

Pék-cukrász (10 osztályra é p ü l ő )

Pincér (10 osztályra épü lő)

Szakács (10 osztályra épillő)

KiemeIt ösztönd íjat adó k épz éscink (2012/2013. tanévben):
Húsipari termékgyártó.. kőműves

Ingyenes k ülföldi szakmai gyakorlatok!
Jelentkezési lap letö lthe tő az iskola honlapjáról: www.tiszakalman.hu

Jelentkezni lehet az oktatási egység telefonszámán:
Gyomaendrőd,06/66/58 1 -200
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úton is. vagy II Bajcsy úton. Lehet, hogy nagyor
sző rszá l hasogatásnak tűn ik, de a Fő út 137. el őít

ingatlannál elég botrányos a kerékpár út aszfallj
hogy csak a talán legrosszabb részt említsük. Persa
mindez nem vehető észre, mikor gépkocsiban ilh
közlekedünk. . .

Nem ide tartozik közvetlenill, de a Ligetber
húzódó, a betonlapokból épített gyalogjárd
állapotáról bizony már szóltunk egy-két éve. Akk
a téli havazás miatt nem volt látható a sok, szél
repedés rajta. Viszont most, napfényes júlíusb
ragyogóan észlelhető a rengeteg hiba, hiányosság
járdán . Nem lenne szamárság leönteni aszfalu
például, hogy ezt a lehetetlen állapotot végre m
megoldjuk. Megint Iéi lesz és megint bukdácsoln
majd az emelkedéseken, a kerekesek pedi
belehajtanak a résbe, ahonnan nincs kiút, csak
felbukás, felborul ás. Hiszen olt is emberek élne
ugyanúgy fizetnek adót, rnint a telepillés más"
részében.

Rendezvénytér
Az Erzsébet liget egyik látványossága maga a Liget
fürd ő , Ezt mindenki tudja,és ismeri a helyet.Amásik
"látványosság" ajónéhány éve, nem kevés összegért
megépített úgynevezett Rendezvénytér. Ennek
kedvéért akkor, az építéskor, fákat vágtak ki,
bokrokat taroltak le. Igaz a ligetet rég nem gondozta
már akkor sem tulajdonosa úgy, ahogy az azt
megérdemelnél Gondoljunk csak gyerekkorunkban

Most, mikor ennyi közmunkást foglalkoztat a város,
nem lenne hülyeség csak egyet a ligetbe
"állomásoztatni". Legyennála szemeteszsák,gyüjtse
a szemetet. amelyet felelőtlen személyek meg
gondolatlanul eldobálnak, valamint valamilyen
szersz árn, rnetszöolló, amiv el a gyomokat,
parlagfüveket. vadhajtásokat el tudná távolítani!
Mégis, nézzenmár ki valahogyaza liget!Igaz ez nem
tenné varázslatossá.viszont kicsit rendezettebbé - ha
tényleg akiivan tevékenykedne ez az illető .

•••
Kerékpárút
a Fő út gyomai oldalán húzódó kerékpárútról, vagy
sávról, sok szó esett már. Általában kritikákat
fogalmazatak meg az azt használó helyi polgárok.
Mi ért? Mert ha már megépült kalandos k örűlm ények

között,akkor szeretnék, ha az kifejezettenjó lenne és
híven szo lgálná a oem kevés, drótszamáron
közleked ő embert. Hál'isten egyre kevesebb a durva
hiba az úton, Van viszont néhány még, például
bukkanók, amelyeket valószínűleg lustaságból, vagy
nemtörődömségből csaptak csak össze az építés
során, mondván ez nem érdekes, . .. Mert lehetne azt
finomabban. döccenés n élkütien is megoldani, csak
sajnos nem nagyon érdekelte egyetlen é pítő t, vagy
átvevőt sem. Milyen érdekes, hogy a tátott szájjal
imádott és majmolt nyugaton, nem igy épitenek sem
utat, sem ker ékpárutat. (Egy másik, idegen
országban tapasztaltam, hogyakiadoll terveket
sz~lsebesen átírták, mert az építendő ház helyén egy
faallt.Az az ország tele van erdővel, fákkal. de ezt az

•••

virágokkal. sétányokkal. padokkal szépen kialakított
kedvenc ligetünkre. Élvezet volt benne sétálni, vagy
a nagy, régi vashintán néhányat .Jengedözni". Na, de
jött a rendezvénytér, hogy majd igy meg úgy, ilyen
olyan eseményeket fognak oda vinni és lebo
nyolitani. Emlékszem egyre, rnert magam is zenét
szolgáltattam az olt felállított színpadon. De ezt
követően, rnondja meg valaki, mikor és milyen
rendezvényvolt ezen a burkolatkövesterecskén?
A gyom már kezdi átvenni a hatalmat felette. csak
néhány év és már fák is nőnek majd a kövek közöll!
Megálmodóját kéne kirendelni gyomlálgatni
szégyenszemre!

Nyitott szemmel a városban,
avagy vegyük észre a hibákat jobbító szándékkal!

harapja el a nyelvét. Itt csak néhány liternyi festék egy fát se vágták ki, hanem a házat rakták kiss
kellene, hogy némileg látható legyen, és a fákat is odébb!) Ilyen például egyes kereszleződ é sekber

kissé nyakazni kellene a jobb táblaláthatóság hogy a közút és a kerékpárút szintjét nem hoztá'
érdekében! színbe. Ha például babakocsit. vagy tolószéket kel

.... ezen átlendíteni, kisebb .rn egrázkódtatás" éri
kocsiban ill őt. Ezt is gyöny örűen el lehetett voln
sirnltani, hogy ne okozzon döccenőt! (Csak me
kellene nézni például egy holland kerékpárutatl) D'
nem! Errefelé a részletekkel nem törődnek má
annyira, Mondhatni a fő, lényegesebb dolgokkal se
hiszen emlékszünk problémás megoldásokraezen a

Lyuk...

Kátyúzás
A belterületi utak k áty úzása valószínííleg
augusztusban indul. Mintegy 23 m3 anyaget
használnak majd fel. Ennek költsége közel 3 millió
100 ezer forint lesz. A munkálatokat aGyomaszolg
Kft.végzi.

Fekvőrendőr

Hajajj, de sokan emlegetik, de emlegették is annak a
müszaki embernek a le és felrnenőit, aki lerakatta
például a Petőfi utcában a fekvőrendőröket.

Annakidején volt is erről vita pro és kontra. Mára a
helyzet, ha lehet, kissé rosszabb lett. Néha ugyan
felfestik a nevezeles míílárgyat, hogy a tábla után 
amelyel ember legyen a talpán, aki megpillant kellő
időben (ugyanis a képen látható módon az utcai
szilva- és meggyfákszépen beborítják, láthatatlanná
téve) -, aki autót vezet éppen arrafelé, kellő időben

fékezhessen, ne verje fejét a kocsitetöbe, vagy ne

Néhány éve nagy kesergésre, panaszra, immel
ámmal megpróbáltákkijavítani,megoldani a Pásztor
János és Kossuth utca keresztezödédsében lévő

kanyart, amely (az állomás irányába) kissé keskeny
és elég kátyús volt, meg éppenséggel szinte nem is
volt kiépítve, kényelmesebbé téve, Pár hónapig talán
jó is volt aztán, legalább is jobb lett a helyzet az ott
jobbra, az állomás felé kanyarodék számára. Aztán
mára már megint beindult a lyukasodásí folyamat.A
képen láthatómódon mély és széles kátyu alakult ki.
Ha igy folytatódik, várható, hogy az út mentén
kőzvetlenül nagy bukkanók,és "szakadékok" jönnek
létre, az autósok és fóleg a kerékpárosok nagy
bánatára!Mindössze néhány méterr ől lenne szó! Ezt
kéne végérvényesen idő, és forgalomálló anyaggal
kitölteni, leönteni. ha kell ajárdáig, hogy lehessenolt
egy-két normális parkolóval is több, de legalább a
forgalom rnegfelel öen, nem balesetveszélyesen
folyhasson ezen a tizen méteres szakaszon, Azon
kívül, az állomás közelsege is indolokná, hogy az a
terület rendezettebben, városhoz méltóan nézzen ki!
Példáulha nem is tovább, de eddigel lehetne helyezni
a járda mentén 20-30 méternyire egymástól hulla
dékeidobó kosarakat. Vagy nem beszélve az állomás
környékének kissé szebb, tetszetősebb rendezéséről!

Nem nagy terület, de a ideérkezők hangulalát
legalábbemelné.
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Hírek a Városházáról

A pályázat kedvezményezettjei azok a szegény sorban é lő óvodás, illetve
általános iskolás korú gyermekek (3-14 év), akiket a pályázó települ és
oktatási intézményei jelölnek ki. A Raiffeisen Bank kártyahasználathoz
k öt ődö programjának eredményeként várható adományösszegből a
nyertes települések fenti táblázatban szerepl öszámú gyermekeinek 6 havi
ellátására nyílik lehetőség.

XIV. Nemzetközi Halfőző Verseny
Immár 14. alkalomm al kerül megrendezésre Gyomaendr ödön a
Nemzetközi Halfóző Verseny. A verseny időpontja augusztus 19.
(vasárnap), ami eltér a szok ásostól, de a helyszín változatlanul az endrődi

N épliget. A n ézök megtekinthetik, hogyan készülnek el a finomabbnál
finom abb hal ételek. Ezen kívül még a sze rvező k változatos
produkciókkal várják az odalátogatókat. Szer étettel várunk minden
versenyzőt és nézőt, aki egy jó hangulató, kellemes napot szeretne
eltölteni.
Az egynapos rendezvény keretein belül esti fell é p őink: Király L. Norbert
a rockjegyében valamint Badár Sándor humorista.
Az est étlátványos vízi bemutatóval és tűzijátékkal zárjuk
Anevezés menete:
Averseny nevezési határideje: 20 12. augusztus 9.
Nevezési díj: 4000 Ft (max. 3 étel zsű rizése esetén)
A rendezőség biztosítja a versenyzők részére:
- Térités ellenében: a főzéshez szükséges halat, (csapatonként az általuk
kért és esekken befizetett mennyiséget) valamint sörpad garnitúrát.
- Díjmentesen : t ű zifát , vizlel őhelyet . valamint a verseny díjait
Lehetőség van természetesen saját /hozottl halból készített ételek
főz é s ére is, ez esetben csak a 4000,- Ft nevezés i díjat kérjük befizetni, s a
j elentkezési lapon egyértelműenjel ezni. hogy nem kérnek halat.
A versenyzőknek kell gondoskodniuk a következökről: járulékos
anyagokról (fűszerek, stb.), k éziszerszámokról, vágódeszkáról, a
tisztításhoz és az elökészítésh ez szükséges edényekről, vödörről.

bográcsról és bográcsállványról. valamint a zsűri zéshez aszt a l ter i t őrő l ,

hagyományo s tálaló edényekről (ne műanyag legyen), evöeszközröl,
szalvétáról, egyéb dekor ációról, és az asztalokról-padokr ól, abban az
esetben, ha nem igényeltek a szervez ő ktő l térítés ellenében sörpad
garnit úrát,
Az asztalokat kérjük ter í tőve l vagy fólíával lefedni. Az elkészült ételek
árusítása a rendezvényen tilos.
Nevezésenként (max. 3 féle étel): 4.000.-Ft. (nevezés i díj) + az igényelt
hal (ponty) költsége. (800.-Ft) kg., amely a hulladék elszálJításána1c
költségét is tartalmazza. + az igényelt sörpad garnitúra költsége:2800 Ft
(PI.: a" Nefelejcs Csapat" kért 3 kg halat, és egy sörpad garnitúrát akkor a
befizetési esekken összesen: 9200.- Ft-ot kell befizetnie.)
Regisztráció:
Regisztráció: augusztus 19-án, 7:30- 8:45-ig
Egy nevező maximum három halétellel nevezhet be a versenybe.
A fózés folyamatát a vendégek, a zsű r i és a közönség figyelemmel
kísérheti.
Kategóriák:
I. Dunaijellegű halászlé
2. Tiszai - Körösijellegű halászlé
3. Egyéb halétel (halpörkölt, halpaprik ás, sült halak, stb.)
A VERSENY DÍJAZÁSA:
Abszolút Vándorkupa Gyomaendrőd +25 OOO Ft pénzdíj
(A legtöbb pontot elért versenyző kapja, mely kupát minden évben vissza
kell szolgált atni.)
KATEGÓRIA GYŐZTESEK:
I. helyezés: kupa +oklevél + 15OOO Ft pénzdíj
II. helyezés: kupa+ oklevél + j OOOO Ft pénzdíj
III:.he!yezé~ : kupa + oklevél + 5 OOO Ft pénzdíj
KULONDIJAK:
I. Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet támogatásával hagyományőrző

különdija: oklevél + IS OOO Ft pénzdíj
2. Körösi Halászszövet kezet Gyomaendrőd különdija:
éves horgászengedély
3. GYÜSZ-TE "A legjobb turistafogó Halászlé" killöndíja:
oklevél+ 15OOO Ft pénzdíj
Mindazok, akik nevezni kívánnak a versenyre, és még nem rendelkeznek
jelentkezési lappal, a gyomaend rőd i Tourinform irodában kérhetnek
nevezési lapot.
Aszervezők sok szeretettel várnak minden kedves érdekl öd őt!

Információ:
Tourinform Gyomaendrőd

(Katona JózsefMűvel ődési Központ épületében)
5500 Gyomaendrőd, Kossuth utca 9.
Tel.:+36(66)386-851
E-maii:gyomaendrod @tourinform.hu
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Karta I

1 Pap Kö~ég Önkormányzat
2 Kaba V~ros Önkormányl.1t

3 Pllsrtaszabol C5 Város Önkormányzat

4 ~romHlllIir&I V Önkorm
5 Dévaványa Város Önkormányzat

6 Sénya KözséS Önkormány zat
7 Somogyjád
8 Nyírmada Város Önkormányzata
9 Veszpnim Megy@1Jogú Város

Önkormányzat a
10 KarUl Nagyköisésl Önkormán yza ta

Rdlffei sen Mind.wkl Ebédel p dly d zatllv"rt e s t ul ep ülesck

Agyomaendrődi Városi Egészs égügyi Intézmény
ben, - ahol előjegyzés alapján, járóbeteg ellátás
történik - valamennyi szakrendelés 2012. j úlius
30.-1ÓI, 2012. augusztus lü-ig szabadságolás miatt
szunetel.Első rendelési nap:2012. augusztus 13.
Tájékoztatás Gyomaendrőd 3. számú felnőtt

háziorvosi körzetéhez tartozó táppénzben
részesiiJő páciensek részére
Dr. Lízák Anna praxisába tartozó 30. napon túli táppénzesek a Városi
EgészségUgyi Intézmény - Gyomaendrőd, Hősök útja 57. szám 
belgyógyászati rendelőj ében kerillnek felülvizsgálatr a, el ső ízben 2012.
augusztus l-én 12órától.
2012. augusztus I. napjától a Dr. Lizák Anna praxisába tartozó lakosok a
Városi Eg észségügyi Intézmény - Gyomaendrőd, Hősök útja 57. szám 
belgyógyászati rendel őjében kerülnek ellátásra.
Arendelést helyettesítés formájában Dr. PetrikóAttila háziorvos kollégánk
látjael az alábbi időpontokban:

A Gyermekétkeztetési Alapítvány a támogatói segítségével szeretné
megoldani, hogy hazánk települ ésein ne csak a szorgalmi időszakban,

hanem azon kivül hétvégeken, iskola szünetekben minden óvodás és
általános iskolás korú gyermek rendszeresen táplálkozzék. A Raiffeisen
által támogatott Mindenki Ebédel pályázaton Gyomaendrőd

önkormányzata 25 örögszőlői gyermek fél éves ebédtámogatását nyerte el.
Azebédek kiosztására a Rózsahegyi Házban kerül sor.

Dobogós helyezések
a megyei

úszóversenyen
I ezüst és 2 bronzérmet
szereztek úszóink a Rózsa
kupán, Tótkomlóson a 33
rnéteres medencében meg
rendezett Megyei úszó
verseny 4. fordulóján, ahova
16 fővel utaztak el. a
legjobbjaink közül többen is
nyaralni voltak.
Ezúttal is hozta formáját Várkonyi Sarolta aki a 8 éves lányok rnez őny ében

I!. helyezést szerzett 66m mellúszásban I:11,3p- es időeredm énnyel.

Állandó érernhalmozónk WerleZalán ezúttal a dobogó III. fokára állhatott
fel a 7 éves fiúk hasonló versenyszámában. A harmadik dobogós
helyezésünket Soczó Tamás szerczte, aki a 14 éves fiúk között 133m- es
vegyes úszásban 1:55, 69p- el érkezett a célba. Mindhárman még
pontszerző helyeket szereztek más versenyszámokban is, rajtuk kívül még
Kovács Áron, Czeglédi Renáta, Gál Bence, Ignácz Kata és Vaszkán Bence
végzetta 4-6. hely valamelyikén.
Mint ismert, a Megyci úszóverseny 5. állomáshely e Liget fürdő kupa
néven,júliu s 28-ánGyomaendrődön volt.
Aversenyzők felkész ítőj e Vaszkán Gábor edző
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SARNDKDK
MAGTÁRAK

tervezését,
kivitelezését vállaljuk!

06-20/ 9527-636

"Szép ruh ában. arany aj/ón ÜGYELET: éjjel-nappal hívható
kopogsz most, hogy szabad-e? " telefonszám: 06-30/630-80-97

(Weöres Sán dor)
OA Csőke János ..

TEMETK ESISZOLVlAA_A
Temetkezés, temetkezéssel kapcsolatos

teljes körű ügyintézés
GYOMA SZOLG IPARI PARK KFT.
Gyomaendrőd, Ipartelep II. 2. sz.
Tel.: 66/386-233; FfLY:: 386-269

További el érhet ös égeink:
5500 Gyomaendrőd, Fő út 188.
06-30/630-80-97 ; 06-20/988-00-13
Az Ugyfélszolgálati iroda nyitva tartása munkanapokon:
8-12:00-i g és 12:30-15 óniig. ipgyomaszolg@intemet-x.hu

RÉI B'TORT, ANTIK ÚTDRT VÁSÁR K!
Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

Telefon: 06-30/9533-594

REÁLIS ÁRONVESZEK:
Boltberendezést • hagyatékot, régiségeket,

ócskaságokat • régi stílbútorokat
-parasztbútort (szekrény, asztal, kaszli, sublót,

falitéka, konyhaszekrény, láda, szék,
tükör és tükörasztal, kredenc)

Fizetés azonnal, készpénzzel!
Bárkai Zsolt. Gyomaendrőd, Bocskai ll . 59.

Hét őn .
'\ Ur/ elnőtt- és gyermekruházat l
~ teljes eréje! I
~ Felnő 600 Ft/db I
' UR gy~re /I ~O t/~ , /I I
Gyomaendrőd, Szerdan CIPO es KIE ESZITO~

Bajcsy-Zs. út63. szombatig ~ökkenő árakkal! I

Pénteken,szombaton LAKÁSTEXTIL csö enó árakka
Minden héten Nyitva tartás:
elj-es árucse e' hétfötöl péntekig: 8,30-~7-ig,

• szombaton: 8,30-12-l g

Elérhetőségek:

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

Darált befon, tégla: 2500 Ff +áfától

• Építőipari szolgáltatások nyújtása,

építési anyagok szállítása

• Környezetvédelmi engedéllyel

tiszta beton, téglatörmelék

átvétele díjmentesen

CSONTKOVÁCS·AKUPRESSZŐR

Gyomaendrőd,Apponyi u. 17/l.
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 9-I2-ig; I4-I7-ig

Szombat: SZÜNNAP!

Rendel:

Békéscsaba, Jókai ú~ 34. szám alatt, (udvari bejárat)
<o HETFON: 14-18 ORAIG

.~. '.. ~"'.. - idegbecslpődések, Izületi blokk, tartási
'(2IlS~' rendellen ességek megsz üntet ése

-- ce' _ nyaki eredetü szédűl ések megszüntetése
. - sportsérütések, Iziiletl bántalmak kezelése

- hagyományos kinai orvoslás
- fülakup un ktűrás fogyókúra
- porckorongsérvek és térdblokkok mütét

né/k/ifi megszüntetése

DR. GARZÓ PÉTER természetgyógyász
Mobil : 06-30/9458-477

.................................................................................................................................

··PAPÍRDOBOZ1

Stancolt és hagyományos
PAPíRDOBOZ gyártása

STANCfORMAKtSZÍTtS!
Róza kft.

5500. Gyomaendrőd, Ipartelep út l/l.
Tel./fax: 661282-095; 06-20/9142-122

E-maii: rozakft@rozakft.hu
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Tűzgyújtási tilalom
l rendkívnli meleg és száraz, csapadékmentes időjárás miatt II

'idékfejlesztési miniszter az ország teljes területén lévő erdőkre és
bsílásokra, valamint az erdők és fásítások határától számított kétszáz
néteren belüli területre - átmeneti i dő re - általános tüzgyűjtási talamat
·endeltel .

Tájékoztatás ellenőrzésekről

fájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy július-augusztus hóban a
lolgármesteri Hivatal Adóosztálya és Epítésügyi Hatósága együttes
lllenőrzést végez településünkön.Az ellenőrzést településünk szállásadó
lelyeinél, a belterületen lévő ü dü lő ö veze t ekben és a külterületi holtágak
erUletén végezzük, Az ellenőrzésben részt vesznek a rnezöörök, a
elepUlésőrök ésa közterület-felügyelökis.
\zellenőrzés a következő területekre teljed ki:
· Idegenforgalmi adó - ellenőrzésre kerül a helyi ad órendeletünkben
neghatározott nyilvántartási kötelezettség (vendégnyilvántart ó füzet)
negléte, annak szabályos vezetése, a bevallási, adóbeszedési kötelezettség
:e~esítése.

·Epítményadó - ellen ő rizz ük . hogya bel- és külter ületen épült ü d ü lő k be
{annak-e jelentv é az építményadó kötelezettség alá. Az Épít ésü gyi
Hatóság továbbá ellenőrzi, hogy az ingatlanra kértek-e építési engedélyt,
lasználatbavételi engedélyt, az építés szabályszerűen, az e l ő í rásoknak

negfelelően lett-eelvégezve.
.A kUlterUleti zugok esetében az ellenőrzésre várhatóan az alábbi ütemezés
szerint kerülsor:
·gyomai telep ül ésrészen . Sirató-zug, Kecseg és-zug, Dan-zug,
Iorzsás-zug,
·endrődi településrészen: a Peres-zugtól kezdődően a települ és belterülete
felé haladva,
· a belterületi részen és a szállásadóknál az érintett időszakban

folyamatosan.
f\ bevallás!' ad óbeszed ést elmulasztókkal szemben az adózás rendjéről

szól ó2003. éviXCII. törvény e l ő í rás a i alapján fogunk elj árni.Az engedély
nélk üli, vagy nem szabályosan építőknek pedig az épít ésügyi bírság
megállapításának részletes szabályairól szóló 245/2006. (XILS.) Korm.
,rendeletben előírtak szerinti épít ésügyibírság kerül kiszabásra.
Kérj ük a Tisztelt lakosság megértését és ellen őrz é sünk segítését.

Szakmai fórum az idei Tanyafejlesztési programról
2012. július 9-étől 2012. augusztus végéig közel 1,5 milliárd forint
tanyafej lesztési támogatásra pályázhatnak a települési önkormányzatok,
megyei agrárkamarák és az általuk alapított nonprofit gazdasági
társaságok, a civil szervezetek, piacszövetkezetek, mezőgazdasági

tevékenységet végző ő s t errn e l ő k , egyéni vállalkozók és családi
gazdálkodók.
A programban 500 millió forint jut tanyasi termékek piacra jutásának
e lősegítésére, 300 millió forint a tanyás térségek külterületi útjainak
karbantartását, felújítását biztosító rnunkag épek, eszközök beszerzésére,
illetve 100 millió forint villany n élküli tanyák energiaellátását biztosító
önkormányzati fejlesztésekre. További 100 millió forint a tanyagondnoki
szolgálat fejlesztésére, valamint 70 millió forint a térségi tanyafejlesztési .
programok kidolgozására. A tanyagazdaságok fejlesztésére 400 millió
forint pályázati támogatás áll rendelkezésre.
Arészletes feltételeket a 62/2012. (VI.29.) VM rendelet és a 2012. július
12-én megjelenő Pályázati felhívás tartalmazza. Bővebb információ a
Nemzeti Agrár-szaktanácsadási és Képzési Intézet honlapján olvasható,
illetve a Rózsahegyi Házban szakmai fórumot szerveznek, melyre ezúton
hivja meg az érdeklődőket.

(forrás : gyomaendrod.hu)

Környezetszépítő verseny
GyomaendrődVáros K épviselő -Testülete 2012-ben ismét meghirdeti
a tisztább és ápoltabb Gyomaendrődért címü környezetszépítési
versenyt. A verseny megrendezése által továbbra is célunk, hogy a
lakossággal, helyi vállal kozásokkal , intézményekkel közösen
formáijuk települ ésünk arculat át, növeljük a virággal beültetett
terilletek nagyságát, s ezzel együtt szinesltsük vá rosunk
közterületeinek megjel enését.
Várjuk azoknak a (telep ülésen lakcímmel rendelkező) helyi
lakosoknak a jelentkezését, akik a szükebb környezetük szebbé
tételével hozz ájárulnak a vendégváró, kulturált v árosk ép
kialakításához, és pozitív hozzáállásukkal. tevékenys égükkelmásokat
is ösztönöznek.
I. Versenykategóriák:
I. A legszebb virágos közterOlet:
családi házak előtt

4 vagy ennél több lakásos társasházak előtti közterület
2. A legszebb virágos ker! (családi házak eset én, utcáról látható
kertrész) és k űionleges belső kert (családi házak esetén)
3. A legszebb virágos intézmény :
nevelési-oktatási intézmény
egyházi, egészségügyi , szociális intézmények, sportlétesítmények
4. A legszebb virágos homlokzat :
családi házak, legfeljebb 4 Jakásos társasházak
4-nél több lakásos társasházak esetén lépcsőházanként

5. A legszebb virágos vállalkozás (kerthelyiségek, üzletek cégek
teleph elyei)
6. A legszebb virágos utca: a keresztező utc ák közölt lévő egy -egy
összefiiggő utcarész lakóközöss ége pályá zhat.
II. Nevezés
A versenyre a mellékelt j elentkezési lap kitöltésével és aláírásával
lehet benevezni, amelyet 2012. augusztus 3. (péntek) 12.00 óráig kell
eljuttatni a Polgármesteri Hivatal portájánálelhelyezett ládába.
Ajelentkezési lapok az internetről (www.gyomaendröd.hu) tölthetők

le, vagy a Polgármesteri Hivatal portáján is felvehet ők.

Egy ingatlant csak egy versenykategóriában lehet nevezni!
III. Averseny elbírálásának szempontjai:
az ingatlan előtti közterület tisztasága, gondozottsága, parkositása ,
az épületek, udvarok virágo sitása , növényi díszítése,
a parkosítás, virágosítás, környezetszépítés rninősége és esztétikai
hatása, összhatás
IV. Értékelés
A bevezetett ingatlanokat bíráló zsűri tagjai önállóan pontoznak, a III.
pontban részletezett szempontok figyelembe vételével. Az értékelést
egy alkalommal végzik ej a bizottság tagjai egy előzetesen egyeztetett
időpontban. A díjak a zsiiri által adományozott pontszámok összesítése
alapján kerülnek megállapításra.
V.Díjazás
Aversenyben résztvevők értékesjutalmakat nyerhetnek. Az oklevel ek,
díjak ünnep élyesátadására az őszi terméskiáll ítás keretébe n kerülsor.
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Kültéri medencék: l'
- úszómedence
- gyógyásza ti medence 1\

- pancsoló medence
- strandmedence \

l

,

E E
, ,

api aIf
(Kossuth u. 31.)

,
PAPIR

M inden 3000 Ft feletti készpénzes
iskolaszer vásár áskor

TOMBOLAJEGYE adunk,
amelyet

2012. aug usztus 21-én sorsolunk!
Nyer emén y ek:
1 db 1 O O Ft- o s

v ás á r-I ás] utalv ány
1 d b 5000 F t-os vá sá rl ási utalvány
1 d b 3000 F t-os vásá r lási utalvány
1 db 2000 Ft-os vásárlási utalvány

BEISKOLÁZÁSI TALVÁy Telfo~adun~
(Ticket , Sodexo, UJEB A beiskolázási

Erzsébet uta ivá y, os a paletta)

IMR

Fede tt medencék:
- tanmedenc e
- gyógymedencék
- hidegvizes merülőmedence

szaunához
- pancsoló medence
- ovális alakú, élményeIemekkel dúsított lazítómedence

o.r.-;l~ .....s:tc~;'1.'I.~~~~iI Gyógyászati szolgáltatásaink:
IEm!imii~i1~~ komplett hidra-balneoterápia - vízsugár k ádak, fény terápia,

szénsavas kádfürdő , víz alatti gyógytorna I
fizikoterápiás gyógykezelések, pl. szelektív ingeráram kezelés, .
interferencia kezelés, galv án kezelések, iontoforézis kezelés stb
Gy ógyvizes medencék vízhöfok be áilítá ssal,
alkálihidrog énkarbon átos termálvízzel, vízal atti gyógytorna

--~'"-.''' Wellness szolgáltatások:
\.::A-~,'~~"""";,&..:J"""~=-4-l1JW' (Balneo-wellness, fizikoterápiás-wellness, aroma fürd ö,

cellulitis-, lipolys is kezelés, szaunák, masszázs . .. )
Szálláslehetőség!

Re uma tológiai szakrendelés: minden hétfőn 14-15-ig;
szerdán 8,30-11,30-ig

Au~usztus i rendezvényeink:
3.-4.-S-én Nemzetközi VW Bogár találkozó I
17-én 16.30-tól élő kívánságműsor a Csaba RádióvJ

20.00-21.00-ig Steel Orange l
2 1.00-tő l BIKINI :

24-én Fürdő Bu li!
13.00-17.00-ig Egészségnep, Gyer mek játszóház
14.00-18.00-ig Bubor ék par ty
20.00-21.00-ig
21.00-től HOOLIGANS

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

AKCIÓS AJÁNLAT!
TlHL, MAKITA kisgépek a készlet erej éig /

Alkatrészeik és kiegészítő;k is megvásárolhatók!
Szegélynyírók, kaszák...

Mosógépek, hűtők, fagyasztószekrények
Fűtésfe l új í táshoz , rekonstrukcióhoz kazánok,

rad iátorok, szerelvények!
Idomacélek . sikhálók. lemezek

Minöségikonyhai eszközök, háztartási gépek

Minőségikerékpárok és alkatrészek!
Épű letgépészet i anyagok,
csövek idomok, kazánok

Tűzrostély (kály ha- és kazánrostélyok)
I<andallók nagy választékban!

Fürdőszoba fell1jításhoz mindenféle felszerelés ,
szükség esetén rövid hatá ridővel történő beszerzések!

Fűtéskorsze rűs ítéshez , fü rdőszoba kivitelezéshez
kivi te lezőt tudunk ajánlani!

Bővebb felv ilágosítás a Dlnya -f éle sza küzletbenI
Nyi tva tart ás: hétköznap: 8-12; 13-17-ig ; sz ombaton : 8.12-ig
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Diákcsere program a Rózsahegyibell

RÓZSAHEGYI /(ÁLMÁN ÁLTALÁNOS IS/(OLA

Az iskol a életéröl további inform ációkat, képeket találhatnak az
iskola honlapján: www.rozsahegyiiskola.hu

A testvérvárosi kapcsol atra építve a Róz sahegyi iskol a évek óta
diákcsere programot m űködtet, Tavasszal a nyelvvizsgát tett diákok
Pilznoi utazását támogatj a a Rózsahegyi Iskola Diákjaiért Alapítvány,
nyáron pedig lengyel diákokat fogadn ak Gyomaendrödön.
Májusban Zakopanéba vitték kirándulni a nyolcadikosokat lengyel
vendéglátóik. A Tátrai Nemzeti Parkban túráztak, majd megnézték a
síugrókomplexumot, ahol világbajnokságokat szoktak rendezni.
Siklóval felmentek a Gubalowka hegyre, ahonnan libegövei
eres zkedtek le. Bebarangolták a hangulatos Krupowki sétálóutcát is.
Pilznoi városnézésük során megtekintették a nevezetes baba
múzeumot és a város modern iskoláját.
Június végén érkeztek Gyom aendrödre a lengyel gyerekek. Az eddigi
évektöl eJtéröen ezúttal nem családoknál voltak elszállásolva, hanem
az egyik r ózsahegyis nyolc adikos tanuló , Biró Adrien szü lei álta l
felajánlott házban laktak.
Ellátogattak Európa egyik legnagyobb fürdőkomplexumába, a
hajdúszoboszlói Hungarospa strandjára. A helyi látnivalókkal is
megismertették vend égeinket a rózsah egyisek, megtekintették a
Tájházat és a KnerNyomdamúzeumot. A Liget fürdőben töltöttek egy
délutánt, majd grilleztek, salátát készítettek, palacsintát sütöttek,
vattacukrot kóstoJtak a vend églátó csa ládokjóvoltábóf.
A látogatások során sok új barátság született és remek lehetöség volt a
tanulók számára, hogy haszn álj ák az angol nyelvet , gyakorl atban is
kipróbálj ák az angol órán elsaj átított tudásukat, bizonyítsák
talpraesettségiiket és problémamegoldó készségüket.

/(IS BÁLINTIS/(OLA
=========== = ===== =========

Európai Grand Prix
ti. Magyar Majorette Szövetség rendezte Siófokon az Európa Nagy Díj
Versenyt! Nyolc ország: Beloruss zia, Ukrajna, Cseh Köztársaság,
Szlovákia, Bulgária, Horvátország, Lengyelország és Magyarország,

\Dsszesen: 32 teIepUlés 600 mazsorett - táncos részvételével.
A három napos verseny elsö napján a szóló, páros és mini formációk
versenye zajlott. A második nap Siófok fő utcája adott teret a botos - és
pomponos menettáncnak, ahol szintén mindegyik korosztály képviseltette
fagát. A délutáni szabadidönek mindenki örült! Az idöjárás kedvezett a
nap - és a víz szerelmeseinek. Siófokon aBalalon pillanatok alatt megtelt
[ürdőző mazsorettekkel. A botok a parton pihentek. Az utolsó nap a Jókai
Ligetben lévö szabadtéri színpadon a nagycsapatok, valaminI a mix és
show kategória résztvevői mérték össze tudásukat. A Fő téren a víztorony
lábánál négy fúvószenekar kísérte a felsorakozó mazsorett - táncosokat,

jlkik közös koreográfiát mulattak be. Színpompás látvány volt az egyszerre
mozgó hatszáz mazsorett lány. A Nemzetközi Verseny az eredmény
irdetéssel ért végett. A kUl öndijak is gazdára találtak, és a "Miss
ajorette" hölgyet ismegválasztottál<.
gyom aendrődi Színfolt Mazsorett Csoport szenior és junior

oroszlályban indult balos, pomponos, mix és zászlós kategóriában.
következő szép eredmények szi\lettek.

Mix mini kategória: elsö helyezés (arany érem)
Latyák Brigitta: két botos szóló kategória: első helyezés (arany érem)
Zászlós kategória: harmadik helyezés (bronzérern)
Knapcsek Kitti botos - és pomponos szóló tánca: negyedik helyezés
Latyák Brigitta - Polányi Aliz botos páros tánca: negyedik helyezés
Százszorszép junior csoport: összetett verseny (menettánc +
színpadí) szintén: negyedik helyezés.

• A Színfolt novemberben Unnepli fennállásának 18. évfordulóját,
ebbő l az alkalomból ünnepi gálamüsorra kerül sor a Katona J.
Müvelödési Központban: november 17-én.

z együttes vezet ője : Hunya Jolán.
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••• • • • • • a • •

Na gysza bá s ' urlazfl k al fej lesztésen gondolkodi az önkorm á nyza t .
Azönkormányzat, mint projektgazda pályázatot készit a DAGP2. 1.I/J -12
számú "Turisztikai attrakcíók és szolgáltatások fejlesztese" címü pályázati
kiírásra, melynek 2012 augusztus 31-e a beadási határideje. A pályázat
megírását, kreatív feladatait a GYÜSZ-TE vállalta magára, az
önkormányzat1a lkötöttegyü ttmű k ö d és i megállapodása alapján.
Apályázat 500 millióFt értéküés l OO%-os támogatottságú.
Pájer Sándort a GYÜSZ-TE elnökét kérdezzük milyen fejlesztésről van
szó?
Apályázatunk két témakört, a vallási turízmussal és az ökoturizmussal
kapcsolatos fejlesztéseket célozta meg. A vallási, zarándok turizmus
környezetUnkben jelenleg újnak számító alapjait szerétnénk lerakni a
fejlesztéssel. Ennek kapcsán az Endrődi Népház udvar részében

I kialakításra kerill egy 20 férőhelyes szálláshely a zarándokoknak, valamint
a zarándok útvonalakhoz tartozó pihenők, tájékozt atók. A pályázat részét
képezi a Népház mellett található Szent Antal kenyerének süt őháza is
annak megmentése, felújírása, amely 1903- án Kiszely Márton
felajánlásából épült,

Az ökoturizmus keretében valósulna meg a Polgármesteri Hivatal mögötti
vizpart, a Sóhajok hídja és az Erzsébet líget terület fejleszt ése. Ide
álmodtunk egy csónakázó tavat, egy színpadszerü nagystéget és hozzá egy
lelátó padozatot, egy új Sóhajok hídját és a rávezető megújult utat valamint
a Iigetbeegy egyedi és attraktiv tanösvényt.
A Jókai úti iskola felújításával bemutató, kiállító terek, udvarának
átrendezésével színpad, nézőtér, zöld piac ker ülne kialakílásra.
Endrődön aTemplom-zugban a Halászati Élmény Park mellett épUlnefel a
halászatí bemutató tér, halászati hagyományunk megmentése érdekében.
A bemutató terekhez csatlakozni fognak azok a foglalkozások, programok,
melyek feladata lesz a munkahelyteremtés, és a fenntartási költségek
kigazdálkodása is a pály ázattal kapcsolatosan.
Miért ezek a témák kerU Itekkidolgozásra?
A turizmus fejlesztése számunkra egyet jelent a több vendéggel vagy
vendégéjszakával. Városunk e lsőd leges adot1ságai a termálvíz a Körös, a
holtágak valamint ezek környezete. Az öko tenntarthatósági célok a városi
turizmusban is e lsőd legesek és fontos hogy e cél a pályázat által is

folyi. a lO.oldal
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támogatott. Az öko célcsoportban tudtuk megvalósítani a tartalom és
látvánnyal kapcsolatos elv árásainkat.
A vallási turizmusnak közvetlen környezet ünkben még kevés jeiét
észlej ük. de ez gyorsan fog változni, rnert a turizmus ezen szegmense még
teljesen nyitott, jelentős konkurenstől még mentes. A vallási turista is
eszik, alszik, a termálban gyógyulés igénybe vesz szamos programot, pont
úgy mint mások, lehát vendég. Ps.

Pszichodráma önismereti csoportot
indítunk Békéscsabán

2012 októberében

Talán neked is ismerősen cseng egyik-másik gondolat azalábbiak közül:
Hogy lehelnék hatékonyabb a munkahelyi, otthoni kapcsolataimban?
Miért kell a gyerekkel mindig harcolnom?
Miér/ végződik mindig I/gyanlÍgy?
.i Mi ér! mindenl nekem kell megoldanom? "
"Miért teszem mindig ezt?"
"Megtenném, DE !"
" Jó lenne, CSAK l "
" Miértpont én? "
" és velem ki törődik?"
" és nekem ki segít? "
" Miér/ nem tudok " NEM! "-et mondani? "
"Nekem miért nem sikerül semmi?"
KÉRDEZTED MÁRMAGADTÓL , HOGY
"HA ÍGYNEM JÓ NEKEM,
MIÉRT CSINÁLOM?"
MlÉRTHAGYOM . HOGY ÍGY MARADJON T

:.ha szeretnéd megválaszolni saját "mi ért?"-jeidet. ..
• ha szeretnédjobban ismerni/érteni önmagad.. .
• ha szeretnéd hatékonyabban képviselni igényeid...
• hajebb kapcsolatokra vágysz, amikben nem kell feladnod önmagad ...
- ha szeretnéljobb szülőv é válni...
- ha szeretnédjobban megérteni társad, gyermeke(i)d problémáit. ..
• ha többször kerülsz hasonló, kellemetlen helyzetbe, aminek mindig
ugyanaz a vége...
• ha szeretnéd felszabadullabban élni a hétköznapjaid ...
- ha egyszer űen csak kíváncsi vagy csel ekedeteid mélyebb
mozgatórugóira...
- ha szerétnél tanulni abból, mások hogyan oldják meg aktu ális
problémáikat, konfliktusaikat.. . .
- ha szeretnél rátalálni saját megold ásaidra. AKKOR.. . VARJUK
JELENTKEZÉSED HAMAROSAN INDULÓ CSOPORTUNKBA! A
csoporton való részvéte! a Magyar Pszichodráma Egyesület Képzési
Rendjének megfelelően a pszichodráma asszisztensi képzés elő fe l té te le

e lső részeként 120órában beszámítható . Dusa Katalin
pedagágus, mentáihigiénés szakember.pszichodráma vezető

(T: 06·301339·2029, e-maii:dusa.katalin@gmail.com)MahJerHajnalka
pedagógus, mentálhigiénés szakember;pszichodráma asszisz/ens
(T.:06-20/52-777-22, e-maii: mahlerhajni@gmail.com)

Misztikum, avagy természetfeletti?
Kedves olvasónk, aki szeret kicsit elrévedni effél\

gondolatokban, néhány kiollázou hireket I
olvashatnak az alábbiakban meghökkentő

dolgokról.
Jelek a testen
Délkelet-Franciaországban 1968. november 2-án egy falusi or
hajnali négy órakor rosszul alvó kisfia ébresztett föl, aki akiságyábó
ablak felé muto gatott. Az orvos kinézett az ablakon, és konstatálta, h
vihar közeledik a völgy felöl. A vihar helyett azonban két csész
formájú tárgy érkezett, amelyek alsó részükből fényt bocsátottak ki a :
lelé. A tárgyak a ház felé közeledtek, majd amikor közelebb kerültel
megflgyel öhöz, összeolvadt ak egyetlen objektum ba. Azután a külö
tárgyból hirtelen fénysug ár"nyúlt ki", amely amikor a házhoz ért, min]
felrobbant volna, és felh őformában szétosz lott. Az egész esemény
percig tartott.
Az orvos megdöbbenve ült le az asztalhoz, hogy leírja, amit tapaszt
Amikor végzett, felébresztette a feleségét - aki végig aludt az esernéi
alatt -, hogy elmondj a neki a történteket. Miközben beszélt, egyszer c .
észrevette, hogya lábán szerzett háborús sebesülése helyén keletke
csomó eltünt. Az események nagyon kimerítették, ezért lefeküdt ism
Hánykolódva aludt , álmában visszatértek élményei az eseményr
szinte égő fájdalm ai voltak. Amiko r felébredt, testén külön
tetoválásszerü háromszögletű jel látszott. A maradandó hegre az on
kollégái nem tudtak magyarázatot adni . Még különösebb, ho
ugyanilyen "je l" keletkezett kisfia testén is.

Lebegő tárgy
Nagy-Britanniában a 338-as számú út Aven és Sopley helységek közö
szakaszán haladt 1967. november 6-án éjjel egy és két óra között Ca
Farlow teheraut ó-sofőr. Amikor elektromos berendezéseket tartalm
szállítmány ával egy híd közelében útkereszteződéshez érkezett, egys
csak észrevette. hogya fényszóró sugara mind gyengébb lesz, azut
fokozatosan kialszik. A dízelmotor is egyre gyengébben rn űködött,

még "húzta" a kocsit. Carol az útpadkára húzódott, és ekkor látta me
hogy egy nagy, tojás alakú objektum lassan az útjobb oldal~ felett hal
Körülbel ül a telefonp ózn ák magasságá ban úszott. Ugy tűnt ,

g épkocsivezet őnek . hogy a tárgy körülbelül 25 méter hosszú lehd
Lebegés közben csaknem a teljes útszélességet elfedte. Megfigyelte aj
is, hogy a tárgy vörös szín ü. alsó részén fehér csík húzódik. Körülbell
olyan hangot adott, mint egy müködő hűtőszekrény, és olyan szagt
lehetett érezni, mint amikor fát forg ácsolnak. Rövid idő után az objektui
lassan bal felé mozgott , és néhány perc múlva eltűnt.

Farlow ekkor vett észre egy másik autót is, amely az út másik oldalán áll:
az ellenkező irányból érkezett. Az egy Jaguár személygépkocsi voll
melynek állatorvos vezetője átjö tt Farlow-hoz, és elmondta, hogy az'
mctorja és fényszórója is felmondta a szolgálatot. Utastársa, egy ifj
hölgy pedig sokkos állapotba került a látvány hatására. Azt javasolu
hívják fel a rendőrsé get .

Szerencséjükre a közelben akadt egy segé lyké rő telefon. A rendőrsé

rövid időn belül a helyszínen volt. A rendőrautók fényszórójána
fényében tisztán ki lehetett venni, hogy az útburkolat egy rétege olyar
mintha megolvadt volna. Ment ő aut ó is érkezett, és az állaterve
útitársnöjét kórházba vitte. A két sofőrt az ő rs zobá ra szállítottá
kihallgatásra. Amikor Farlow-t másnap visszavitték a helyszínre, látt:
hogy kül önb öz ő müszerekkel s zakértők dolgoznak a területen.

Eltűnt vadás zgép
Több mint ötven évvel ezel őtt. 1953. novemb er 2-án kisérlet történt am
hogy leszállásra kényszerítsenek vagy l előjenek egy ufót. Az ismeretk
fenyes repül ő tárgy a Michigan-t ólelett tűnt el. A Kimoss támaszpontri
felszállt egy F-89 típusú vadászgép, pilótafülk éjében Felix Mond
századossal.A radart R. Wilson százados kezelte.
A vadászgép a földi irányitó központ utasítása alapján óránkénti 8~

kilométeres sebességgel követte az ufót, Néhány perc rn úlvamegszün':
rádiókapcsoJat velük, és a radarori az látszott, mintha az ufó és ;
vadászgép egybeolvadt volna. Arra gondoltak, netán összeütköztek'
személyzet pedig idejében kiugrott ejtőernyővel. Amerikai és kanadt
gépek azonnal felkutatásukra indultak, de semmilyen nyomra nea
bukkantak.A gép a pilótákkal együ tt eltűnt. és máig sem derült fény arr'
mi történhetett velük.
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Társkereső

Takaritást, vasalást, idősgondozást

vállalok.Érd.: 30/216-70-85

Egy garázsra való 38x18x10 cm-es
berényi blokktégla eladó fél áron! Érd.:
Gye., Zrínyi M. u. 29/1. sz. alatt este5
után.

Nyáron e lőkész í tő , ismé tlő , gyakorló.
fejlesztő , felzárk óztató. pótvizsgára,
középiskola felvételire I el k észlt ő

foglalkozások indulnak általános
is kolás oknak (1-8 osz!.) . A
foglalkozások heti száma problémától
függően 1-3.Minden felszerelés ingyen
biztositott.Érd. :30/856-32-18

Eladó robogó alkatrészek: henger (49
m3), hengerfej, fő tengel y dugattylival
(10 mm-es csapszeg), variátor, 110
mm -es kuplung, éksz ij, e lső

fékrendszer (tárcsafékhez), 12 mm-es
automata szívatós japán karburátor,
hálsó primér és secunder áttétel.
Mindegyik müködőkép es állapotbanlelt
kivéve.Érd.:30/856-32-18

házimozik, motorok, laptopok, fünylrók,
HiFik, t űzh ely ek, gázpalackok,
gyerekülések, bébi hordozók, biciklik,
számítógépek, monitorok, porszivók,
navigációk stb eladók. Érd.: 30/488
4394

Vegyes

Földet bérelnék! Érd .:20/9450-765

Vásártéri llp-en 1,5szobá s,köz épsö, 1.
em. lakás hosszúl ávra kiadó
szeptember 1 -jétől. Érd.:66/386-500

Vásártéri ltp-en garázs hosszú távra
kiadó.Érd.:30/442-21-21

Gyomaendr ődiek Világta lálkozója
Augusztus I7-én , pénteken és IS-án szom baton kétnapos
rendezvényen találkozh atnak a helyi és e lsz árma zott
gyomaendrödiek. Gyülekezés a Polgármesteri Hivatalnál lesz
17 órától. 18 órától ünnepélyes megnyi tó és vacsora.Másnap [O
órától a Polgárm esteri Hivatalnál indul a programsorozat
További inf ormáció:
Katona Józs ef MűvelődésiKözp ont 66/283-524
D,:Szonda István 20/2 38-00-46

Gye., Október6. ltp. 2 szobás, 3. em.
déli fekvésü lakás eladó, vagy kertes
házra cserélhető . Ár 5,2 M Fl. Érd.:
06/30/356-24-49;Gye.,Vásártéri ltp-en
41akásostársasházban 3szobás lakás
alsórésszel, garázzsal eladó, vagy a
gyomai részben kertes házra
elcserélhető . I.ár8,6MFl,érd.:30/488
4396;30/944-1847

Eladó terménydarál ó 20 e Ft,
zománcos üst 5 e FI, Nova villanysülő

10e Ft, asztali sparhelt 20 e Fl. Érd.: 170/65 60 éves hölgy őszinte férfi
70/545-35-58 személyében élettársat keres, 60-70

Mosógépek, tévék, hütők, DVDk, éveskorig .Érd. :30/544-46-4'1

Gye., Október6.ltp-en 2szobás,3.em.
lakás áron alul sürgősen eladó. Érd.:
20/576-78-79

Gye.,Templom-zugban vizpartra menő

ingatlan eladó. Villany ésfúrott kút van,
4614 m2 I.ár 2500 Ftlm2. Érd.:
70/9438-212

Gye., félkomfortos parasztház,
beköltözhetően, Kálvin u 57 sz. alatt,
eladó. l.ár 4,5 MFl. Érd.: 70/201 5-208;
66/282-148 - b-4x-

Gyomán, Arany J. 25., 845 m2-es
telken, 145 m2-es, 5 szobás,
ö ss zközmüve s vályogh áz
melléképületekkel (vállalkozásra
alkalmas), azonnal beköltözhelően

eladó,- net bekötve. (Akár kél
generáció számára iskialakítható.)I.ár
9MFl.Érd.:20/221 -66-33 -b-4x-

Gyoma, Arany J. u. 16. sz. alatt 4
szobás,összkomfortosházeladó.Érd.:
20/5266-573 - bAx-

Gye., Rákóczi u-ban 4 szobás, dupla
fürdőszobás , dupla ebédlős, 2bejáratú
polgári ház melléképületekkel, dupla
garázzsal , vegyes tüzeléssel,
berendezéssel eladó. Érd.: 66/284
278;30/851 -99-02- b-

Dán-zugban 900 m2-es közvetlen
vízparti telek engedélyezett stéggel
eladó. Fúroll kút, villany van. I.ár1,2 M
Fl. Érd.:30/9601-537

Gyomán, Rózsa F. 14. sz. alatt 4
szobás, nappali+ étkező , padlásteres
családi ház alsóépülettel, garázzsal
eladó,- kisebbcsereérdekel. I.ár 11 ,5
M Fl. Érd.: 66/284-295; 30/249-76-22
-b-4x-

Eladó a HOLDFÉNY sö rözö Kulich Gy.
U.-ban (Magt árl apos) telj es
berendezéssel. Ármegegy. Szer. Érd.:
30/501 -39-14

Gyoma endrőd központjában,Napkeleti
u. 4. sz. alalli 2 szobás, gázfütéses
családi ház, nagy melléképülettel1440
m2-estelekkeleladó. l.ár3,4 MFl.Érd.:
20/4132-770

Endrödön 2 szoba + nappali, gáz és
vegyes Iüzelésü, összkomfortos
parasztház alsóépülettel,nagy udvarral
eladó.l.ár3MFl. Érd.:20/2155-670

Gyomán, Pásztor J. u 26. sz. alalli
ingatlan (lakóház, üzlethelyiség, raktár)
eladó. Ár megegy. szer. esetleg
lakótelepire cserélhet ő. Érd.: 30/9157
671

Gyomán, a Vásártéri ltp-en 25. ép. 6
lakásos társasházban 3 szobás,
erkélyes, 74m2-es, 1. em. 3. sz. lakás
12 m2-es alsóépületteleladó.l.ár 10M
Fl. Érd.:66/283-86310·18óráig.

Gyomán, a Rózsa F. u. 15. sz. alatt1,5
szobásházeladó.Víz, gáz, villany van.
l.ár3,5MFl. Érd.:70/2588-425

Telek eladóEndrőd Kisfok u.8. kőzel a
Körösfolyóhoz, 1213 m2. I.ár 500 eFl.
Érd.: 30/232-03·03

Vásártéri ltp. I emeleti, 3 szobás,
müanyag nyllászárós, re dőnyö s ,

konvektoros lakáseladó, vagy második
emeletig kisebb lakást beszámitok.
Érdeklődni lehel+36/70/7018-571vagy
+36/66/789-189telefonszámon.

Gyomán, a Zrinyi M. utcában kertes,
családiház eladó. Érd. :30/488-43-94

Füzfás-zugban 300 n.öl kert 2 sor
gyümölcsösseleladó. Érd.:30/488-43
94

Gye., Október 6. ltp-en 2 szobás,
földszinti erkélyes lakás sü rgősen

eladó.l.ár5,2 MFl. Érd.:70/313-48-61

Endrődön, aVarjúfészeksörözö eladó,
kiadó. Azüzletben 3 fázisú ipari áram
van, más tevékenységre is alkalmas.
Ugyanitt biliárd asztal van eladó. Érd.:
30/6286-172

Bék éscsabán, a Lencsési ltp
központjában (ABC, iskola, orvosi
rend e l ő, buszmegálló a közelben) 1,5
szobás, összkomfortos, erkélyes lakás
47 m2, alacsony rezsivel eladó. I.ár5,7
MFl. Érd. :30/422-59-77

~Ietj áradé kra, részletre is eladó
3yomán 2 szoba, összkomfortos
látort etős ház + szoba, konyha,
larázs, rendezett kert. A ház teljesen
felújított. I.ár 12,8 M Fl. érd.: 66/280-
~96 _

Ingatl an

CI K t
Belvizes épületekszigetelése
Alászigetelés fű részeléssel ,

Külső , be ső •
f újítási kák! -.

Te jes körű

, pitő ipari kivite ezés
06/3 /938-41-02; 06/70/3114-736
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TAPEl ,fEnEI( E~ AJA" EKUAl "
Gyomaendrőd, Kossut h u. 45.

Tapéták széles választékban:
Öntapadós tapéták: r~' './ ~ I;:.. ·:

, 6 5 'I' " k I~ Illiu45 es 7" ~~ sze essegue ti .~. , ,
- Egyszmu ' '. ' . I I
- ~aeres, márványmintás, Ifrti I
- Uvegre való ~iJ.ft:: .

'j~ l
Bordűrök

Falimatricák
Poliszt irol szegöIEÍcC2k, mennyezetlapok
viaszos asztalteritök

Festékek kűl- és beltérre
Ragasztók, tömítők, g/ettek

Nyitva tartás: H-P.: 8-12; 13-17.30-ig Szo.: 8-12-ig
Telefon: 66/386-553; mobil: 70/503-76-12

8ACQAMENTUM

TEMETKEZÉ&
Állandóügyelet:36-30/696-71-17
Cyomaondröd, Bajcsy-ls.út11]. SI.

, a.

L ZE !i 'Z I
(iyomaendrőd, Hösökútja53. elefon~84·i!5S

IN G YEN ES kOMPUTE R ES SZEM VizsGÁ T;
kedd, CSÜTÖRTÖi" PÉNTE!<, szoMb AT 1 O~1 2~ iG

SZERdA: d n, G EdE i MARGiT
dE . : 10~1 2~iG, du.: 1 4~1 6~iG

Óvja szemevilágát aháros UVsugárzástól!

ls O a ez i C ' .
Augu sztus 1-jétől szeptember 30-ig
(gyerekeknek, diákoknak, egyetemistáknak)

szemüveg készítése esetén

20 % KE V ZMÉNYI
(törés és ütésálló, UV és fükröződésmentes

védelemmel ellátott szemüveglencséből

és a kiválasztott keretből)

Tovább i AKCiÓi K!:
Ahány éves, annyi % kedvezmény

kerete árábó bifokális és multifokális
szemüveg készítése eseténl

A ré!i letekről érdeklő ~ön üzletünkben!
GYORS És pONTOS ki szolGÁLÁssAL vÁRj u k kEd VES vÁsÁRlóiNkAT
TisZTELETTEL: S ZARkA Csilb, 0PTOMETRiSTA, lÁTSZERÉSZMESTEl

H I bo/fait!

(1),' . ' ~~z ~tllET. ,
VTALVANY ,

. • ' » , ' :,

• friss pékáru
• elérhe öárak
• széles választék
• minöség; termékek
• akciók
• törzsvásárlái kártya

ERZSÉBET
utalványt

ELFOGADUNHl

VálasszaaSH
Gyom endrőd :

- Fő út 26.
aj csi-Zs. út 49.

- Kossuth u. Z.
- Kossuth u. 66.

",.- ---------------------------_ ..._----------'"
I \

I
I
I
I
I
I
I
I
I

\ ' I

,-----------------------------------------~

Új Gyomaendrődi Hírlap· független városi havilap. Felelős szerkesztő:
Bíró Károly, szerkesztöség : 5500 Gyomaendröd, Arany János u. 25. sz.
Felelős kiadó: Biró Károly Tel.: 06/20/221-66-33 . Nyomtatás : Berény
Nyomda, Hegyi Márton; Mezöberény, Vésztői út 11/A.
E-maii: gyehirado07@freemail.hu;biro.karoly5@upcmail.hu
Terjesztik a gyomaendrődi kereskedök. ISSN szám: 2060-7083

A lapunkban megjelenö vélemények, értékelések, hozzász ól ások, esel/e~

fizetett hirdetések nem feltél/enüla szerkesztőség álláspontját tükrözik, Viszon
teret adunk minden véleménynek, hozzászól ásnak. melynek hangvétel!
bizonyos etikai határok között mozog. Az"_XX_" jelű lrások fizetett hirdetések
vélemények vagy PR-cikkek.Címlapterv: Novák Hanga
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A raklap fűteni is jó!
Megvalósult f ej lesztés az ipari park egy ik üzem ében

10 ból:
.................. .... .... .. .......... .2. oldal

ACívis Bau Meister Kft. gyomaendrődi üzernében, a Raklapokat kész í tő

vállalkoz ás bőv í tésrc szánta el magát 20 10-ben. Igaz, a megalakulását
követően elindult a gyomaendrőd i Ipari Parkban egy szállítási
orientáltságú fejleszt ésük is. (Jelenleg a raklapüzemükben átlagosan
mintegy 40-45 fő , a fuvarozó résznéláltalában25 fő dolgozik.)
Az akkori ötlet alapján határozták el, hogy csomagolóanyagok
hullad ékábúl, zömében elhasználódott raklapokb ól , érdemes lenne egy
üzemágat kialakítani, ami ezen faanyag hasznosítását oldaná meg.
Egyébként a bel őle készült brikettált fahulladék fűtőanyag piaca egyre
inkább szélesedik. Ára a többi energiahordozónál kedvezőbb . Ehhez
azonban szükséges volt egy üzemépületet felállítani. Ennek a helye az
ipari parkban van, a terület rendelkezésre állt, közvé tlenül a raklapüzem
rnellett. A hulladékfa-feldolgozó épülete 4500-5000 111' lett. A projekt
során először elkészült az irodah áz, a raktár és a fedett szín. A raktár
biztosítja a helyet a fahullad ék leldolgozó gépeknek (aprító, briketíál ó).
A tedett szin pedig a nedvesség érzékeny hulladék tárolását szolgálja.
Az iroda acélvázas szerkezetre épült. A be lső falak gipszkartonból
készültek, a tető alacsony hajl ásszögü féler észes mego ldású,
trapézlemez fedés ü. A raktár, illetve a nyitott szín könny üszerkezetes,
szendvicspanel oldalfalu. A kivitelezést egy kiválasztott debreceni cég
végezte. A fabrikett készítéséhez egy gépsort állítottak üzembe, amely
darál óból , szállítószalagból, mágneses leválasztóval és brikettálóbóláll.
A megvalósulás a pályázatot követően, amelyet a Civis Bau ivl eister Kft.
nyújtott be, az Európa Unió támogat ásával, az Európai Regionális
Fejl eszté si Alap tár sfinanszí rozásával j ött létr e. A projekt
k özre rn űk ö dője a DARFÜ (Dél Alföldi Regionális Fejlesztési
Ügynökség), támogatója a Nemzeti Fej lesztési Intézet, A beruházás
költsége a 3 hekt áros területtel együtt mintegy 300 millió lorint összegű,

a támogatás 99,9 mill i ó forint. A cég hi tel ből és önerőbő l biztositotta a
szüks égesösszeget.
A használatbavételi engedélyt megkapta a cég, birtokba vette. A rak
lapok t árol ása rnost már nagyobb terUleten megoldott, a nyilott szín alatt
pedig a hulladék tárolása. A szin végében kialakított üzemben a
hulladékhasznosítógépsor müködik.

Nyelvtanfolyamok, kezdőknek éshaladóknak:
1. IN ENZív kezdő angol ! német (30 óra)

KÜLFÖLD MUNKAVÁL ALÁSHOZ
(Intenzitás: heti 3x3 vagy 5x3) jelentkezés: folyamatos

2. Rngol & német társalgás (20óra)
Hogy formába hozd magadi

3. Üzleti angol és üzleti német· csoportos
Minimum alapfokútudással

4. Rngol / német nyelwizsga tanfolyamok
5. Felkészítés állásinterjúra (10 óra)
6. Gyermektanfolyamok

KÜ FÖLDI ÁLL ~ SLEHETŐSÉGEK:
vendéglátás, gyári munka Feltétel: 5Zakmal tapasztalat, nyelvtudó,

Tervezett tanfolyamindítások: szept. 17.
Érd.: 06-20/947-1603; illfo@illternyelvstudio.hu

INTE Nye vstúdióg Gyomaendrőd
Kossuth út 18. hétfő-péntek: 14.00-18.00óra
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Dr. Fran kó levele

KÖSZÖNET !
1969-ben harmadéves medikus voltam . Egy elüszkösödött vakbél
miatt közel három hónapot töltöttem a szegedi seb észeti klinikán,
élet és halál határán. Az akkori egyetem rektora, a kiváló, első

szlvseb észek egyike , Petri professzor úrnak kösz önhetern. hogy
élek. Angliából hozott nekem egy akkoriban itthon még nem
forgalmazott antibiotikumot, ettől szinte néhány nap alatt
meggyógyultam. De nem volt ez azért olyan egyszetií. Az
évfolyamtársaim vért adtak, így segítettek felépülni. A klinikán,
betegen csont soványra sikeredv e vártam, hogy életben maradjak.
Naponta volt nagyvizit. Bejött hozzám a professzor úr, alacsony,
vékony kis ember volt. Jóillatú férfi parfüm öt használt és mindig
csokornyakkend őt. Halk an beszélt az őt körülvevő fiatal
orvosokhoz, medikusokho z. Kitárg yalta , mondhatnám napr ól
napra a sorsomat. Volt o.tt a fiatal klinik ai orvosok köz ött e~y

nyúlánk fiatalember is. Ugy hívták, hogy Jánosik Bertalan , Ót
azóta ismerem. A kedves felesége , pedig mint kezdő pedagógus
egy ideig a kollégiumban "nevelő" tanárként is dolgozott . Egy
kollégiumban laktam Csaba Kálmánnal, és Gedei doktornőt is
ism~rem húszéves korom óta. Hosszú lófarkas frizurájával, ha
végIg rnent az Oskola utcán, mindenki megfordult utána . Ki
gondolta volna akkor, hogy később , hosszú évtizede ken át együtt
fogunk dolgozni , kell égak leszünk egy kis vidéki , alföldi faluban,
majd városban? De hát ilyen az élet, az ember sorsa, jövője

kiszámíthatatlan . Talán J ánosik, Palya, Bánki, Lizák, Veréb,
Frankó, Darvas - rni vagyunk az öreg generáció, akik itt élték,
dolgozták Je életük nagy részét, közfeladatot látva el, a lakoss áget
szolgálva. Természetesen nem becsülöm le a jelenleg itt dolgozó
fiatalabb koll égáimat, a gyerrnekorv osokat, vagy a már 20 éve itt
élő Kolozsvári doktort. Minden bizonnyal Ö is Fekécs Tünd ével,
Katona Piroskával és Varga Gézáv al itt fognak megöregedni és
majd egyszer nyugdíjba vonulni, mint Mikola doktorn ö, Ebben az
évben ment nyugdíjba dr. Lizák Anna kedves koll égan öm. aki
Szerb doktor Ur körzet ét vette át, 3 1 évet dolgozott itt Gyomán,
Gyomaendrödön . Veréb doktor Ur a napokban fogja átvenni az
aranydiplomáját - 75 évesen. 50 éve orvos, azóta megszakítás
nélkül dolgozik, az egyetemi évekkel együtt 56 év numkaviszony
után ez év október I-jé tő l nyugdíjba vonul gyakorlatilag is. Mi
néhányan úgynevezett első generációs érte lmiségiek vagyunk,
egyszeru munkás-paraszt családból jöttünk. Állítólag "ingyen"
tanultunk, de nyugodtan mondh atjuk , mi ledolgoztuk a magyar
népnek cserébe a taníttatás unkra fordított pénzt. Azért
~ermészetesen a szüleink, akik nagy része már nem él, nagy
aldozatokat hoztak,..és büszkék voltak orvos leányaira és fiaira.
Ez term észete s. Orök há lával tarto zunk nekik! Köszönet
mindenért! Megkérdeztem Veréb doktort augusztus 20-án, hogy
mit szóltak a Városházán , mikor augusztus elsején hivatalosan
bejelent ette októberi visszavonulását? Semmit, mondta. A mai
napig nem is reagáltak rá. Így van ez kérem! Tudni kell : nem
szüks éges hat hónappal korábban bejelenteni, hogy befejeztük
nem csináljuk tovább! Csak kettő, azaz kettő hónappal kor ábban
kell az Egészségügyi Pénztárnál, a finanszírozónál és az ÁNTSZ 
nél jelezni sz ándékunkat! A város egy büdös fillérrel nem jámi
hozzá a rnunk ánkhoz, csak kér, elvesz (adó stb stb). Jelenleg az
iparűzési adónkat ellenörizteti vi sszamenőleg néhány évre.
Elfelejtették . hogy rni a bruttó bev ételünk után adózunk. Nem
manipul álható! Vannak telep ül ések, ahol a vezetés - gesztust
gyakorolva - elengedi a háziorvosnak ezt az adónemet, ruert a
törvény lehetövé teszi! Békés megye legrosszabb hírű testület ének
örvendhetünk. legalább is orvo s kör ükben. Nem itthon
megyeszerte. Ennyi cirkusz után nem hinném, hogy hosszabb
távon letelepedni óhajt ana fiatal , kezdő orvos, látva a városvezetés
"áradó szeretetét, megbecsülését" az itt életük et leél ő idős orvosok

felé. " Példa érté kű" ! Kevés ember él itt a városunkban, aki néha
tollat ragad és véleményt, vagy bármi gondját megírná,
megosztaná a közösséggel, Nincs gyakorló, gondolatait megosztó
értelmi ségünk és sajnos - tisztelet akivételnek - nem is volt. Nagy

baj ez! l
ge mi ért .is írok most a kö sz öuetről? Elmondom, megosztom
Oriökkel. EI, dolgozik itt egy generáció, mi, akik itt éltünk , élünk,
dolgozunk, dolgoztunk, napont a egym ás szemébe nézhettünk és I
nézünk is! Nem kis dolog. Ez az orvosgárda az utolsó - jegyezzék I

jól meg - az utolsó, aki itt letelepedett és Önöket megpróbálta talán
az estek többségében meggyógyítani. Családtagok lettünk. ]
vagyunk egy közösségben, mindig elérhetők. Megfáradtunk, néha
betegeskedünk is, de dolgozunk, gyógy ítunk. Majd elmegyünk és
néhány év múlva elfel ejtenek bennünket, Ez az éjet rendje? Lehet. I

ge most még élünk, így mint etikátlanul tovább dolgozó orvos az
On ök, a Kedves Olvasó és lehet séges betegek nevében
megköszönöm dr. Mikola Juliannának. dr. Lizák Annának, dr.
Gedei Margitna k, dr. Jánosik Bert alannak, dr. Csaba Kálmánnak ,
dr. Veréb Lajosnak az eddigi áldozatkész munkájukat!
Megk ösz önönt az átvirrasztott, fára sztó éjszakai munkátl
Megkö szönöm a Karácsonyokat. szilvesztereket, Húsvétokat, amit
a családtól távol ügye letben töltöttek! I

Persze lehet mondani, ez volt a dolguk, erre esküdtek fel. Igaz, i
természetesen ez a dolga egy orvosnak. Mégis kellenek gesztusok ,I
mosolyok, megértő tekintetek mi felénk is! Emberek vagyunk és
nekünk is jól esik, jól esne a megértő, udvarias szándék. :
Természetesen ehhez kellő empátia, művelts ég, szeretet és !
odafigyelés kell. Majd lehet még egy szebb, jobb id ő, amikor a '
város lakossága másokat választ! Jobbakat, odafigy elöket, szóval '
o lyan embereket, akik alkalm asak erre a szerepkörrel I
Reménykedjünk - a remény sosem hal meg, csak egyszer mi I
mindann yian! '
Kedves koll éganök, kollégák! Köszön örn nektek a mindennapi
munk át, a fáradts ágot , a reménytelenségben , elesettség ben
szenvedök felé ejtett jó sz ót, mosolyt, megértést. Köszönet
mindenért! Köszönet, é ljetek még sokáig, gyönyörködjetek az
unok ákban. ők biztos szeretetüket naponta önt ik a sz ívetekbe,
éltessen ez benneteket sokáig!
Köszönet őszinte szívve l, a még dolgozó koll ég átok.

dr. Frankó Károly!

Tisztelt Hölgy eim, Uraim

Tájékoztatom Önöket, hogya Békés Megyei Tisza Kálmán
Közoktatási Intézmény diákj ainak sz akma i gyakorlata
Olaszországban a tervek szerint halad.
Tanul óinka gyakorlatb an tökéletesítik agro- és lovas turizmusi
ismeret ei.ket, egyenként vannak elhelyezve az olasz projekt
partner lm és köz épváJlalkozás ainál.
Diákj ainknak fonto s megtapasztalni avendégfogadást ,
programtervez ést helyi vonzerők kihasználásával , ételkészít ést
helyi alapanyagok felhasználásával.
Ez által innovatív szakm ai és szaknyelvi ismere teket szereznek
és könnyebben helyezkednek el a rnunkaerőpiacon .

A diákok szakm ai gyakorlata a Leonardo da Vinci Mobilitás
program keretében, az Európai Unió támogat ásával valósul
meg.
Tisztelettel,

Davidovi cs László
Békés megyei Tisza Kálm án Közoktatási Int ézm ény

Gyomaendr ődi oktatási egységvezető

"Dél-Alföld - EU" Közh aszn/Í Egyesiilet Elnöke
Leonardo programkoordin átor

tel: +3630 9742608
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Augus ztus 15-én fórumct
tartottak a Katona József
Művel őd ési központban A
Békés 20 12 Konzorcium.
Ennek tárgya a Gyoma
Békéscsa ba vasútvonal fel
újítása volt. E tárgy fontos..
ságára való tekintettel azon
ban elmondhatju k, hogy
viszonylag kevés é rdek lődő

vette a fáradtságot meg
jelenni, és, esetleg é sszerű kérdéseivel bombázni a projek tvezet ő ket .

A vezető mérnökök beszámoltak a projekt jelenlegi helyze téről.

Elmondták , hogy a beruházás ez év szeptember l-j ével indul. A
pályázatnak kö szönhet ően uniós támogatással épül, ennek mértéke
85 %. A hiányzó 15 %-ot a magyar állam köl tségvetésből állja . Ez
alkalommal a már v árosunkig. a MÁV allom ásig eljutott
pályafelújítás Gyomától Békéscsabáig készti! majd el. Ebbe
beletartozik nem csak a vasúti sínek és annak alapjának felújitása, de
a közbülső állomások, mint Csárdaszállás, Mezőber ény, Murony
teljes felúj ít ása, de Murony esetében teljes átépítése. Ide tartozik még
az al- és felépítmények rekonstruk ciója, a biztonsági berendezések, a
vezetékek, a világítás rnoderniz ál ása is. Az állomások hasonló
módon fognak megújulni , mint a gyoma i.Emelt peronok, peron alul
já rók épülnek.Arekonstrukció végső határideje 20 14. december 31.
A projekt leginkább érdekes része lesz a már régóta óhaj tott és
megígért közúti aluljáró a vasúti sínek alatt. Igaz, a több évtizedes
vágyálom egykoron felüljárót képzelt el a s ínek felett a 46-os úton. A
megvalósitás azonhan aluljárót igér. Nem készü lt el ez a létesítmény

A te nősökbetegségei
A tekn őc ö kben . az egyéb állatokhoz hasonlóan, különféle baktériumok,
gombák, vírusok és é lő s kö d ő k okozhatnak betegségeket. Ezek azonban
normális esetben is megta lálható a t eknős szervezetében és nem okoznak
elváltozást. A teknőc immunrendszere megakadályozza túl-szapo
rodásukat. Stressz helyzetben ez az egyensúly felborulhat.ami a szervezet
védekező rendszerének a csökkent mű k öd é séhez vezet. Az ellenálló
képesség csökkenésekor viszont az addigi egyensúly megbomlik. és a
kórokozókmegbetegitikállatainkat.
Teknőcökben egyaránt e l őfordu lnak különféle lég úti megbetegedések. Ez
enyhébb esetben csak egyszer ű "megfázás", de akár súlyos tüdőgyulladá s

is lehet. Oka fedél nélküli akváriumban a meleg víz és a sokkal hű v ö sebb

szoba közti hörnérs ékletkülönbs ég. Tünetei: a teknős szipog, buborékokat
fúj az orrából, étvágytalan, vízben é l ő te kn őcök féloldalasan úsznak a
vízben. Fontos a megfelelő hőmérsékl et biztosítása súlyosabb esetben
azonbanantibiotikum adásaésállatorvosisegítségre isszükség van.
Szájgyulladás. A környezetben felszaporodott kórokozók a száj
nyálkahártya apró sérülésein a szervezetbe jutnak és kial akítják a rájuk
j ellemző elváltozásokat. Általában a teknős étv ágytalans ága az egyetlen
tünet. Helyi fe r tő t le n í tő ecsetélésre és antibiotikumos kezelésre
rendszerint szépen javulnak. Bélgyulladás est ért baktériumok, vírusok,
gombák. egysej t űek. féreg paraziták, de étrendí ckok e l ő i dézhet ik .

E l sőszámú tünete a különfé le mérték ü hasmenés. Nagyon fontos a
szokásosnál isgyakoribbésalaposabbtakarítás ilyenesetekben.
(Agondozókszigor úan mossanakkezetazá llatokkalvalóérintkezéskor!)
S érül és estena teknöst ne tegyükvízbe!
K üls ő és b első é l ö s k ö dő k szintén el ő fordulnak bennük a vadonban fogott
illetve a szabadban tartott teknő s ö k esetében fordulnak e lő Az állat
tartózkodási helyét isalaposan ki kell takaritani, a ke le tkező bélsarat rnin él
előbb elkelleltávolítan i.
Anyagforgalmi betegségeket a pontos táplálással kivédhetjük (gyakori az
A-vitamin. hiány,a kalciumID-vitaminhiány).
I d ő sebb korban bármilyen t eknősn él előfo rdu l ha t a köszvény. Oka lehet a
kiszáradás, helytelen táplálás, vesek árosí ró anyagok. Ezek külön-külön is
köszvényt okozhatnak, együtt el őfordulva viszont nagyon hamar a teknős

életét is veszélybe sodorhatják. A betegségre a t eknőc testén kialakuló

a már befejezett e lőző rekonstrukció sor ánamlnek több oka volt. Az
aluljáró 2 x l sávos lesz, valamint ker ékpárutat és a gyalogjárdát is
magába foglalja . A közút m élyülése valahol az üMV benzinkútnál
kezdődik és körülbelül a Pásztor János útnál éri el ismét a közúti
magasságot. Állítólag a lecsatlakozások, a kapcsol ódasok nem
okoznak majd sehol sem köztekedési probl ém át,
Az építkezés alatt terelő utat alakítanak majd ki a 46..os úthoz. Ez a
szeszfőzde melletti garázssornál fog elmenni. Az aluljáró építése
2013. áprilisában indul, az elterelő úté, pedig rnárez évben,
Felhívták a mérn ökök figyeimét a menetrend átalakítására.. .! Mive l
a vonatok lassítás és egyéb várakozások rniatt késve érkeznek
valószínűleg B ék éscsab ára. ezért ildomos lenne a menetrendet
korábbra meghatározni . Valamint a pálya melletti csapadékvíz
elvezet ésé t is meg kell fontolni ,megfelelő terveket késziteni.
Ígérték továbbá, hogy az utakban. a sz ántokban és lábon álló
termésben okozott károkat kellő adminiszt ráció után megt érítik.Arra
saj nos nem adtak megfel elő v álaszt, hogy a már korábban okozott
közúti rong álásokat a belterületen rnikor és hogyan fogják korrig áln].
Hiszen jelenleg állapotfe lmérést készítenek, és a már korábban
sz étrornbo lt utakat a j elenleg i, romos állapotukban veszik fel, akkor
később mi a garancia, hogy valaha is megjavítj ák az e l ső projekt
idején tönkretett aszfaltozásokat?
Egyébként a proj ekt terveit a békéscsaba i projektirodán, és a helyi
önkormányzat nál is meg lehet tekinteni majd .
A beruházók a lakosság türeimét és megértését kérik az építkezés
ideje alatt . Viszont igyekeznek rninél kevesebb zajj a l és
felfordulássa l tevékenykedni, és remélhetőleg csak szükség esetén
végeznek éjszakai munk ákat,

csomók hívhatják fel a figyelmet. Sokszor azonban k i v ülr ől semmilyen
elváltozás nem látszik és az étvágytalanság, nehézkes mozgás az egyetlen
tünet.
A tartással összefügg ésben elő fordu l hatnak még egyéb elváltozások, mint
a szarukáva tú lnövése, ami táplálék felvételi problérnátokoz, a hírneknéla
pénisz elöesése, amely sérül és esetén nem húzódik vissza( norm állsan a
tekn őc ök e l ő ö l t ik és visszahúzzákjátszanak vele)
Tojásretencióívisszatartás)a nőstény teknősöknél fordul e l ő , hogy a
testükben ki fej l ődö tt tojásokat nem, tejj ák le. A hátterében általában a
tojófészek hiánya áll, de más anyagforgalrni betegségek is kiválthatják.
Sok esetekben, azonban csak a tojások rn ű t é t i úton tö rténő eltávolítása az
egyetlenmegold ás.
Bélsárpangás/bélelzáródás oka az ivóvíz hiánya, alacsony páratartalom,
kevésmozgás. Gyakran ásványi anyaghi ány áll Do hátterében, amit a tekn ő s

a talajból próbál pótolni.
Dr. Koridé Gábor állatorvos

5553 Kendoros Hacsó Béla 11. 30.; 5500 Gyomaendrőd Fő tÍI149
Tel: +36/3 0/903 2-998

konde.sok oldai.hu; e-maii: konde@kondorosiktv.hll
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Több korosztályt is vár a Tisza Kálmán Közoktatási IntézményI

Új vezetés a szakképző iskola élén
Átalakulóban van az oktatás, a szakképzés országunkban. A rnin
denkori fenntartó, a Tisza Kálmán Közoktatás i Intézmény a
tagintézményei között olyanokat akar látni, amelyek hat ékonyari
működnek, dinami kusak, és o lyan képzéseket indít anak,
preferálnak, amelyek megfelelnek a munkapiaci ig ényeknek. Ez ért
2012. július l -j étől a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény
Gyomaendrődi Oktatási Egységénél vezetővá l tás történt. A tag
intézmény vezetőj e Davidovics László lett.
Miért esett rá él választás? Azért mert Gyomaend rő dnek és
kistérségén ek. a l e endő j árásnak olyan szakembe rekre. középszintű

vezetőkre van szüks ége, akik a térség, a város és a járás érdekében
olyan képzéseket indítanak be, amelyek kielégítik a felmer ül ő

igényeket, és amelyek alkalmazkodnak a kereslethez. Továbbá
olyan szakemberek képzését vállalják, akik el tudnak helyezkedni
Békés megyében, az országban és esetleg külföldön is. Éppen ezért,
ezzel összefüggésben Davidovics Lász ló neve nemzetközileg is
ismert, úgy, mint a Leonardo EU-s prograrnok koordináto ra és a
szakképzés európai sz i ntűv é tételének szakembere, valamint több
éve sikeresen vezeti, koordinálja ezeket a programokat, ami miatt
megfelelőnek ta lálták személyére posztra. A fenntartó azt gondolja,
hogy ennek az intézménynek is meg kell újulnia szerkezetileg,
szervezetileg is és profil tisztításra, új szakmák beindítás ára van
szüksége, amelyek hatékonyak legyenek, ugyanakkor elő seg iten ék

a város virágzását, fellendülését és a l eendő já rás megerősítését is
egyben.
Davidovics László tagintézmény vezető elmondta lapunknak, hogy
több egyeztetés volt ezzel kapcsolatban, ahola fenntartó kijelentette
szándékát, hogy a gyomaendrődi tagintézményt erő ssé kívánják
tenniés olyan dinamikus változásokat várnak el, amelyek a kormány
szakpolitikáját támogatják, illetve végrehajtják. Ezért is vált
szüks égessé az, hogy ez az intézmény mihamarabb meg újuljon , új
szint hozzon a település és a megye életébe. Erőseb b legyen a
kapcsolata a helyi vállalkozókkal, szülökkel és megfeleljen a kor
követelményeinek.
A már, mintegy két évtizede működ ö gyomaendrőd i nemzetközi
kapcsolatok még nagyobb lehetőséget kapnak ezáltal majd, híszen
jelenleg is öt gyomaendrőd i diák van Olaszországban szakmai
gyakorlaton, amelygyakorlatok folytatódnak, sőt erősségük az lesz,
hogy bekapcsolódnak magasabb szinten is,a város, a megye, a régió

életébe, mert arról van
sz ó, hogy a szakmai
partners éget, amely diák
és felnőtt oktatók cser é
jében nyilvánult meg
eddig, városi és megyei
szintre lép. Ezt szolgálta
a Kormány-hivata l és

~ egy szakképzési delegá
ció szakmai tanulmány
útja Olaszországban, ezt
fogja szolgálni városunk
bemutatkozását Olasz -

országban és szarnos egyéb rendezvényen, amelyeket később

ismertetünk majd az olvasókkal. Ezek a programok uniós
támogatást kapnak, gyakorlatilag a fenntartónak semmibe nem
kerül. Ugyanakkor ismertté teszik Gyomaendrőd ö r , az intézményt, a
megyét is. Nem beszélve arról, hogy e lőnybe kerülnek al
magyarországi prioritások, a turizmus, a gyógytur izmus, a lovas-i
turizmus, az egés zség tur izmus és a hely i hungarikumok
értékesit éseil II

Je lenleg ügy néz ki, hogy a szakképzés a területi szak képző

kö~pon thoz fog tar~.ozni, és az e~Yéb ~en,n~~rtás ~a l~ pedig ,al
K lebeisberg Kuno kozponthoz. Egyértelm ű , átjá rhat ós ág ezeknel
lesz, de a szakképzés ügy alakul át, hogy az OKJ-s képzési
ajá nlatokat tanulmányozva új képzési formákat tudunk majd
ajánlani Gyomaend rőd ne k és a lakosságnak, a diáko knak,
egyeztetve az érintett szervezetekkel felmérjük a l étező igényeket.
Bevonva falugazd ászt, Agrárkamar át, hogy olyan képzéseket
indítsunk, amelyek a já rásnak is megfelelnek és amire igény van.
A cél magas sz in tű szakemberek képzése nappali és felnőtt- I

o kta~ás.? an . Az ~ern, m ind.~gy, ~ogy ~ sz.~k rr: .ai gy~o r l~t.ot a diákok al
helyi vallalkozokn al fogják vegezru, sot, törekszünk Ujabb gyakor
lóhelyeket találni és ezze l a helyi vállalkozókat e lő té rbe helyezni -!
fejez te be Davidovics László.
Feliécs László a következőke t

nyil atkozta . Júl ius e lsejétő l

tö ltö m be ezt a pozic iót.
Korábban már a Tisza Kálmán
is kol ánál. mint szakképzés i
intézményegység vezető négy
iskolára volt ralárásom. Állít
hatom, hogy a gyomaendrőd i

egység az egyik l egfejl őd ő 

képesebb leg innovativ abb
testiilettel rendelkező iskola a
négy közül, Nem megbántv a él

töb b ieket , hi szen ott már
kiforrott eredmények vannak.
Mi is megújulás e lőtt állunk, ez abban áll, hogy a szülők és a
lakosság, a tanulő k kéréseinek megfelelő en olyan képzési palettát
tudjunk kialakítani, amely a duál is képzésnek megfelelöen képes a
rnunkaerö piaci igényeket kiel égíteni.Ez alatt értem a kereskedelmi,
ipari típusú szakmákat, beleértve az egészségügyi képzéseket is,
hiszen az elmúlt évtizedekben Gyomaendrödön a mez őgazdasá got

prefer áltuk. amely természetes volt adottságának megfelelően .

Viszont a kor igényeinek megfel el ő en ezen már v ál toztatui kell. A
szakképzést ís át kell alakítani. Megújuló szakképzési palettát
kívánunk létrehozni, ebben az egészségügyi képzéseket értjük bele,
de a szociális gondozó, ápoló, mint új, engedélyezés alatt álló
szakmák, illetve az ipad képzésben a géplakatos, esetleg a hegesztő

szakirány, ami a H őterrnme l egy üttműködve új irányt adhatna él

képzésnek. Ezeken tú l menően is gondolkodunk újabb szakmák
bevonására, dc egye lőre az engedélyeztetéseket meg kell várnunk.
Davidovics László a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény
Gyomaend rődi Tagintézményének vezetője, Fekécs László a
Tagintézmény gyakorlatioktatás vezetőj e.
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A képviselő-testületi ülésen történt
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A gyomaendrőd i , endrőd i katolikus egyházközösségben változás
tÖliént. A közelmúltban Iványi László atya egészségi okokból
áthelyezés következtében elkerUlt az endrődi k öz ö sségt ől , ahol23 évig
szolgált, ezután Hunyán végzi feladatát. Amennyiben egészségi
állapota a későbbiekben megengedi, ez a helyzet változhat ismét.
Helyét CzankGábor plébános vette át.

A 26. napirendi pont tárgyalásakor, ami az end rőd i vársorészben
felállítandó kulákság megemlékező emlékt ábla állításáról szólt, a
polgármester kérte, az SZMSZ-re való hivatkozással, hogy a témát
hozzászólás és vita (?) nélkUl fogadják el! A Magyar Kommunista
Munk ásp árt helyivezetője tehát hiábaj elentkezett nem kapott szól.

A "bejelentések" fejezetnél azonban megkapta a szót Dávid István,
elmondhatta véleményét. Ugyanakkor felolvasott egy kérelmet. Ebben
kéri a Munkáspárt, hogy régen, a kulákoknál dolgozott napszámosok,
zsellérek nevében egy emléktáblát helyezhessenek - saját költségen 
az endrődi Kirendeltség falán. Ezen a táblán a kegyetlen bánásmód
miatt emelnek em l ékező szavakat "soha többet kuláksors.."
tartalommal.

Németh József nyugdíjas tanár felvetett néhány kellemetlen
problérnát, amit szeretn é, ha orvosoina az illetékes szerv. Ilyen például,
hogy a LIDL áruház környéke, a Fő út ment én rettentően szernetes,
eidobált mindenféle holmikkal. Megemlített e, hogy amikor ö szerette
volna néhány ill ető szemete lőnek megmondani a véleményét és kérni a
helyes magatartásra, a szemetelés elkerülésére, majdnem megvert ék.
és nienekülnie kellett. Továbbá javasolja szelektív gyűj tőkonténe rek

kihelyez és ét az Ifjúsági lakótelepen is. Kérte továbbá, hogy a
fanyesed éket. növényi hulladékot egy meghatározott helyre lehessen a
lakótelepen elhelyezni, ahonnan azt aztán elsz áll ítanák.

Barátkozzunk a gondola ttal
Kivonat az 1889. július l-l-én kelt. a gyomai városháza al apkő letélelekor
készült Emlékiratból. a mai viszonyoknak megfel el ő zárójeles
kiegészítésekkel.

"Gyoma község (Gyomaendrőd város) polgárságának a közjóért és
közs égünk (városunk) felvirágoztatásáért nemesen lángoló sz ív ében már
rég megérlelődött azon eszme, hogy a hosszú évtizedek súlya alalt
roskadozós magasztos rendeltetési ez éíja inak ezidősze ri n t meg nem fe le l ő

elavult városházát egy a haladó kor kivánalmaihoz m élt ó, s a közs égi
(v áros i): közigazgatásra hivatott összes t ényezők befogadására
(városközponti helyen) teljesen alkalmas díszes uj városházával kell
hovahamarabb felcserélni; (... ) egyhangu határozattal. lelkesült örömmel
mondotta ki község i (városi) képv i selő rest ületünk egy teljesen uj
városháza ( oo . ) elodázhatatlan szüks égess ég ét s bár ha a hely ( épület)
megválasztása tekintetében a közs égi (városi) képvi sel ő testület kebelében
nézeteltérések is merültek fel, mindazonáltal azon elhatározás folytán.
hogy a régi városháza (miel őbb átadandó a j árasi hivatal elhelyezésére).
(...)
(Az új városháza tekintetében) a hely kérdése végleges megoldást nyert.
(... ) Eme (?) forint költs éggel előirányzott mü (átköltözés) kivitelére (a
döntéshozók) hivatva lesznek közs égünket (városunkat) egy, bár nagy

á ldoza tta l járó, de
évt ize de kre kiható,
községi (városi) igaz
gatásnak gócz pontj ául
S cultur ális fejl őd é 

sünknek díszes csarno
kálliszolgáló el s őrendű

k öz épülettel gaz da-
_:tíir .~""";POi~~~.tJ~~W41 gitani."

Vqjon mit szólnának
eleink egy ilyen
fantáziadús
megoldá shoz?

Béres képviselő kérte a Gyomaszolgot, hogy a szernétszállitási díjat
lehessen esekken is befizetni. A válasz az volt, hogy pillanatnyilag a
személyes fizetés és az átutalási fizetés módja áll rendelkezésre, a
csekkfizetés, annak díja iniatt egyelőre megoldatlan városunkban.

További lakossági kérés volt a Gyomaszol g Kft. vezetőjéhez, Fekete
Józsefhez: A gyomai köztemetőben miért vágtak ki több fát, továbbá,
hogy a ravatalozóhoz közeli urna elhelyezési helyen mi ért teljednek
lassan egészen az aszfaltos útig? Megálljt kéne ennek parancsolni és
inkább fákat, cserjé ket oda ültetni, szebbé téve a temetőt. A cég
vezetője erre válaszában kifejtette , hogy a fákat sajnos azért kellet
kivágni, mert betegek voltak, s ezzel balesetveszélyes is némelyik . Az
urnás temetés menti út szegé lyét pedig tervezik sövénnyel, vagy
kisebb fákkal beültetni. Egyébként az idei évben - folytatta az
ismertetést Fekete úr - a belvízelvezetés megoldásán dolgoztak, a
ravatalozó renoválása is folyamatban van, továbbá a sírok közti
részeket rendezték. Remélik, hogy hamarosan nagyon kellemes
benyomást fog adni a köztemet ő. Ugyanakkor az endrődi rész
köztem etőj én is sok szükséges feladatot láttak el és azt is folytatni
fogják.

Vaszkó Katalin helyi lakos, a Vásártéri lakótelepről bemutatott egy kis
üvegben vízmintát, amelyet nem régen a csapból engedett ki, és a színe
kellemetlen sárga volt. Kérdezte, ha a v ízm űvek szerelés végez, vagy
csőmosást tart, rniért nem értesíti a lakókat i dőben , hogy elkerUljék a
ronda vízzel való találkozást ... V árfi polgármester elmondta, hogy a
probléma ismert, és a vízmíívek vezére azt a felvilágosítást adta ezen
megkeresésére, hogy a száraz, aszályos, meleg nyár következménye,
miszerint a vezeték környezetében a talaj a szokásosnál jobban
kiszáradt, és mozog. Ezért az idén rendkivülsok csőtörés történt ezért,
no meg, azért is, mivel a csőrendszer nagyon öreg már.

gy volt? Csak így tovább!
A turisztikai/őidény zárásával megkérdeztük
Páj er Sándort, GYÜSZTE szervezet vezetőjét,

képviselőjét, hogy összegezze az idei tapasztalataikat.

A Gyomaend rődi turisztikai
szezo nt értékelve az elmúlt
éve khez hasonlóan stagnáló
nyárról beszélhetünk, Problémát
jelent az úgynevezett szezon
röv idsége, mely a július és
au gusztus hónapokra korl á-

.{ .. toz ódik. Ennek kiszélesítése
lényegében országos gond, de
vannak turisztikailag frekventált
helyek, akiknek ez sikerült. Re
m élern, hogy tevékenys égünkkel
hozzá tudtunk járulni ahhoz,
hogy pár éven bellll számunkra is
érezhető legyen ezen a területen a
pozitív változás.
Mi sz iiks éges ehhez?
El s ősorban egy sz akmailag

megalapozott, a város adottságainak megfelelő turisztikai stratégiát
kell kidolgozni és megvalósitani. Ez egy sokszerepl ős feladat melynek
legfontosabb része az egy ü ttmű k ö dés , a közös tevékenység.
Kimagasló feladatai vannak-e téren az Önkormányzatnak. a GYÜSZ
TE -nek, a helyi turizmusb an érdekelt szolg áltat óknak, és a
lakosságnak is (pl. : vendégszerető, kedves utca embere). Ennek az
összefog ásnak jö tt el az ideje, amelyet felismerve az önkormányzat és
a civilek létrehozt ák a mai GYÜSZ·TE-t. Az első lépéseket a
résztvevők megtették. Biztató a két szervezet közötti egy üttműköd é s

amelynek, kiszélesítése a turizmus többi résztvevőire folyamatos
feladat.

fo ly tatás a /0. oldal on
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CSARNDKOK,
MAGTÁRAK

ter vezését,
kivitelezését vállaljuk!

06-20/9527-636

..Sz ép ruhában, arany aj/ón ÜGYELET: éjj el-nappal hívható
kopogsz most, hogy szabad-e? " telefonszám : 06-30/630-80-97

(Weöres S ándor)
.. Csőkc J án os .. ..

TEMETK ZESI SZ 6ALTATAS
Temetkezés, temetkezéssel kapcsolatos

teljes kö rű iigyintézés
GYOMASZOLG IPA RI PARK KFT.
Gyomaendrőd, Ip artelep u. 2. sz.
Te/.: 66/386-233; Fax : 386-269

További elérhctöségcinll:
5500 Gyumaend rőd , Fő út 188.
06-30/630-80-97; 06-20/988-00-13
Az ügyfélszolg:ílati iroda nyitva ta rtása munkanapokon:
8-12:00-ig és 12:30-15 órá ig. ipgyuma szolg@intcrn et-x.hn

Hétfőn

'\ UTI felnőtt- é gyermekruháza
~ teljes cseréje!
~ Felnőtt 00 Ft/db
r lj R\ g ~rek ~~O Ft/~b , 1/

Gyomaen d rőd , Szerdan CIPO es KIEGESZI OK
Bajcsy-Zs. út 63. szombatig ökkenő árakkal!
Pénteken,szombato LAKÁSTEXTI csökkenő árakkal!

Minden héten Nyitva tartás:
telJ·es árucsere' hétfötö l péntekig: 8,30- ~7-ig ,

• szombaton : 8,30-12 -lg

ruiáza:b

Elérhetőségek:

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

Gyomaendrőd, Apponyi u. 17/1.
Nyitva tartás: hétfő-péntek : 9-1 2-ig; 14-17-ig

Szombat: SZÜNNAP!

, "
CSON KOVACS-AK PRESSZOR

Rendel :

Békéscsaba, Jókai úE 34 . szám ~lattJ (udvari bejárat)
O HETFON: 14-18 ORAIG

.~~. :~ - idegbecsfpődések, izületi blokk, tartási
'-r2110;- rendellenességek megszüntetése

- ) ..,) - nyaki eredetű sz édülesek megsz üntet ése
, - sports érülések, izii/eti bán talm ak kezelése

- hagyományos klnai orvoslás
- fülakupunkt úr ás fogyok úra
..porckorongsérvek és térdblokkott ltd/tét

lIé/klili megsz üntetése

DR. GARZÓ PÉTER természetgyógyász
Mobil: 06-30/9458-477

• Építőipari szolgáltatások nyújtása,

építési anyagok szállítása

-ll.t • Környezetvédelmi engedéllyel

~
~ tiszta beton, téglatörmelék

.,;: ~ átvétele díjmentesen
~ ;Q

.§:
-ei arált efon, ég/a:2500 f f+áfáfó



2012. SZEPTEMBER

Tábor

A Roma Polgárjogi Szövetség szervezésében
huszonöt gyermekkel és mintegy tizenöt
sz ü l ő ve l a Pájer szabad strandon, egy
úgynevezett Családi nap keretében igyekeztek
kihasználni a nyárvég kellemes időj árá sát. A
szervezet tagjainak nyújtottak ezzel mintegy
kedveskedést ezen a napon. Ezen a napon a
megmozdulast adakozásból teremtették elő . A
Pájer strand kedvezményesen biztosította a
belép őjegyeket , továbbá Poharelec László
képviselő, a Cuti Bt., Hentes Feri húsboltja
nyújtott bizonyos támogatást. Ezek segít
ségével mód nyílt paprikás krumplit főzni , a
gyerekek ü di tő r, j égkrérnet kaptak, kip
robalhatt ák II vízbeu grást trambulinról,
cs úszd ár ól, s az egész napot családjukkal
együ tt eltölthették a strandon szép kör
nyezetben. Voltak itt cigányok és nem
cigányok is.
A nap délutánján csatlakoztak a mez ő -

ÚJGYOMAENDRŐDI HIRLAP

berényiek is hozzánk - számol be az esemé
nyekről Sz écsi Zsolt. Mivel, köztudottan a
szelvezet országos, ezért nem csak a helyieket
tudtuk bevonni ez alkalommal sem.
Közeljövőbeni programokról annyit szeretnék
mondani, hogy a mezőber ényi ekkel a
gyomaendrődi Liget filrdőbe is szeretnének
elmenni, hogy a gyerekek azt a környezetet is
élményként átélhessék. A fürd ő vezetője, Vass
Ignác kedvezményes be l ép őt biztosít
számukra majd. Azután, a Roma Polgárjogi
Szövetség szervezésében, november elsején,
délután 2 órakor az end rődi városrészbeli
Cigányzenész eml ékm űn él egy megem 
lékezést tartanak majd az elhunyt cigány
zenészekről és a rokonokról egyúttal, hiszen
halottak napját ünneplünk majd akkor. Lesz
majd zeneszó, versmondás, próza ... Aztán
decemberben, IS-án, tartunk egy Kisebbségek
napját, ezt összevonva Karácsony ünnepével.
A Roma Polgárjogi Szövetség most, au
gusztus hónapban bead egy p ály ázatot. amely
egy tanoda kial akítását képvi sel i. Ez
egyébként egy 30 milliós projekt, ami arról
szól, hogy a gyerekek délutáni szabad i dő

eltöltéséhez ad majd segitséget. Lesz benne
korrepetálás, esetleges kirándulások és más
prograrnek. Sőt pedagógusoknak rnunka
helyet is tudunk úgymond teremteni. Továbbá
adunk be táboroztatás! pál yázat ot is .
Tulajdonképpen zajlik az élet, m űk ödik a
szervezet. A közösségi házat, amelyet meg
kaptunk használatra a várostól, augusztusban
kívánjuk felújítani. Mivel ez kettéosztható, az
egyik részben a Roma Polgárjogi Szövetség
m űködik , a másik részben pedig a Cigány
Kisebbségi Önkormányzat. Továbbra is j ó
viszonyt ápolunk a helyi iskolákkal, plusz
egyéb programokat hoz a Tisza Kálmán iskola
a Közösségi házba. Célunk az, hogy rnin él
többen jöjjenek, használják a Közösségi házat
a Fő út SO. szám alatt, l egyőzve a rnostani,
kv ázi megosztott s águnkat. Mi azt nem
szeretnénk, hogy elszármazott , visszatérő
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ergany vezetők megosztásunkra irányuló
tevékenységet folytassanak, inkább szenved
jen kudarcot ez a törekv ésuk. Ezért is mi
mindenki felényitottak vagyunk, célunk tehát,
hogy újra éledjen a Cigány Közösségi Házban
azélet.
Meg szeretném ragadni az alkalmat, hogy
bejelentsem. miszerint lesz egy fórumunk a
későbbiekben, amelyen be fogjuk jelenteni,
hogy a Roma Polgárjogi Szövetség 2014-ben
Gyom aendr ödön is fog indítani a válasz
t ásokon. mind a körzetekben. mind a
nemzetiségi önkorm ányzatban j elölteket.
Továbbá harcba szállunk a Békés Megyei
Cigány Önkormá nyzatért is. Ennek oka
részben, hogy kerestek bennünket vidéki
Cigány Kisebbségi Önkormányzatok veze tő i ,

rnert se a Lungodrom. se a CSZOSZ-es fajta
vezetéssel nincsen ek megelé gedve. Új
arcokra van szüks égük, új aktivitásra is,
hiszen eddig nem történt semmi. Ki merem
jelenteni , hogy úgy az országos, mint a megyei
önkormányzatok a támogatásokat felemésztik
saját magukra, ide, hozzánk már nem jut
semmi . Nem szeretnék senkit se vádolni azzal,
hogy milyen célokra folynak el ezek a pénzek,
de, hogy nem az eredeti céloknak megfelelően

költik el, az biztos! Mikor rájuk szavaztunk az
azért volt, hogy segitsenek bennUnket, viszont
ez nem valósult meg - fejezte be mondand ójá t
Szécsi Zsolt a helyi szervezet vezetője.

lakosság köréből is.A képeken egyébként sok
gyermek van, akik ma már nyugdíjas korban
vannak , tehát az é rdek lődés tulajdonképpen
indokolt. A kiállítást szeprember 30-ig lehet
megtekinteni. Mindenkit szerétettel várunk a
Közösségi házban.

FOTÓKIÁLLÍTÁS
Szécs i Zsolt az augusz tus 29-én nyílt
fotóki állí tásról a következők et mondta.
Szonda István barátunknak. illetve a t ájháznak
birtok ában voltak Karl Keller képei. O [966
ban Endröd ön telt látog atá st a fotós .
Felkereste az akkori a falu "Cigányvárosát". A
képeken Játszik, hogy az akkori kornak

megfelelő csúcstechnikajával lettek
lekapva. A már néhány nem élő

embereket pillanatképekben mutatja
be, az é l et bő l ellesett pillanatokat
örökítette meg. Például a prímás
húzza a nótát, és ahogyan énekelnek
rá. Megörökítette a régi Halász utcát
is például, ami már ma nem úgy néz
ki. Az embereket korabeli j ellegzetes
ruhadivatban. hajviselettel ábrázolj a,
nem a cigányos mintás, virágos színes
öltözéket viselték a kor cigányai.
Felt űnik , hogy a cigányvárosi kis
földes utcák tiszták, viszonylag ren- 1.=.__-'-- ....... "'- ..1

dezettek voltak . Legtöbbje hasonlóan
a Halász utcához alig ismerhető fel.
A megnyitót a magyar himnusszal kezdtük,
mert elsősorb an magyar emberek vagyunk .
A kiállításon jelen volt Szonda István, Várfi
András polgármester, Czank Gábor plébános,
az intézmények vezetői, de sok ember a
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RÓZSAHEGY/KÁLMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA RÓZSAHEGYi KÁLMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

MinD ig TV
mlnő'ég hnvldi] nélkül

NT NNA SZERELÉS
MINDIG TV,
UPC D1RECT (műho ldas)

szerelését és számítástechnikai
hálózatok kiépítését,

javítását vállalom!

J UpC direct

Galambos Mihály 06/70/225·41·66

A Nemzeti Erőtorrás Miniszt ériurn megbízásából az Oktaráskutató és
Fej l esztő Intézet és a Wekerle Sándor A l a pkezelő a Nemzeti Tehetség
Program keretében nyíItpályázatot hirdetett a fogyatékkal élő lanulók,
és a roma fiatalok integráló környezetben megvalósuló, tehetség
gondozást szolgáló programjainak támogatására.
Iskolánk sikeresen pály ázott mindkét lehetőségre és összesen 1,7 M Ft
támogatást nyert el. A pályázatok meg ír ás ában, a táborok
szervez és ében kiemeJt szerepe volt Szentpéteriné Uhrin Ildikónak,
iskolánk pedagógusának.
A "Velem, veled" programban e lsősorban azok a roma gyerekek
vehettek részt, akik korábbi tehets égm ühelyek rnunk ájáb an is je len
voltale A tehetséggondo zó programban a gyerekek tovább
ismerkedhet-lek a roma kultúra jellegzetes elemeivel, a cigányság
jellegzetes szinvi lágá val, batikoltak. ékszerekkel, gyöngyszöv éssel,
gy ö ngyfűz ésse i ismerkedtek; kirándulnak Jakabszállásra. előadás-ki

mit tud napon vettek részt, ahol játékok, papírsárkány-készltés,
kiállítás,valamint ty úkpörkölt és tort a várta őket. fo lyt. a / 0. old.

Minősített referenciaintézmény lesz
a Rózsahegyi Iskola

Az iskola sikeres pályázatának eredményeként 6 rni l l i óFt támogatást
nyert el "A referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása
és felkészítése" cím ü pályázaton. A projekt végére az intézmény
egyike lehet a közoktatás-fej lesztés minős ített bázisainak, ahol
lehetőség nyílik majd a hálózati együttműködésre, hospitálásra, az
egymástól tanulásra, és amelynek során betekintést biztosítanak az
eredményesen rn űköd ő ,j ó gyakorlatokba".
A projekt címe: .Tanuljuk együtt, egymástól!", megvalósításának
ideje 2012. május 02. és 20 13.j anuár0 3. közötti időszak .

Az iskola a TÁMOP-3.1.4.-08/2. j elű, .Kompetencia alapú oktatás,
egyenlö hozz áfér és- Innovatív intézményekben" c í rn ű projekt sikeres
megvalósítója volt. Az ebben a pályázatban jól t elj es í t ő intézmények
lehet ős é get kaptakegy elöminöslt ésre,Azok az iskolák élhettek ezzel a
lehető s é ggel. akik referencia-intézményként bizonyítottan egyedi,
más intézmények számára is példaértékű, rnű kö d é sé ben koherens,
befogadó, gyermekközpontú, szervezeti innovációval rendelkeznek.

Nyári táborok a Rózsahegyi Iskol ában
Az utóbbi években a családok sz ű k ü l ő anyagi lehetősége; miatt
pályázati támogatással megvalósított nyári táborokat, programokat
igyekszünk szervezni tanulóink számára. Az idén is sikeresen
pályáztunk két programra, illetve partnerként részt vettünk a
Hétszínvirág-Tüskevár nev ű civil szervezet által szervezett prog
ramok megvalósításában. Ennek kösz önh et.öen minte gy 80
Rózsahegyis tanulónak volt l ehetősége a nyári szünetet aktív
táborozással tölteni. A táborozás nem a hagyományos értelemben
történt, hiszen a gyerekek nem utaztak el, de a helyi kínálat is nagyon
színessé tette a programokat, amelyeket az alábbi sorokban röviden
bemutatunk.

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

r

N REMEN AC
aTapír Ppírbolt n

(Kossuth u. 31.)

,
PAPJR

1000 forinttal olcsóbb a készlet erejé ig!
Hátizsák/iskolatáska már 3400 Ft-tól!

Tol/tartók
3OOO Ft helyett 1800 Ft

Uzsonnatáskák
A tomb ola sorsolás eredméllve, Ilyertesei:
10000 Ft: 20 sima rózsaszín
5000 Ft: 18 kék alapon kék kör
3000 Ft: 27 fehér alap szürke négyszög
2000 Ft: 47 kék a lapon kék kör
AJÁNDÉKCSOMAG: 53 fehér alap rózsa szín négyszög

BEISKOLÁZÁSI UT LVÁN OKAT elfogadunk!
(Ticket, Sod xo, UEBLA eisko ázási

Erzsébet utalvány, osta paletta)

ISK ATÁSKAAKCIÓ!

A LA •A~ Ó
ST/HL, MAKITA kisgépek a kész/et erejéig l

Alkatrészeik és kiegészitőik is meg vásáro lhatókl
Szegé/ynyirók, kaszák...

Mosóg ép ek, hűtők, fagyasztószekrények
Fűtésfelújításhoz,rekonstrukcióhoz kazánok,

radiátorok, szerelvények!
Idomacélok, síkhá lók , lemezek

Min6ségi konyhai eszk6zök, háztartási gépek

Minőségi kerékpárok és alkatrészek!
Épületgépészeti anyaqok,
csövek idomok, kazá nok

Tűzrostély (kályha- és kazá nrostélyok)
kandallók nagy választékban!

Fürdőszoba felújításhoz mindenféle felszerelés,
szükség esetén rövid határidővel történő beszerzések!

Fütéskorszerüsítéshez, fürdőszoba kivitelezéshez
kivitelezőt tudunk ajánlani!

Bővebb felvilágosítás a Dinya-féle s:zaküzletbenl
Nyitva tartás : hétköznap: 8-12; 13-17-ig ; szombaton: 8-12-ig
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Fő utcán
Hét napig nem volt közvilágítás az Árpád utca és a Bajcsy út közört.
7 darab lámpa nem égett! A terillet sötétségbe borult. Nem zavart
senkit! Megadom a zöld számot , ez ingyenes, csak ide kell szólni 
Szolnokra - és intézkednek. Íme, a szám: 06-80~2jO·310.
Használják egészséggel, nekem s i kerű l t ! És még valami a Fő útról:
A volt rn ű szaki bolt (Kádár féle ház) előtt és környékén térdig é rő

gaz, fű, szem ét, kiszáradó mogyorófák! Kedves Polgármester Úr!
Ön és munkatársai ezt nem látják? Egy elhagyott tanyaközpont
vezetőjének kellene jelentkezni, nem já rási vezetőnek! Igény,
szern l élet, odafigyelés!

Üdvözlettel dr. Frankó

A alaktika ar át ] kör vendége
lesz Aranyi László

Időpont: 2012. október 13. (szombat) J6:30 ~ 19:30
Helyszin: 5500 Gyomaendrőd, Katona JózsefMüvel őd é si Ház,

Kossuth út 9.

Kötetlen eszmecsere
roma politikusokkai

A Roma Polgárjogi Szövetség tevékenysége során állami szervekkel,
önkormányzatokkal, helyi és egyéb civil szervezetekkel együtt..
mííködve törekszikc élj ainak. feladatainak megval ósítására.
2012. augusztus l ő - á n 11.00 órától a szövets ég szervezés ében került
SOl' (annak székhely én), Gyomaendrődön, egy kötetlen beszélgetésre
roma politikusokkal.
A beszélgetésen részt vett Teleki László országgyűlési képvisel ő, volt
romaligyi államtitkár,Vare,n Zoltán országgyűl és i képviselő az MSZP
Békés Megyei Szervezet ének elnöke, Fülöp István a Magyar
Szocialista PártGyomaendrődi Szervezetén ek elnökeis.
A: összejövetelen részt vettek néh ányan a sz övetség munkáj át,
tevékenys éget segílő önkéntesek is.
Az eszmecseré ri résztvevők több témát is érintettek így a Nemzetiségi
Önkormányzatok rn ű k ödtet és ét , a neh ézs égeket. a napjainkba
jellemző társadalmi, szociáli sproblémákat.
Ajelen l év ők egy öntet ű en egyetértettek abban, hogy nagyon fontosak
és tanulságosak az ilyen beszélgetések, és a lehetőségekhez mérten
többhasonló megmozdulás kellene.

Aranyi László
(tanár;

tudományos
Iwtató. író...) ..1

Az e lőadás témái:

l. Mars-jelentés Hivatalos hazugságok ~ kontra valóság -,
a zöldeskék "vörös" bolygóról

2. A Nag Hammadi Gnosztikus Könyvtár
Eretnek iratok Jézus korából, párhuzamok a Holt
tengeri tekercsekkel.

A téma és a rendezvény iránt é rdek lő dőket délután 16.30-tól
várjuk!

Jobbr ól: Teleki László országgy űlési képviselő. Szeesi Zsolt a Roma
Polgárjogi Szovets ég elnöke, Botos János a Lungo Drom Gyomaendrődi

etnöke. Varga Zoltán a Magyar Szocialista Párt Megyei Sz ervezetén ek
elnöke, és Raflael Ernő

••••• •• •••••••••••••• ••••••••• w•••••••••• •• M.. ... ...... a •••• ••• • • • • • • • • • • • • • • ~g ••••••

;..: ."
•

Megyei eredmények a 3.Active02
Velencei Tóúszáson és Túra Triatlonont
Elfújta a szél a Budapest Sportiroda (BSI) szembatt
rendezvényét, a 3.Active02 Velencei T óúszást és Túra Triatlont
Gárdonyban. A verseny 2 órás ideje alatt, él 11 órás lezárásig,
több mint 1200 ember tudta megkezdeni az úsz ást, majd
teljesiteni a t ávokat.ATúraTriatlonon 250 résztvevő indult.
A nyilt vizi úszáson 500. 1500 és 3000 méteres távon
indulhattak a résztvevők és választhatták a Túra Triatlont is.
A Velencei-tóban nádasok és kis szigetek között vezetett a
három táv útvonala, az úsz ók biztonságára 40 csónak, 10
vitorlás, 10 vizi-bicikli, 25 kajak és 4 motoros-hajó vigyázott.
A rend ezvényr e Magyar-
ország összes megyéj éből ,...-- --- - -----,
érk eztek az ind ulók, az
alábbiakban küldjük megyén
ként az érdekességeket.
Békés lVIegye: 18 fő érkezett,
akik teljesftették az 500, 1500
vagy a 3000 méteres úszótáv
valamelyikét.

KÉRÉS
AVáci bentlakásos gyennekotthon részére szeretnénk egykis segítséget
kérni. Az otthonban jelenleg 10 állami gondozotl, javarészt értelmi
fogyatékos, s egyéb problémákkal küszköd ö sérült gyermek él.
Helyzetüknél fogva sajnos a többségük családokhoz sem l<ihelyezhető .

Nekik szeretnénk el sősorban az éleikö rülményeiken javítani. Továbbávan
egy távolabbi célunk is: szeretnénk a gyermekek részére egy kisbuszt
vásárolni. Ugyanis a speciális iskolába és óvodába az utat ami kb. 3 km, a
gyermekeknek minden nap kétszer gyalog kell megtenniük, egy nevelő

kíséretével. Normális esetben ez nem is lenne túl nagy probléma, hisz jót
tesza napi séta,deaző speciális helyzetüknél fogva néha bonyodalmakkal
jára távolságmeglétele.
Szomorú tény, de ígaz, hogy az államigyermekotthonok nem kapnak elég
támogatást és elég figyelmet. I<ivéve persze, ha elegendő hírverés van
körülöttük.Ezt próbáljuk mi a tevékenységün kkel pótolni.
A rnellékelt dokumentumokban megtalál minden elérhetőséget, melyen
keresztül Ön is támogatástnyújthat ezekneka szerencsétlengyerekeknek.
Minden adományt köszönettel fogadunk, s továbbítjuk az otthon kis
lakóinak. Tisztelettel: Szunyog Nikoletta Kuratóriumi Elnök

www.joszivvelsegitunk.hu
UniCreditBank: 1091 8001 -00000083-07800017
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K/S BÁLINTISKOLA
A "Más-kép, kicsit másképp" program célja a fogyatékkal élő ám
tehetséges gyerekek vizuális kompetenciájának fejlesztése volt.
Fej lödött a résztvevők térlátása, forma-érzékelé se, színlát ása,
esztétikai érzékenys égük, nyitottságuk, igényess égük, fant áziájuk,
ezáltal a tehetségük is kibontakozik. A programban kézműves

foglalkozások (batikolás, rongybaba és zúgattyú készítése ,
fotómontázsok, papírsárkány készítés, repteté s, nemez elés),
kirándulások (Szarvas, Jakabszállás) szerepeltek .
A H étszínvlrág TUskevár Közhaszn ú Bt.-vel közösen három
alkalommal táboroztunk.
A tehetséges gyerekek idöutazáson vehettek részt öt napon keresztül.
A történelmi karokat megidézve volt kincsvadászat, keresztes háború,
görög leányrablás, barlangrajz kész íl és.
Az intézetben nevelt gyerekekkel eltöltött napok alatt tanulóink saját
történeteket osztottak meg egymással a "Mese -csere" táborban.
A tanyagondnoki körzetben élők is tartalmas öt napot tölthettek el a
nyár folyamán. Az utóbbi két program <lZ NCSSZI támogatásával
valósult meg.
Az iskola életéről további információkat, képeket találhatnak az iskola
honlapján:www.rozsahegyiiskola.hu

Tíz nap Nagyenyeden
Testvérvárosunkban, Nagyenyeden az Inter-Art stúdió szervez és ében
hetedik alkalommal rendeztek miívészeti alkotótábort, melyben
Gyomaendrőd öt két r ózsahegyís diák képviselte . Forgács Genovéva és
Gonda Bettina megismerkedett az ikonfestés, a Iin ómetszés, a
kologr áfia és a szobrászat rejtelmeivel. Minden nap rn űv é szek

segítségéve l, iránymutatásával készültek az alkotások, hogy a
táborzáró kiállításra a legszebbek kerüljenek .

• ••• • • • • • a ••• ••••••••• ••• & •••••••

Mazsorett tábor
A Színfolt Mazsorett Csopor t legkisebb táncosainak július középén
került megrendezésre a mazsorett tábor, ahol a Margarétákkal az
együttes vezetője, Hunya J olán tanárnő és Knapcsek Kitti
foglalkozott. Nagyon sokat tanultak a mazsorettek, hiszen a
foglalkozások nagyon intenzívek és folyamatosak voltak. A nagy ~ és
haladó csoport augusztus e l s ő napj aib an az aradi és a
szatmárn émeti mazs orettekkel egyun tartotta szakmai táborát.
A Színfolt táncosai köszönik a Magyar Mazsorett Bajnoksághoz,
valamint a Grand Prix Versenyhez és a táborhoz nyújtott segítségét a
k övetkezőknek . V ár fi Andrá s polgármester úr, Polgármester i
Hivatal Kulturá lis Bizottsága, Havelda J ános, J aku s Imre,
Gsch windt Mih ály, Kis Bálint Álta lános Iskola vezetősége, Békés
MegyeiTisza Kálmán Közoktat ási Intézmény,Gyomaendrőd.

Szeprember hónapban szeretettel várJuk a kezdő mazsorett
tán coktatásra j e len tkező gyermekeket! Érdek l ő dn i a 30-374-7152
telefonon.

Hogy volt? Csak így tovább!
folytatás az 5. oldalról

lánosanjól szolgálják. Ezeket a rendezvényeket értékükön kell kezelni
(elég költségesek), a tapasztalatokat beépíteni a városi turizmus
stratégiába és a változtatásokat meglépni.
A Saj t-és Túrófesztivál az egyedisége, idöpontja, szakmai és
gyomaendrődi kapcsolódása miatt a szakmaiság irányába kell
fejleszteni oly módon, hogy megtartsa májusi frissességet, és
hangulatát. Ezzel kapcsolatosan tettünk l épé seket, melyek egy jó
hangulatú sok érdekl őd öt , illetve nézőt vonzó fesztivált adott
Gyomaendrődnek.

A halászlé főzőverseny nyári szezonzáró rendezvény, amelynek
tapasztalatit most ért ékelj ük. A rendezvények esetében nagyon fontos
az időpont, a helyszín, az üzenet és a célközönség. A rendezvény
véleményem szerint jó hangulatú és a körülm ényeknek megfelelő

szakmai alapokon nyugvó immáron halételt is vásárolható
halhagyomány ünnep volt.
Halhatn ánk a novemberi disznotoros rendezvényiikrol is?
Ezt az eseményt november 24-én szombaton fogjuk megrendezni.
Az előző évek rendezési tapasztalatait figyelembe véve egyszerűbb,

kevésbé költséges, ugyan akkor a látvány és hagyomány elemek
megtartása rnellett jól é l vezhető jó hangulatú közös evészetbe csapó

rendezvényt fogunk tartani. Elsődleges

célunk, hogy a Gyomaendrődi közö s
ségek, munkahelyi kollektívák, csapa
tonként versengjenek, és jól érezzék egy
mást az összetartozás és egy ütt-m űköd és

jegy ében. Lesz itt disznóölés, perzselés,
p álinkak óstolás, kolbászkészítés, kol
bászsütés, hagyományos disznótoros éte
lek kóstolója, zsírsütés és friss tepertő

kóstolás és vásárlás, azaz minden, ami
disznóság. Na meg pálinka, vörösbor és
sör. A színpadon hangulatos zene és este
Janicsák Vecát hallgathatjuk.

L:::..... ~'il.f.~!!!!I~....:!.....,[3~A.it:.·;~~~~~·"'l Mindenkit szeretetteIvárunk!

Eddig milyen eredményeket könyvelhetnek el?
Kihangsúlyoznám, hogy eddig 8 hónap telt el, és a turisztikaban ez
igen rövid idö. Az alapokat leraktuk, rnüködö képessé tettük a
GYÜSZ-TE-t. Megszereztük a TDM regisztrációt (amely n élkül nem
lehetne pályázni), gyomaendrod.hu turizmus menUjét hangulati és
tartalmi szempontból megújítottuk, turistáknak szóló "dossziés"
reklám, tájékoztatót k észítettünk, és megrendeztünk két nagy,
rendezvényt . A szakmais ág biztosítására turisztikai TDM menedzsert
vettünk fel. Az önkormányzat 450 milliós turisztikai pályázatának
megálmodását, megirását egy üttm űköd ésben vállaltuk.Tagságunkat 5
fóről48 főre b őv ítettük.

Mi az, ami elmaradt?
Az idő rövids égéttekintve azt mondhatnám , hogy semmi, ugyanakkor
tudjuk jól, hogy minden, ami szakmai és koncepció. Ezt a feladatot
szeptemberben kezdjük - ezért vettük fel a TDM szakmai rnenedzsert ~

sok-sok egyeztetéssel és v élem ényütköztet éssel, Ez nem lesz kis
feladat, hiszen egy városi turisztikai stratégia, koncepció meg
valósításához sokszereplös konszenzus és
együttm űk öd é s kell,
Említette a nagyrendezvényeket. Errőlmi a
véleménye?
Ebben az évben a komoly rnúltra tekintő

XIV. Sajt- és Túrófesztivált és a .?<JY.
Nemzetközi Halfőző Versenyt a GYUSZ
TE rendezte meg . A tanulás és a
tapasztalatszerzés éve volt. Szeretném
leszögezni, hogy a város turizmusát, - itt a
vendéglétszám és avendégéjszakák
szemszögéb ől értve - anagyrendezvények
nem oldják meg, hiszen csak egy két napról
van szó, viszont a város irnázsát álta-
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ármú
4 ütemű Trabant Combi igényesnek,
alig használt, csak 12ezer km-t futott.
2013-ig érvényes müszakíval eladó.
l.ár350 eFt. Érd.:20/345-'14-91

2 kecskeqiqa eladó, egy fiú, egy lány.
lOeFUdb. Erd.:70/269-97·55

Eladó é p ít é sbő l kimaradt új faanyag,
29db830-as,49Uniform 25-ös, 13 db
B38-as blokktégla éscserépeladó, ár
megegy.Szer.Érd.:70/673·32-23
Tisztelt S zülők! Korrepetál ás,
felzárkóztatás, magán órák, fejlesztő

fog lalko zásol<, dolgozatokra,
középiskolai felvételire, versenyekre
valófelkészítés általános iskolásoknak
(1-8. oszt.), iskolai dolgozatiapok
megrendelhetők. I<orszerűen felszerelt
tantermemben minden felszerelés
ingyen biztositott. Cél a min él jobb
iskolai eredmény elérése! Az Ön
gyermekéért dogozom! Érd.: 30/856
32-18

3 kerekü, lábbal hajtós, rehabilitációs
kerékpár újszerű állapotban eladó.
Érd.:66/285-365

Vegyes

Hűlő, fagyasztó, tev ék, mikro, laptop,
asztali szárnít óqép, kerékpár, Ps2,
Ps3, Xbox, mosógép, mosogatógép,
szárltógép, centrifuga, fünylró traktor,
Sirnson,robogóeladó, Tel:06rI0/635
8856

Keveset használt 160-as akril kád
eladó, irányára: 10.000 fl. valamint
~ázpa l ack eladó, irányára: 5.000 ft
Erdeklődn i : +36-66-282-201

AZ IGAZSAG HANGJA: Jósoltassen
csupán 200Ft-ért életről , egé szség rő l ,

szerelemr ől. sze rencsérő l a fürdő

főbejáratán ál, közvetlenül abeléptető
kapun ál anap 24 órájában."

"Albérlet Gyomán Kiadó. Nincs
Kaució!! Tel:06f70/635-8856."

Idősek gondozását, orvosi kisér ést,
háztartási segítségnyújtást, recept
felíratást-kiváitást, boiti bevásárlás!
vállalok. I<edves, Megér tő,

Megbízható és Leinformálható
szociális gondozónő vagyok.
É rdek lődn i ezen a telefonszámon
lehet: 06/70/883-9917."

Gye., Vásártéri ltp-en 1,5 szobás
Kb 4000 dbbontolt hódfarkúkiscserép középs ö, 1. em. lakás hosszú távra
eladó.Érd.:helyszfnen (Gye., Sugáru. kiad6. Azonnal beköltözhető. Érd.:
21 .); 30/595-50-458-18óközött. 66/386-500

Takarítást, vasalást vál lalo«. Érd. :
30/216-70-85

Gyomán piactéri telkek eladók.
8efektetésnek is Kiváló! Tel:
06/70/635-8856"

Lakodalma , rendezvények,
vacsorák zeneszolgál atása!

Forduljon bizalommal hozzánk!
Biró Károly és barátai. érdeklődni , e l őjegyeztetni:

06-20/221-66-33

: ,', ., , , , . , , ., , ,.

j , , ,., j
: Telefonszám: :

~ (Irányár): Ft) (olvashatóirássa!!) :

Elad6 robogóalkatrészek: henger (49
rn3), hengerlej, főtengely dugaltyúval
(10 rnm-es csapszeg), variátal', 110
mm-ss kuplung, ékszíj. e l s ő .

- - - - - - - - - -,.- fékrendszer (tárcsafékhez), 11. rnrn-es
Száritóból 22 q búza eladó. Erd.: automata szlvató s japán karburátor,
70/603-47-55 háts ó primér és secunder áttétel.
Szilva és baracklekvár eladó. Érd.: Mindegyik müködők épes állapotban
30/4884 -3~4 leltI<ivéve.Érd,:30/856-32-18

Kiadó

:~~:::Ó .~~~~~ .:: : : : :: :::: : : : : ::: : :::: ::::: : : : : : : : :: : : : :: : : ::: :: : :::: ::: :: : : : ::: :: : :: : : :::::: : :: : : :: : : : : :: :: :::: :: : : : :
!Cserebere (apró-) hirdetésszövege(max.20szó): i
: :
: :: ;
~ •• I I , •• • • •• , • • • • , • , • , I to , • !

kák.

Gyomán, Arany J. 25., 845 m2-es
telken, 145 m2-es , 5 szob ás,
ö ssz k ö zm ű v es vályogház
melléképü lelekkel (vállalkozásra
alkalmas). azonnal beköltözh etően

eladó,- net bekötve. (Akár kél
generáció számáraiskialakítható.)l.ár
9MFt. Érd.:20/221-66-33-b-4x-

Gyoma, Arany J. u. 16. sz. alatt 4
szob ás, összkomfortos ház eladó.
Érd.:20/5266-573 - b-4x-

Gye" Fűz1ás-zugban 300n.ölkert 2sor
gyümölcsössel eladó. Érd.: 30/4884
394

Eladó aHOLDFÉNYsörö zöKulich Gy.
u.-ban (Magtár lapos) te ljes
berendezéssel. Armegegy. Szer. Érd.:
30/501 -39-14

Nagylaposon, központi Iütéses,
f ü r d ő s za b á s ház eladó, vagy
albérletbe kiadó. Érd. :30/483-62-84

Gyomaendrőd központjában.
Napkeleli u. 4. sz. alatti 2 szobás,
g ázfűtéses családi ház, nagy
melléképülettel 1440 m2-es telekkel
eladó.l.ár3,4 MFt. Érd.:20/41 32-770

Gyomán, Rózsa F. 14. sz. alatt 4
szob ás, nappali+ étkező, padlásteres
családi ház alsóépüleltel, garáusal
eladó, - kisebb csereérdekel. I.ár11 ,5
M Ft. Érd. : 66/284-295; 30/249-76-22
-b-4x-

Gye., Rákóczi u-ban 4 szobás, dupla
fűrd őszob ás , duplaebédlős, 2bejáratú
polgári ház melléképületel<kel, dupla
garázzsal, vegyes tüzeléssel,
berendezéssel eladó. Érd. : 66/284
278;30/851 -99-02 - b-

Gye., félkomfortos parasztház,
bekörtözhetően, Kálvin u 57 sz. alall,
eladó.l.ár 4,5 MFt. Érd.: 70/201 5-208;
66/282-148 -b-éx-

ZI t.
Belvizes épületekszige elése
Al ászlqetelés fű észeléssel,

Külső , be" •
felúilt ási

l jes kö ű

, it ő l parl kivitelezés
0 /9-42--.-

Armegegyezésszerint. Érdeklődni : 06
309746646

Ingatlan

Gyomaendrőd , Ady Endre úton l évő

470m2- esporta eladó.

Gye., Október 6. ltp-en 2 szobás,
földszinti, erkélyes lakás sürgősen

eladó.Érd.:70/313-48-61

Vásártéri ltp. I emeleti 3 szobás,
műanyag nyllászárós, redőnyős,

konvektoros lakás eladó, vagy
második emeletig kisebb lakást
beszámítok. Érdeklődni lehet
+36f70/7018-571 vagy +36/66/789
189 telefonszámon.

Gye.,Vásártéri ltp-en eladó egy 3.em.
2szobásparkettás,erkélyes,műanyag
nyilászárós, frissen felújított lakás. I.ár
5MFt. Érd.:30/448-91-82

Gyomán, aZöldlaposon, aKörösgátja
mellett, asportpálya és afürdő k özőtt,

1014 m2-es telek eladó. I.ár 100 e Ft.
Érd.:20/345-14-51

Gye., Október 6. ltp-en 2 szobás, 3
em., déli fekvésü lakás eladó, vagy
kertes házra cserélhető . I.ár 5,5M Ft.
Érd.:30/356-24-49; 66/283·028

End rődön 2 szoba + nappali , gáz és
vegyes tüzelésü, össkomfortos
paraszth áz, alsóépü leltel , nagy
udvarral eladó. I.ár ;I M Ft. Érd.:
20/2155-670

Gye., Fő úti társasházban (I<olmann
ltp) 1,5 szobás, 1. em. 53 m2-eslakás
eladó.l.ár6MFt. Érd.:30/339-6840

Gye., a Templom-zugban vízpartra
menő ingatlan eladó, villany és fúratt
kút van ,vállalkozásraisalkalmas 4614
m2. Ar2500 FUm2. Érd. :70/9438-21 2

Gye.,Október 6.Up-en 2szobás 3.em.
lakás eladó, vagy kertes házra
cser é lhe t ő . Érd.:20/5767-879
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TRP ' A, f~n'KÉ~ AJÁ"DÉK~IAlO"
Gyomaendrőd, Kossuth u. 45.

Tapéták széles vá lasztékban :

Öntapadós tapéták: J

45 és 67,Scm szélességűek

- Egyszínű

- Faeres, márványmintás,
- Üvegre való

Bordörök
Falimatricók
Polisztirol szegölécek. mennyezetlapok
viaszos asztalteritök

Festékek kűl- és be/térre
Ragasztók, tömítők, g/ettek

Nyitva tartás: H-P. : 8-12; 13-17.30-j Sz .: a-12-ig
lefon: 66/3 6-553; mobil: 70/50 -76-12

&ACQAMENTUM

TEMETKEZÉ&
Állandó ügyelet: 36-30/696-71-17
Cyomaundröd, Bajcly-lI. ilt 111.11.

\ I,-----------------------------------------/

LÁT!iZERÉ!iZ ÜZLET
liyomaendrod, Hősök útja 53. Telefon i!84-i!55
I NGYENES kOMPUTERES SZEMVizsGÁiAT

kedd, CSÜTÖRTÖk, pÉ TEk , SZOMbAT 10...12... iG
SZERdA: du, CEdEi MARGiT

dE.: 10...12... iG, d u.: 14...16... iG
Óvja szeme világátakáros UV sugárzástól!

Napszemüvegek 30-50 -DS kedvezmépoyel!
Iskolakezdési KeIO!
Augusztus 1-jétől szeptember 30-ig
(gyerekeknek, diákolmak, egyetemistáknak)

szemüveg készítése esetén

20 % KED EZMÉNY!
(törés és ütésálló, UV és tükrözódésmentes

védelemmel ellátott szemüveglencséból
és a kiválasztott keretbólj

További AKCIÓiNK!:
Ahány éves, annyi % kedvezmény

kerete árábó bifokális és multifokális
szemüveg készítése esetén!

Arészletekről érdeklődjün üzletünkben!
C YORS És pONTOS kiszolGÁlÁssAl vÁRjuk kEdVES vÁsÁRlóiNkATl
TisZTElETTEl: SZARkA CsillA 0pToMETRisTA, lÁTsZERÉSZMESTER

{ ! .'

I
I
I
I
I
I
I

,boltjait! I
I
I
!
I
I,

ERZS~BET .
lITALVANI'

• friss pékáru
o elérhetö árak
• széles választék
• ~inöség; termékek
• akciók
• törzsvásárlói kártya
I

IH Rál ssz a
Gyomaendrőd:

g Fő út 26.
- Bajcsi-Zs. út 49.
- Hossu h u. 2.
- Hossuth u. 66.

RZSÉBf
utalványt

EL GADUHHI

,-----------------------------------------I .

Új Gyomaendrőd i Hlrlap > IOggellen városi havilap. Fele l ős szerkesztö:
Biró Károly, szerkeszt öséq: 5500 Gyomaendrőd , Arany János ll . 25. sz.
Fe le lős kiadó: Biró Károly Ic l.: OG/20/221-66-33. Nyomtatás: Berény
Nyomda. HegyiMárton; Mezöherény.Vésztői ú1 11/A.
E-maii:gyehirado07@freemail.hu;b iro.karoly5@upcmail.hu
Terjesztik agyomaend rőd i ke res kedők . ISSN szám: 2060-7083

f\ lapunkban Illegjelenö vélemények. értékelések, hozzászól ások, esetleg
fizetett hirdetések nemfr,ltéllenül a sze t kesztő s á q álláspontját liikrözik. Viszont
teret adunk minden .éleménynek, hozzászól ásnak. malynek hangvétele
bizonyos etikai határok között rnozog. Az. "-XX-" jelü írások fizelett hirdetések,
véleményekvaD\' PR·cikkek. CímlapIer i: NovákHanqa
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Nyelvtanfolyamok, kezdőknek és haladóknak:
egyéni. póros, kiscsoportos, Igény esetén hétvégeken

Kezdő angol/német
30 órás külföldi munkavállalásho
60 órás általónos tanfolyam

Angol/német nyelvvizsga tanfolyamok
Angol & német társ Igás (20 óra)
Hogy formába hozd m god!

Üzleti angol és üzleti néme • csoportos
Minimum alapfokú tudással

Felkészítés állásinterjú ra (10 ' r )
Gyermektanfolyamok.. ,;;, ;;;

K LFOLD ALLAS EHE OSEGEK:
vendéglátás, gyári munka Feltétel: alapszlntü nvelvtudós

Tám,ogatott kép ések cégeknek:
TA O pályázat kere ében

Érd.: 06-20/947-1603; injo@internyelvstudio.hu
IN ER Nyelvstúdió, Cyomaen rőd
Kossuth út 18. hétfő-péntek : 14.00-18.00óra

.t~1..j~..~..·"

Augusztus 18-án érkezett bejelentés az egyik MÁV dolgozótól, hogy a
vonaton egy utas egy más ember nevére sz óló utazási igazolványt akar
felhasználni kedvezményes utaz áshoz. A rendőri intézkedés során kiderült.
hogy a jogtalanul felhasználni kívánt 90 %-os kedvez ményes igazolvány
az i ll e tő testvére nevére szól. Ellene okirattal való visszaé lés miatt foly
tatják az eljárást.
Augusztus 19-én, az endrőd i városrészbe n, a délutáni órákban a j árőr

észrevett egy Simsonost, aki bukósisak nélkül közlekedett. Az igazoJ
tat áskor megtudta a rendőr, hogy a személy ittas is, ezért őt az ő rsre

e l ő á l l ito tt ák . Az ittas vezetés rniatt 60 ezer forintos közlekedési bírságot
szabtak ki a mopedesre.
Szeptember 4-én igazoltatott a jár őr a városban egy helyi férfit, aki
korábban több tárgyaláson nem jelent meg. A szarvasi bíróság ezért
elrendelte tárgyalási őr ize tét , majd a gyulai Büntetés Végrehajtó Intézetbe
szállították.
ll -én délelött történt egy baleset a Bajcsy -Zs. út és a Vörösmarty utca
keresztez őd és ében. A személygépkocsi vezetője a helyszínen életét
vesztette. Az ügyet műszaki szakértő bevonásával a Szarvasi Rendőr

kapitányság KözlekedésiAlosztálya vizsg álja,
Az elmúlt időszakban több alkalommal loptak ismeret len el követők réz
esőcsa t ornáka t a város kül önb ö z ő é p ü l e teirő l . A nyomozás során látókörbe
kerültegy helyi elk ö ver ő társaság, akiket augusztus 16-án aztán el is fogtak.
Az eltulajdonított csatornák egy része előkerü l t, ezt lefoglalta a rendörség.
Az e l követők ellen lopás miatt indult eljárás.
19-én a délelötti órákban jött a bejelentés a rendőrségre, hogy egy telefon
szaküz le tből ismeretlen e lk övető egy rnobiltelefont vitt el. Aszemélyleírás
alapján elfogták a tettest, majd az i ll etörő l kiderült, hogy egy gyoma
endrődi fiatalkorúról van szó , aki egyébként azokban a napokban több
hasonló tolvajlást is elkövetett. EJlene lopás miatt folytatódik az eljárás.
23-án, a Liget fiirdőben tartott rendezvényről érkezett bejelentés, misze
rint egy ott sz órakoz ó, kissé illuminált vendég, a neki segíteni kívánó
rnent ő st megharapta. A férfi ittas állapotban elkövetett közfeladatot ellátó
személy elleni eröszak miatt várja az eljárás végét.
26-án, a kora esti órákban érkezett a bejelentés a rendőrségre egy férfiról,
aki egy másik embert ütlegelt a nyílt utcán. A helyszínre kiérkező já rő r

megállapította, hogy az ittas férfi minden e lőzmény nélkül lerúgta a
kerékpárjáról a másik személyt, majd mikor az a földön feküdt, folytatta az
ütlegelést. A kiérkező rendőrök megbilincselték az i lle tő bunyó st, aki ellen
közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény, illetve testi sértés miatt
folytatódik az eljárás.

GENERALI PROVIDENCIA BIZTOSÍTÓ ZUT.
Ügyfélszolgálati irodája
-kütelezüg é pj á rmű fel elősség biztosítás, CASCO
-vagyonbiztosítás (lakás, üzlet,vállalkozás)
-életbiztosítás - EURO alapú életbiztosítás
-felelüsségbiztosítás
-ll tasbiztosítás
-mezőgazd asági bíztosítások

TÍMAR MENYHÉRTNÉ Tel.: 06/30/4178-882; 06/20/6634-525
Gyomaendrőd, Bajcsy-Zsilinszky út 47.

FÜGGETLEN VÁROSi HAVILAP
Ára: 180 Ft

Határ Győző Városi Könyvt
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D,: Frankó levele
'Ialálkozások

Megszokhatta a kedves olvasó, hogy, " Ieve leimben" visszat é r ő motívum
életem egy-egy eseménye, története. Altalában így indítom soraimat. Nem
csoda, meglehetösen mozgalmas gyermekkorom, tiatal éveim voltak a
szülövárosomban, és itt 26 évesen az akkori Gyomán. Az elözö írásomba,
sajnos, a nyomda ördöge is beleszólt. Nem 1969-ben voltam harmadéves
medikus, hanem 1961 -ben, ekkor ismertem meg Jánosik doktort ott,
betegen fekve a szegedi sebészeti klinikán. Mosl idöben visszamegyek
1954-be, legyen egy kis idöutazás, tartsanak velem!
Az a nyár a focival tell el a magyarság számára. 1954 a labdarúgó világ
bajnok ság éve voll. Sohasem feledhető! A mai 70 évesek még kell, hogy
emlékezzenek micsoda futbólía volt itt a Rákosi-korszak, a Jegrohadtabb
diktatúra elsö éveiben. Sorban álltunk negyed kiló kockacukorért. Laci
testvérem ment az egyik boltba, én a másikba, így összehoztuk a fél kilót,
de egy kicsit meg is d ézsmáltuk. mire haza értünk vele. El őszedtünk régi
harisnyákat, kitömtük rongyokkal és máris készen álli a futball labda.
Hallgattuk Szepesi ő rj ö ng é se i t . ahogy csak ő tudott közvetíteni abban az
időben. Győztünk! Gy őztünk! Urugu áy, a brazilok után rohanás az utcára
és átszellernü lt hangulatban rúgtuk a rongylabdát. Voltak példaképeink:
Puskás, Grosles. Czibor és a többiek. Mindannyian, az utcabeli srácokkal.
focisták akartunk lenni. Lélekben azok is voltunk arra az egy-két órára.
Aztán jö tt a pihenés az árokparton. Anyu kihozta tányéron a nagy karéj
zsíros kenyeret. zöldpaprikát és jó ízű en lakm ároztunk. Igy teltek el a nyá
ri esték ebben az évben. Természetesen a focin kívül volt még egy nagy
szerelem, ez a repülés volt. Fogtuk magunkat és kerékpárral iránya reptér.
Leültünk az eperfák alá és onnan figyeltük a repülőtér életét. Legnagyobb
élményünk volt. mikor a belföldi légi já rat gépe megjött nagy dübörgessel
és közelröl csodálhattuk a nagy kétmotoros L1-2-s gépet.
1954. augusztus 3 1-én a közeli Postelek (most itt kamionparkoló van) fái
között szedret eszegettünk. amikor a fejünk te lett alacsonyan elrepült egy
motoros gép, majd kb 150méterre t ől ünk a földbe csapódott. Megrémülten
rohantunk oda, de egy fiatalember, a reptér hangárj a mellöl odaszaladva
elkergetett, félve a gép kigyulladhat. felrobbanhat. Mi erre gyerekfejjel
persze nem is gondoltunk. 50 évve l késöbb ez a fiatalember Gyomán
megkeresett, ma nyugdíjas rep ül ő ezredes és nagy szeretettel rnes élte el,
mi is történt ez után. Emlékeztünk, besz élgertünk.
1954-ben, szepternber l-jén megkezdtük a nyolcadik osztályt, majd jö tt
1955-56., a gimnázium, sok-sok szép emlékkel. De visszatérek a focíra,
mert késöbb a 90-cs évek elején polgármesterként szerenes ém volt.
Kétszer is találkozhattam. kezet foghattam a már itthon tartózkodó Puskás
Ferenccel és Buzánszkyval. A Magyar Labdarúgó Szövets ég vendégeí
voltak. A medgyesegyházi focipálya fedell lelátóján illdögélt Puskás.
Leültern a mögötte l év ő padra és csak néztem, néztem, el sem akartam

hinni, hogy gyermekkorom csodája itt (II előttem . Nagy élmény volt. Még
élt édesapám és boldogan meséltem neki, hogy az ö szü l ő fa l uj a

sIadionjában találkoztam Puskás Öcsive l. Nagyon irigyelt, mert ö örülten
focidrukker volt. 90 évesen is j árt meccsre Békéscsabán. 1995-ben
Szeghalmon még egyszer találkoztam a csodacsatárral egy hasonló ren
dezvényen. Szerenes ésnek mondhatom magam.
Most, mikor az újság megjelenik, már október lesz. Szomorú, felemelő

emlékezések ideje. Október 6. az Aradi Vértanúk kivégzésének napja. Még
a 70-es években éltek nagyszüleim testvérei Temesváron. Többször is
elmentünk oda látogatóba. Aradon keresztül autózva meg-meglátogattuk
az egykori bitófák helyén emelt síremléket.Megrendítő élmény volt, és az
ma is. Október 6-ánj öttek be az orosz csapatok, ide Gyomára is.Ahetvenes
évek egyik nyarán alacsony vízállás mellett a Fűzfá s holtá!$ partján német
katonák maradványait találták meg, itt harcok voltak. Ugy gyűjt ött ük

össze a maradványokat, ott voltam.
Közeleg október 23. Még most is megoszlott a nemzet. Van, akinek a
harcok és halottak az orosz tankok, a szétlött Budapest ma már csak filmes
dokumentum. Számomra a félelem és a remény emléke marad. 16 évesen
éltem meg Békéscsabán a forradalmat. Nagyszerü orosztanárunk a ma már
h ő snek tekinthet ő Fekete Pál mentette meg akkor a csabaiakat a tankok
torkolattüz ét ől. 10 év börtönt kapott "hálából". Halljuk, látjuk éppen a
napokban Biszku Bélát próbálják megvallatni. legalább azt tudjuk meg,
hogy is volt a megtorlás idöszaka? Kik lehettek azok a disznók, akik
emberek százait juttatták bitófára? Hol van ez az Aradi 13-tól!? Azokról
minden évben megeml ékeztünk.. még a szocializmusban is. A jeltelen
sírokban, parcellákban eltemetett egykori 56-osok sirjait Kád árék lovas
rendőrökke l tapostatták el!Van, volna mit számon kérni!
Itt az ősz a nyakunkon. egy szornorú, aszályos, tönkrement mezőgazdaság
maradt utána. Lesz-e elég eső, lehet-e majd vetni és lesz-e rnit aratni?
Alapvet ő , életbevágó gondok ezek. De rniröl is szól mégís az életünk? Mi
lesz a bankokkal?! Mí lesz az otthon n élkül maradt családokkal? Az
é hez ő k ke ] ? Az emberek elkeseredettek, a politikával torkig vannak! Ma
Magyarország túlpolitizált. Tévedések, melléfogások tanúí vagyunk
naponta! Ahogy fogy az északi sarkon a jég és olvad bele az édesvíz a sós
tengerbe, úgy fogy el a bizalom, a hit. Ostoba emberek futnak be a
c él egyenesbe. látjuk, ismerjük a múltju kat, a jelentiket és csak nézzük,
nézzük, mi történik az orrunk elölt!
Biztos, hogy ezt akartuk? Biztos, hogy így akartuk? Ne jöjjö n vissza a
múlt, feledjük el! Lányainkat, fiainkat tanítsuk, emlékeztessük szüleik,
nagyszüleik egykori életére. Igenis foglalkozzanak a jöv ő vel . figyeljék a
környezetüket, az embereket. Csak értékes, t isztasz ívű, a közöss égén
valóban tenni akarók köztil válasszanak majd. Nem tudom vannak-e még
igazi példaképeik? Mit gondolnak, vannak?

Tisztelettel D,: Frankó Károly

A Suttyomba Alapítvány 2012. évben ismét megrendezi a már
hagyományosnak mondható já tékos lakodalmát, amelyre szere
tettel meghívunk minden é rdeklő dö t .

A "Hagyományos Lakodalom a Körös-ment én" idén is egy jó
hangulatú, hagyományos él ő zenés rendezvény lesz, amely vé
gigkalauzolja a résztvevőket egy igazi parasztlakodalom rnin
den mozzanatán. A zenéről ismét a Suttyomba Zenekar, a jó
hangulatról mint mindig a Körösmenti Táncegyüttes táncosai
fognak gondoskodni, a ceremónia mester pedig egy igazi vőfély
lesz, Hanyecz László személyében.
Az el ők é születek, az esküv ő és a nászmenet az Endrödi Táj
házban fognak történni, a vacsorának pedig a Hídfő étterem ad
helyszint.
A rendezvény 16.00 órakor kezdődik az Endrődi T ájházban, a
vacsora 19.00 órától lesz, melyre helyfoglalást az alábbi elér
het ő segen tehetnek.

Hídfő étterem 06-20/5599-253
Minden érdeklődő/ szere/eltel vár a szervező Suttyomba

Alapitvány!

Jlag1~ fafwdafum aJWt&-ftWltin
2012. októb er 13.

Endrődi Tájház - Hídfő étterem
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Tisztelt Véradók!
A Magyar VöröskeresztVÉRADÁST
szervez Gyomaendr ödön.
Véradás helye:
Katona József MűvelődésiHáz, Kossuth u. 9.

ideje: 2012. októberOl. (hétfő) 8.00 - 1l .30-ig
2012. október08. (hétfő) 8.00 -1l.30-ig

Ifjúsági v éradás helye:
Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény, Hősök útja 40.
idej e: 2012. október 04: (csütörtök) 12.00-14.30-ig

Személyi igazolványát és TAJ k ártyaját

feltétlenül hozza magával!
Minden régi és új véradót

szeretettel várunk!

JÖJJÖN EL ÉS SEGÍTSEN!



3 :

Bogártalálkozó Gyomaendrődön

Tisztelt hölgyei, uraim!
Magyarország Párizsi Nagykövetsége és az Agropolis International,
Nemzetközi Agrártudományi Központ 2012. szeptember 14-én tema
tikus szemináriurnot rendezett Montpellier-ben, amelynek céljai között
szerepelt a magyar mezögazdaság és agrár jellegű szakképzés be
mutatása, fut6 projektek értékelése.
A rendezvényt Dr.Trócsányi László Páriszi Nagykövetünk és Paul Luu
azAgropolis Igazgatója nyitották meg.
ABékés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény és a Dél-Alföld
EU többcélú Közhasznú Egyesület által koordinált Leonardo da Vinci
projektek, intézményünk által fogadott francia diákok és szakoktatók
együttműködésének ismertetése, Békés megye vonzerőinek

bemutatása a szakmai partnerség kibővítésére ösztönöz minket.

Ha augusztus első hétvégéje, akkor megmozdul a
város apraja-nagyja, és kivonul az utcára, várja a
Bogártalálkozót! Igy történt ez most is! Több, mint
250 autó tette tiszteletkörét a városban.
A 16. Volkswagen Bogártalálkozot aKispáncélos
Bogár Klub szervezte Kardos Ferenc segítségével
augusztus 3-5. között Gyomaendrődön, a Liget
Fürdőben. Sok érdeklődő látogatott el a nyár utolsó

hónapjában a K?rös-parti vá;osba, és külhonból is érkeztek vendégek,
hogy megcsodáiják a szebbnel-szebb "bogárhátú" autókat, buszokat. De
nemcsak azért vezettek több száz kilométert, hanem a közös sza
1~lmasütés, én~klés, beszélgetés és a találkozás öröme miatt is. Igen,
hiszen sokan Ismerősként üdvözlik egymást, itt ismerkedtek meg, a
B.og~rtalál~ozók lehetövé teszik a .kellemes és hasznos kikapcsolódást
kicsiknek-és nagyoknak egyaránt. Erkeztek vendégek: Németországb61,
Len~ye~or~zágból, Erdély?ö,I" Szlovákiából és természetesen Magyar
orszagrol IS. A strand kiválóan alkalmas helyszín, mert elférnek a
"bogarak", a sátrak, lehet főzni , úszni, napozni, kikapcsolódni pihenni
vag~ akár játszani. is. Immáron régi hagyomány, hogy Kard~s Feren~
erot~~san ~6k.ás Játé.kokkal ~íszerezi a találkozó résztvevőinek a prog
ramját. Az úszásban jeleskedők megmutathatták gyorsaságukat ügyes-
ségüket, a hint6svárosnézés pedig nagyon népszerü lett. ' b

Zene és tánc nélkül nem múlhat el a találkozó! Pénteken és szombaton is a
Budapestről érkező Dózsa György Gimnázium és Táncművészeti Szak
középiskola táncosai adtak fergeteges müsort. A Gesarol is a húrok közé
csapott, igényes zenével szórakoztatta a táncolni vágyókat! Előtte azonban
a Monotone Rock Team szórakoztatta a "bogaras népet". A Színfolt
~azsorett,Csoport rn űsorán mindig teltházas közönség van, és vastapssal
Jut~lmazzak a mazsorettek színvonalas előadását. Dj Gesbin pedig haj
nalig szolgáltatta a retro discot. A színes és vidám hangulatú rn űsort: Nyírí
Dóra vezette sokak örömére és megelégedésére!
A szombati nap "fénypontja" a bogárhátú autók, buszok felvonulása
Gyomán és Endrödön is. Szem nem maradt szárazon. Sz6 szerint hiszen a
gyomaendrődiek nagy nevetéssel a legváratlanabb pillanatokban vödör
böl, slagból árasztják a vizet a felvonulókra, és gyakran előkerül a
szódásüveg is. A sor végeláthatatlanul kígyózik, a felvonulók is vissza
visszavágnak. a hirtelen rájuk zú.duló özönvízre, de vízipisztolyaikkal
nehezen veszik fel a versenyt ahoniakkal.
Köszönet a következö támogatóknak: Kardos Ferenc, Gyomaendrőd város
Polgármesteri Hivatala, Liget Fürdő Gyomaendrőd, Mobil PERROL 
Baki János, Szarvas Alfa Bt, Print 2000 Nyomda Kft, Kecskemét.
A ~elsza?ad.~lt, j~, hangulat garantált é~ biztos mindkét napon reggeltől

estig! ~~szonheto m.llJ~ez Kar.dos Fennek,. aki lelkesen, kitart6an, meg
nen:t hatr~lva szerv~zl, t ámogatja a Bogártalálkozókat . Köszönjük Neked,
Fen! Pedig márTe IS elmúltál 18éves, hajad itt - ott fehér de a szemed még
~indjg a régi fényében csillog! Kívánjuk is, hogy sokáig legyél kö
ninkben, szervezkedj, mozgósíts kicsiket és nagyokat! Kardos Ferenc 60
éves! Megragadom az alkalmat, és itt isköszöntöm! Isten éltessen!
Bo/dog sziiletésnapotkívánok a Bogártalálkozo valamennyi résztvevője és
a Színfolt Mazsorett Csoport nevében!

Hunya Jolán

Bővebb információ a nemzetközi rendezvényröl a www.agropolis.fr
honlapon található.
Tisztelettel: Davidovics László, a Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény
Gyomaendrödi tagintézményvezetője,
"Dél-Alföld - EU" Közhasznú Egyesület Elnöke, Leonardo
prograrnkoordinátor Tel:+36309742608
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Átalakuló Agrárkamara
20l 2. augusztus ,elsején hatályba lépett az új
Magyar Agrár-, Elelmiszergazdasági és Vidék
fejlesztési KamaráróI szóló 2012. évi CXXVI.
törvény (erről augusztusi számunkban részletesen
írtunk.) Ajogszabály alapján a hazai agrártermelői
és élelmiszeripari szektor gyakorlatilag valamény
nyi szereplője - az ő s terrne l ő kt ő l gazdasági társa
ságokig - kötelező tagjává válik a várhatóan a j öv ő

év elején megtartandó országos kamarai vá
lasztások reven létrejövő új agrár köztestületnek. Becslések szerint·
országosan 400000 tagja lesz az új kamarának, melybe az eddigi önkéntes
alapon szerveződött kamarákjogutódlással beolvadnak.
A t,örvénYI.lek megfelelöen a vidékfejlesztési miniszter augusztus 6-i
bataIlyaI kinevezte a Magyar Agrárkamara Atmeneti Elnökségének 20
tagját, valamint a testület elnökét Gy őrffy Balázst, a Magyar gazdakörök
és Gazdaszövetkezetek Szövetségének (MAGOSZ) alelnökét ország-
gyűlési képviselőt. '
Az átmeneti elnökség az új kamarai törvény értelmében előkészíti és
lebonyolítja a kamarai választásokat, és az új köztestülel megalakulásáig
jogfolytonosan átveszi a jelenlegi megyei agrárkamarák s az országos
kamara irányítását, mert e szervezetek tisztségviselőinek mandátuma
augusztus 14-vel rnegszűnt, jogosítványaikat és feladatkörüket az
átmeneti elnök, illetve az általa megbízott elnökségi tagok vették át,
mandátumuk legfeljebb2013.március 31-ig sz6l.
A kamarai ügyintéző szervezet az átmeneti időszakban is zökke
nőmentesen rnűk ödik, és változatlanul teljesíti a kamarai közfeladatokat.
Győrffy Balázs első intézkedésként megbízta az átmeneti elnökség tagjait
egy-egy megyei agrárkamara irányításával és ellen őrzésével, az ezzel
kapcsolatos összes operatív feladat ellátásával, rájuk ruházva az ehhez
szükséges jogköröket. Békés egyében e feladatkört az országos átmeneti
elnö~ség tagjaként Dr. Kulcsár László ügyvéd, gazdasági és agrár
szakjogász, a ~AGOSZ alelnöke, a MAGOSZ Békés Megyei elnöke,
Békés Megye Önkormányzatának képviselője tölti be, aki a Gazda-Társ
Hírlevélnek a következőket nyilatkozta:
Eletpályám . kezdetétől kötődik a mezőgazdasághoz, Békés megye
gazdálkodóihoz. Agrár- és gazdasági ügyekre szakosodott ügyvédként
1977. évi pályakezdésemtől foglalkozem a mezögazdaság jogi iigyeivel.
1992 óta a Békés Megyei Gazdakörök Szövetségének elnökeként és
e~~llett,1 ~99 óta a ~~gya,r Ga~dakörök és Gazdaszövetkezetek Országos
Szovetsegenek alelnokekent reszt veszek a békés megyei, valamint az
országos agrár érdekképviseletben és agrárközéletben.
Az agrárkamarai köztestületi munka sem új dolog számomra, mert
19~4ben ré~zt vettem a Békés Megyei Agrárkamara megszervezésében,
majd 2002-Ig, azaz nyolc évig elnökségi tagként annak munkájában is
közreműködtern . .
t;1egbízott~ezetöként a Békés Megyei Agrárkamarát-értékeit megőrizve

es továbbfejlesztve-szeretn émaz új kamarai törvény által létrehozni kívánt
Magyar Agrár-, Elelmiszeripari és Vidékfejlesztési Kamarába zavar
mentesen átvezetni.
Alapelvként szögezem le, hogy a mezőgazdaságban valamennyi gaz
dálk~~~ra és gazdál.kodó szervezetre szükség van, ezért valamennyien
lehetoseget kell kapjanak a boldogulásra, amelynek elösegítéséért az új
agrárkamarának mindent meg kell tennie.
Ezúttal szeretném elismerni és megköszönni a Békés Megyei Agrárkamara
előttem tevékenykedett valamennyi tisztségviselőjének és vezet őjének a
~unkáját, akiknek segítségére, hasznos tapasztalataira számítok. Ugyan
~gy számitok Békés megye valamennyi agrár-szakemberének segítségére
IS.

Felhívom a figyelmet a kamarai tagregisztráci6 teljesítésének 2012.
szeptember 30-i határidejére. Az érintett gazdáLkodók igénybe vehetik a
kamarai tanácsadók, valamint a falugazdászok segítségét is.

Forrás: Gazda-Társ hirlev él

MVK Terii/eti Szervezete

Tisztelt Lakosság!
A Magyar Vöröskereszt Területi Szervezete gyűjtőakciót hirdet, mely
~orán a háztartásokban feleslegessé vált tiszta, jó állapotú ruhanernűt,

á gynemű t . já té ko t , lakástextíliát, edényeket ... stb. gyűjtünk,
Az adományokat a Fő út 3/1. sz. alatti irodánkban, illetve a Fő út 210. sz.
alatti Diadem Gyógyszertárban tudjuk fogadni munkanapokon 8-14 óra
között. Előzetes egyeztetésre a 70/933-8282-es telefonszámon van lehe
tőség. A beérkezett adományok a szociálisan rászorultak között kerülnek
kiosztásra.Segítő szándékukat köszönjük.
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TISZA KÁLMÁN KUKTÁl
Körösladányban 20 12. szeptember 8-án szombaton rendezték meg a 14.
Népi ételek főz őverseny ét, melyen intézményünk gyomaendrődi

iskolájának csapata is indult.
A sokféle, vidékünkre jellemző finomságok mellett mi igazi
különlegességet: cigánykáposztát készítettünk.
Az ínycsiklandozó illatok sok vendéget , még erdélyieket is vonzottak
pavilonunkhoz, alig győztek tanulóink válaszolni a kérdésekre.
Örömmel mondhatták el, hogy - többek között - az ilyen finom ételek
elkészítését is a gyomaendrödi tagint ézm ény panzi ós , falusi
vendéglátó , gazda képzésében lehet elsajátítani.
Az értékelésben kűlön kiemelve megdicsérték pavilonunk dekorációját.
a tálalás ízl ésess ég ét, a higiéniát , tisztaságot.
Csapatunk, Miklovicz Lajosné tanárn ő vezetésével a zsűr i elnökétől :

Benke László soksz oros aranyérmes. olimpi ai bajnok mesterszak ácst ól
büszkén vehette át a cigánykápos zta elkészítéséért oda ítélt K űl öndíjat .

ÚJ TANÉV - ÚJ DIÁKÖNKORMÁNYZAT
Gyomaendrődi intézményünkben az iskolai Diákönkormányzat 2012.
szeptember 12-én megtartotta alakuló gyűlését. Minden osztály két főt

delegált , a kollégiumi közöss ég is választott két tanulót, így a tanulók
érdekeit idén egy 32 fős DÖKképviseli.
Ebben a tanévben Varjúné Kovács Edit tan árn őt ől a Diákönkormányzat
patronáló tanári feladatát Vargáné Varczába Éva vette át.
A gy űl ésen először tájékozódtak az érdekképviselet módjairól ,
formáiról, majd megválasztották a háromt agú DÖK-vezetőséget .

Megbeszélték a tanévben rájuk váró főbb feladatokat, az első félév
tervez ett programjait, ezen belül is a legközelebbi hetek eseményeit.
Meg állapodtak abban, hogy rendsze resen, minden hónap első szerd a
délutánján tartanak gyűl ést , a köztes időben a vezetőség tagjaival tartják
a kapcsolatot. Az ilyenkor elhangzott információkat megosztják
osztály társaikkal, illetve a t anulő k véleményét tolmá csolják a
gyűléseken .

A felszabadult l égkör ű megbesz élésen felvetett sok remek ötlet
e lőrevet ít i a jó és hatékony együttmiíködés l ehet ő s é gét , ezen keresztül '
egy igazi iskolai diákközöss ég kialakulását.

SZERVUSZ, NYÁR, SZE RVUSZ, VAKÁCIÓ!
Tanévnyitó Gyom aendrlídön
Közel 450 - ebből 100 fő körüli kilencedikes - tanulónak szólt a
tanévnyitó kezdetét j elző csengő Gyoma endr ödön.
A város k épviselőtestülete , a helyi iskolák, gyakorl óhelyek és a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat képviselői is részt vettek a megnyitón.
A Himnusz és egy nyárbúcsúztató vers elhang zása után a Békés Megyei
Intézményfenntartó Központ tanévnyitó ünnepségünkre küldött
köszöntő levele került felolvasásra.
EZ11tán Berkiné Huszka Cecília , a Tisza Kálmán Közoktat ási Intézmény
oktatási vezetője ismertette az új tanév változásait. Kiemelte, hogy
Davidovi cs László tagintézmény-vezető és Fekécs László gyakorlati
oktatásvezető személyében megváltozott az iskola vezetősége,

valamint, hogy mostantól a nevelő-oktató munka, igazgatás, ügyintézés
egy központi helyen : a Hősök útja 40. szám alatti épületekben
folytatódik. így közelebb kerülnek egymá shoz a pedagógusok, a
tanulók , könnyebb a kapcsolattartá s a vezető séggel , gyorsabb az
ügyintézés, gazdaságosabb az intézmény működtetése.

Davidovic s László a megjelent szü lőkhöz, diákokhoz és peda
g6gusokhoz intézve beszédében hangsúlyozta, hogy csak neveléssel,
tanulással és kitartó munk ával együtt , összefogva tudunk a mai
elvárásoknak megfelelni .
Végezetül okleveleket nyújtott át a nyári Nemz etközi Halfőző Ver
senyen sikeresen szerep lő tanulóknak, majd-egy vakációtól búcsúzó
vers után - hivatalosan is megnyitott a a 20 12/20 l3-as tanévet.

"MOZDUl"J A JÓ IRÁNYBA!"
1. A kerékpár - a kerékpározás története
Gyomaendrödön. mint egész Békés megyében, nagy hagyománya van
kerékp ároz ásnak. A gyerekek szinte a járással egy időben tanulnak me
biciklizni is.Az a felnőtt , aki mégsem tud, szinte biztos, hogy más tájékró]
költözött a Dél-Alfóldre. Szerencsére az utóbbi években felfedezték~'
divatba jött a kerékpározás, mint az egészséges életmód, 'környezetii '
kím élé se, óvása egyikformája.
Az Európai Mobilitási Hét keretében ezekrő l a kérdésekről beszélgetve
tanulóinkkal felrnerült, mennyi mindent nem tudunk a legh étköznapibb.l
nekiink itt szinte nélkül özhetetlen közlekedési eszközi i n k rő l : ai
ker ékpárról. Nem ismerjük kialakulásának, fejlődésének történetét
legfeljebb néhány ma divatos márkát hidunk felsorolni. Ekkorj őtt az ötlet:
hogy nézzünk utána ennek a múltnak. Az érdeklődés , lelkesedés
megmaradt, így két osztály: a IO.C Kalmár László oszt á l yfőnök, valamint
az 11l3.A Davidovics Angéla osztályfőnök patronálásával vállalta, hogy
osztálytermeikben egy-egy mini kiállítást készítenek. Tovább gondolva
nem titkolt célunk volt, hogy a bemutatókat a többi osztályoknak
megmutatva mozgásszegény napjainkban még többen kapjanak kedvet
újra a biciklizéshez.
Vállalását mindkét osztály komolyan vette, nagyon színvonalas, tartalmas,
képekkelbőven illusztrált tablókat készítettek.
2. Kerékpáros ügyességi verseny
Az Európai Mobilit ási Hétnek a fenntartható rnobilit ásról sz óló központi
gondolatához Gyomaendrődön nemcsak elméletben, kiállításokkat,
tablókkal kapcsolódtunk.
Úgy gondoltuk, ha már képekkel, történetekkel megismertettiik a
.xlrótszamár" a kerékpár, a kerékpározás múltját, jöjjön az alkalmazás, a
gyakorlat! Mutassuk meg, bizonyítsuk be magunknak, egymásnak,
mennyire ismerjük a közleked ésbiciklizésre vonatkozó elöírásait?
Homok László szakoktató úr egy KRESZ-totó kitöltetésével erröl gyorsan
meggyőződhetett, majd kővetkezett az ügyességi vetél kedő . A
j elentkezőket két csoportra osztotta: alakítottak egy 9- la . osztályos,
valaminI egy J 1-1 2. osztályos csapatot.
A sportpályán berendezett nagyon ötletes - és egyáltalán nem k ö nnyű 
akadálypályán megmutathatták, bizonyithatták a j el entkezők kerék
pározási tudásukat, ügyess égüket. Most is kiderült, hogy nézni, viccelődni
a másikon mennyivel egyszerűbb, mint teljesíteni .Voltak viszont, akik épp
a látottak alapján döntöttek úgy, ők is megpróbálják jelentkeztek, a
létszám ezért folyamatosan változott. Az sem volt akadály, ha nem volt
saját kerékpárja, társa kölcsön adta, így egy biciklivel több diák is - a
j elenlévők hangos, sportszerű bíztatása mellett, hatására - sikerrel
teljesítette a pályát.
A tanári kar is képviseltette magát, két tagja szintén nyeregbe pattant, és a
t,anítványok nagy ovációja mellett nem is vallottak szégyent.
Elvezetes, hangulatos, egyben emlékezetes, a mozg ás örömét - újra 
felfedeztelő eseményt élhettünk át.
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Eltelt 2 év!
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat hírei

Szécsi Zsolt a Kisebbségi önkormányzat helyi elnöke adta a
tájékoztatót lapunknak abból aZ"alkalomból, hogy félidejéhez érkezett
ebben a ciklusban a Kisebbségi Onkormányzat működ ése. A20 ID-ben,
októberben alakult önkormányzat eddigi tevékenysége tehát dióhéjban.
A két év alatt közvetetten 30 fő dolgozott a regionális közöss égiházban
úgy, hogy szépítették a környezetet, adminisztratív munkát láttak el, és
a lakosságnak is segítettek. 20 II-ben volt egy roma közmun
kaprogram, melyben 20 fó tevékenykedett a Gyulai Vízmű társul ásnál.
Ez a próba nagyon jól sikerült. s ennek köszönhetően a társulat
megkeresett bennünket az idén és az általunk javasolt személyekből20
főt alkalmaztak. 58 fót foglalkoztattunk k öz érdekű rnunkav égzésre
ítéltek közül, itt ledolgozhatták a bilntetésüket. "
A Közöss égi házunkat, amit a Roma Kisebbségi Onkormányzat
m űködtet, rendszerességgel látogatják fiatalok, akiknek számító
gépezést biztosítunk. A felnőttek is rendszeresen bejönnek, segítünk
ilgyes bajos dolgaikban, van információs pontunk, ahol állások után
lehetkutatniuk például.
Kül önböző rendezvényeink voltak. Megemlíteném, hogy a tavalyi
évben fel újítottuk aCigányzenészek eml ékm űvet, a feszületet, Belső
felújítások is történtek az épilletben. Az idei évben a Roma Polgárjogi
Szövetséggel közösen vittilnk ki gyerekeket az endrődi Pájer szabad
strandra, kirándulni mentilnk velük. Ugyanúgy a Nemzetiségi
Önkormányzatunk segítsége által mentek a Balatonra is kirándulni
gyerekek.
Részt veszünk a város életében, városi rendezvényeken ott vagyunk,
fellépnek a gyermekeink, koszorúzunk egyiltt a többi szervezettel, Hála
az istennek, nagyon jó a kapcsolatunk a közint ézményekkel.
társintézményekkel. A városvezetéssel is jó kapcsolatot kívánunk
kialakítani, bár olykor-olykor döcögős ez az út, de szerencs ére pontot
tudunk tenni bizonyos dolgok végére .Az általános iskolákkal felvettük
a kapcsolatot ez idő alatt, közös programjaink vannak, látogatjuk
egymás programjait. Ugyanigy a munkaügyi központtal is. Ami nagy
öröm, hogy az egyházi iskola felé is nyitottunk, ők is felénk, ugyanúgy
igaz ez a Tisza Kálmán iskolára. A másik két általános iskolával
kezdettől fogvajó volt a kapcsolatunk .
Ami még hátra van a 2012-es esztendőből, erre az időre programból
nincs hiány. Hiszen október 23-án délután 2 órai kezdettel, mindenkit
nagy szeretettel várunk a Közösségért végzett munkaért való kitUntetés
átadására, ami már hagyományosan történik évente. Ezt a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat hozott létre azoknak a személyeknek, akik
a közösség ért többet tesznek, és aktivisták, tehát ingyen és bérmentve
segítik a közösségünket. November l-jén délután 2 órakor egy
megemlékezés lesz a cigányzenész eml ékm űnél. az elhunyt endrődi

cigányzenészekről. Decemberben tervezünk egy közmeghallgatást,
ami minden évben szokott lenni, a helye most még bizonytalan. Erről a
lakosságot időben értesíteni fogjuk. Decemberben még tervezünk
ruhaosztást. Míkulásnapot, karácsonyi ünnepséget , nemzetiségek
napját. Ezen majd szerétnénk fózni is, szeretnénk gyerekeket
megajándékozni .Tavalyközel 80 gyerek és szüleikvoltak ekkorjelen.
Szereln ém megragadni az alkalmat és lehetőséget, hogy megkéljek
minden jó szándékú embert, aki szeretné támogatni ezt a karácsonyi
rendezvény ünket, keressen meg bennünket, mi mindennemíí
adományt, segítséget jó szívvel fogadunk. A Nemzetiségi
Önkormányzatunk 2012. október l-jétől kap egy adminisztrátort, E:
egy pályázat része, amikor egy 25 év alatti személyt tudunk alkalmazni
három hónapra. A várossal közösen vannak beadva pályázataink,
bízunk benne, hogy sikerül, hiszen ez is munkahelyeker teremt. ~a.n
benne olyan részlet, hogy felújítják a közösségi házat, kplturalls
dolgokat tudunk belőle megval ósítani. Bízom benne, ho~ a k~vet~ez~
2 esztendő is, ami előttlink áll, ugyanilyen sikeres leszl-Mivel en, es rm
itt a szervezetilnkben úgy gondoljuk, hogy a hátunk mögött lévő 2 év is
sikeres volt, hiszen a Nemzetiségi Önkormányzat is, és az épület is
nyitva állt úgy a romáknak, mint magyaroknak, akik éltek is .a
lehetőséggel és felkerestek bennUnket/Reméljük a következő 2 év IS
hasonlóan sikeres lesz- tette hozzá Szécsi Zsolt.

D U K LUB

Alapvető társadalmi érdek, hogy hazánk ifjúsága a demokratikus értékek
ismerete és elismerése mellett jogaival tudatosan élő, a felnőtt

társadalomba zökkenőmentesen beilleszkedő, s azt innovatív
szemlélettel folyamatosan megújító erőforrásként biztosítsa saját maga
és közössége boldogulását, érvé nyesülését. Elengedhetetlen továbbá,
hogy a gyerekek, a serd ül ők és a fiatalok szükebb és tágabb
közösségeikben befogadó, toleráns attitűddel vegyenek részt, nemzeti,
nemzetiségi és európai identitásuk egyaránt segítse őket a fenntartható,
békés társadalom építésében.
AT ÁMOP-5.2.518-l 0/2 keretében támogatott Gyomaendrődi YouKlub
adatai:
A klub megnyitása ez év április 16 án történt, s az adatok július 31-éig
bezárólag lettek összesítve az ESZA által el őírt szoftverrel. Fontos
kiemeln ünk, hogy a program szolg áltatásai ingyenesek.
Aklubbot meglátogatók száma: 75 fő

20 látogatást(min . 60 óra) elértek száma ebből: 14fő

az Ugyeleti klublátogatás száma: 677 megjelenés
egyéb nyitva tartás: 186megjelenés
összes klublátogatás: 863 megjelenés
átlagos látogatás: 11,5Iátogatás/fö
A programokkal együtt, a dokumentált összes megjelenés 2012. április
16-tóljúlius31-ig 1.209db.
Programok,melyekjelenleg zajlanak, illetveamelyek már lezárulrak.
Filmvágó klub: I foglalkozás 10fő (ebből a cél korosztály 7 fő)

Ez minimum öt alkalmas (alap foglalkozás) dejelentkez öesetén újabb 5
(mélyebb ismeretek elsajátítása) foglalkozást is tartunk.
Nyári tábor:
Tematikus, élménypedagógiai tábor július első hetében, 5 napos
táborozáson résztvettek (célcsoport) 33 fő.

A táborban délelőtt tematikus foglalkozásokon önismerettel, helyes
ön értékeléssel, helyes kommunikációval, a csoporton belüli együtt
müködéssel foglal koztak szituációs gyakorlatok megteremtésével.
Délután szervezett szabadidős tevékenységek voltak. A Körös-holtág
adta a lehetőséget az úszásra és az úszástanulásra. voltak logikai,
gondolkodtatójátékok, fociés úszóverseny,karaeke és ordító verseny is.
Rendezvények
Április 14. roma napi kis rendezvény (egyben a Gyomaendrődi klub
megnyitó), célcsoport (12-29 évesek) 49 fő, azok szülel, hozzátartozói
(29 felettiek) 30 fő .

Április 29. nagy rendezvény (egész napos), célcsoport (12-29 évesek) 69
fő, azok szülei, hozzátartozói (29 felettiek)21 fő, (12 év alattiak)26 fő.

Június 8. kis rendezvény- pingpongés csocsó verseny26 fő

Szeptember 23. " Tolerancia kupa" kispályás labdarugó bajnokságon
való részvétel, célcsoport (12-29 évesek) 9 fő \ \
Folynak továbbá a klubban Személyiség és kompeténeia fejlesztő

foglakozások: eddig 2 csoportot indítottunk, egyet I~? egyet 14 fővel.

Egyéni tanácsadás (itt csak programszintü adatok adhatóak meg) 50 fő

bevonása mellett 156 óra zajlott. Az iskolai _szociális munkás, segítő

beszélgetésekkel orientál, felvilágosít és segíti elő a kellő szocializációt.
Jelenleg van indítás alatt egy élménypedagógiai CSOPOlt, zenepedagógiai
eszközalkalmazásával, az eddigijelentkezők száma 8 fő.

A You Klub, ahol biztonságban, a külsö veszélyeztető tényezők

kizárásával és bizonyos feltételek megkövetet és ével folyik a munka.
Aklub résztvevőire ez.magától értetődően hatással van, de hatással van a
klubban résztvev ő gyerekek közvetlen környezetére, családjára is. A
résztvevőknek lehető s égük van az egyéni tanácsadás igénybevételére, és
csop~s f~glalkozásoko~ ~eresztUI sajátít.hatjá~ ~I a hel~es viselk~d~si
míntakat. Eirnénypedagógia, élm énypszichológia. dr árnapedag ógia,
személyiség és kompetenciafejlesztő csoportok támogatják a helyes
szocializációt.
A You Klub egy olyan hely, ahol várunk minden 12-29 év közötti
gyereket, fiatalt, aki szeretné jól érezni magát. Szeret barátkozni,
beszélgetni.
Van lehetőség sporttevékenységre: pingpong, csocsó, jelentkezhetsz a
focicsapatba is, vagy ha szereted a zenélést é rdek l ő dsz a hangszerek
iránt, akkor is megtalálod a számodra megfelelő elfoglaltságot. Adj egy
esélyt, magadnak!
AGyomaendrődi klub két fő irányitója Dógi János és VagyonDezső.



arált beton, égla: 500 ft áfát~

Elérhetőségek:

info@totkaep.hu
66/386-186; 30/334-80- 8
w ww.totkaep.hu

• Ép ítő i pa r i szolgáltatások nyújtása,

építési anyagok szállítása

• Környezetvédelmi engedéllyel

tiszta beton, téglatörmelék

átvétele díjmentesen

Stancolt és hagyományos
PAPíRDOBOZ gyártása

STANFORMAKt ZíTt
Róza k ft.

5500. Gyomaendrőd, Ipartelep út 1/1.
Tel./fax: 66/28 2-095 ; 06-20/9142-122

E-maiI: rozakft@rozakft.hu

Gyomaendrőd, Apponyi ll. 17/1.
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 9-12-ig; 14-17-il

Szombat: SZÜNNAP!

CSONTKOVÁCS-AKUPRESSZŐE
Rendel:

Bé késcsaba, Jókai Ú,~ 34. szám ~lattJ (udvari bejárat)
ü HETFON: 14-18 ORAIG
~. > - idegb ecstptktések, izüteti blokk, tartási

'~?~1J?t;~- rendelleness égekmegszüntetése
-- --'y - nyaki eredet üszél/ülések megsz üntetése

- - sports ér ülések, iz ületi bántalmak kezel '
- hagyom ányos kinai orvoslás
- fülakupun kt úrás f ogyókúra
- perckorongsérvek és t értlblokkok m üt ét

n élkütintegsz üntet ése

DR. GARZÓ PÉTER természetgyógyász
Mob il: 06-30/9458-477
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RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOKI
Gyomaendrőd, Bocskaiu. 59.

Telefon: 06-30/95 3 3 ~5 94

REÁLIS ÁRON VESZEK:
Boltberendezést • hagyatékot, régiségeket,

ócskaságokat • régi stílbútorokat
-parasztb útort (szekrény, asztal, kaszli, sublót,

falit éka , konyhaszekrény, láda,szék,
tü kör és tükörasztal, kredenc)

Fizetés azonnal, készpénzzel!
Bárkai Zsolt. Gyomaendrőd, Bocskai ll . 59. .

Temetkezés, temetkezessel kapcsolatos
teljes körű ügyintézés

GYOMASZOLG IPARI PARI( KFT.
Gyomaendrőd, 'parte/ep II. 2. sz.
Te/.: 66/386-233; Free 386-269

További c l é rhc t ő s é ge l n k :

5500 Gyomaendrőd, Fő út 188.
06-30/630-80-97; 06-20/988-00-13
Az ügyfélszolgálati iroda nyitva ta r tása munkanapokon :
8-12:00-ig és 12:30-15 órá ig. ipgyoma szolg@intel'nct-x.hu

•

" Szép ruhában, arany aj tón ÜGYELET: éjjel-nappal hívható
kopogsz most, hogy szabad-e?" telefonszám: 06-30/630-80-97

(Weöres S ándor)
.. Cső ke J állos .. JI

TE ETKEZESISZOL6ALTATAS

--------

Hétfőn

'\ UT/felnőtt- és gyermekruh ' a
~ teljes cseréje!
~ Felnőtt 600 Ft/db
ruR\ gy~rek ~~ Ftl ~ b , 1/

Gyomaend rőd, Szerda CIPO es KIEGESZITOK
Bajcsy-Zs. út 63. zombatig csökken ő árakkal!
Pénteken,szombatonLAKÁSTEXTILcsökkenő árakkal!

inden héten Nyitva tartás:

t 1
_ , , hétfő tő l pénteki g: 8,30-17-ig,

e Jes arueserei szombaton: 8,30-12- ig
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Állatorvosunk levele
FÉRGEK

Az egyik meleg szeptembereleji rendelésre az egyik kutya gazdija egy kis
gyógyszeres flol át hozott be a rendelésre . A kutyája hátán lévő babnyi
csomóból "szerezte". Avalami egy rugalmas, feltekeredett fonaldarabhoz
hasonlított, amit a varrat eltávolításkor kiszedünk a sebből. 200 szoros
nagyítással azonban kiderült a turpisság. Nem fonal darab került terítékre,
hanem egy b őrféreg . A kutyák b őrférgessége kb. 10 éve ismert
Magyarországon. Korábban Európa déli államaiban volt ismert. Bőr

dirofilariozisnak nevezzük. Mint a neve is mutatja ez a fonálféreg a test
kül önb öző pontjain változó nagyságú csomókat hoz létre (ritkán a
szemben magában is előbukkanhat !) . Az emberi megbetegedések
számának növekedése miatt közegészségügyijelentősége egyre nagyobb.
Okozója a Dirofilaria repens nevű fonalféreg.
Feltehetően az időj árás melegebbé válása miatt (globális felmelegedés) a
betegség egyre gyakrabban jelent meg il hüvösebb éghajlatú államokban
is, mint Magyarország. De a féreg nem egyedül érkezett, hanem a
Dirotilaria irnrnitis nevű szívférges séget okozó fonálféreggel együtt.
Egyes leírások szerint szomszédos országainkban van, ahol50% feletti az
ebek fertőzöttsége!

Hazánkban eddig nem beszélhetünk járványos megbetegedésekről,

hanem csak elszórt gócokban jelentk ezett Először külföldről behozott
állatokban találtak. A betegség kiváltó okai a felmelegedés miatt a
vektorok megjelenése (betegséget közvetítő), jelen esetben egyes
szúnyogok, ritk ábbari kullancsok, De mí magunk emberek is felelősek

vagyunk. Hiszen utazásaink alkalmával a határok nyitottsága miatt egyre
gyakrabban visszük kedvencünket magunkkal, illetve kűlföldiek jönnek
hozzánkajószágaikkal.
A betegség fől eg kuty ákban, macskákban jelentkezik, de több más
emlősfaj is szenved a betegségtől. A szívférgesség sokkal jelentősebb

megbetegedés, mint a bőrférgesség . Érdekes módon amacskákban
kevesebb féreg alakul ki, de súlyosabb idegrendszeri elváltozások is
kialakulhatnak . Elpusztításuk csak kifejezetten specitikus(egyedi)
parazita ellenes készítménnyel lehet. Arra az esetre is figy elnünk kell,
hogy a gyógyszer hatására tőmegesen elpusztul ó férgek ne okozzanak
fatális kimenetel ű elhullást!
A megelőzésben rejlik a betegség leküzdése . Ma - szerencsere - áll
rendelkezésre megfelelő készítmény. De a mentesség el éréséhez
valamint a nagyobb biztonság kedvéért, védeni kell állatainkat ~
hordozóktól, aszúnyogoktól és kullancsoktól is.

(b:Kond éG áborállatorvos
5553Kondcros,Bacsó Béla 11.30.; 5500 Gyomaendrőd, Fő út 149.

Tele/on: +36/30/9032998;konde@kondorosiktv.hll

Az őszi termésbáb kiállítás és szépítésí díjak

A Gyomaendrődi Kertbarát Kör őszi kiállítása, termékek bemutatása,
kiállítása volt a Katona József Művel őd ési Központban. amelynek
ünnepélyes megynitója szeptember 14-én volt. A szomszédos Kossuth úti
óvoda csemetéi megelőzően egy kedves kis rnűsorra I kedveskedtek a
jelenlévöknek!
A Környezetsz ép ít ő verseny díjait is most adták át. Ez Hangya Lajosné,
volt képviselő nevéhez 'fűződő esemény, hiszen az ő kezdeményezésére
indult el. Vádi András polgármester kezéből az okleveleket a következők

kapták meg:
Első helyezettek :

Zala Mártonné, legszebb virágos családi ház.
Insula Bau, Nagy Zsolt, legszebb virágos vállalkozás
Gombos Sándorné, legszebb virágos közterület családi ház előtt

Németh Józsefés neje, legszebb virágos közterület társash ázelőtt
Hunyáné Varjú Mária, a legszebb virágos kert külőnleges belsőkert

Selyem úti óvoda, legszebb virágos nevelési-, oktatási intézmény
Oszikék Idősek Otthona, legszebb szoci ális intézmény

Második helyezettek
Braun Márton , legszebb virágos homlokzat családi házak előtt

Szúnyog Antal, legszebb virágos vállalkozás
Tóth Gáborné, legszebb virágos közterület családi ház előtt

IS-0vács Elekné, legszebb virágoskert , különleges belsőkert

Oszi Napsugár Idősek Otthona, legszebb virágos szociális egyházi
intézmény
Dúzs Károly, legszebb virágos homlokzat családi házak előtt

Harmadik helyezettek
Bertó,k Já~osné, ,legszebb virágos kő.zt,erület csalá~i ház előtt

Horvathne Bacso Agnes, legszebb virágos kert, külörileges
belsőkerttel

Gyomaendrődi mentőállorn á s , legszebb virágos egyházi szociális
int ézmény
További díjazottak : Izsó Lászlóné, Iványi Tiborné, Szab óné Farkas Beáta,
Gellai Lászlóné, Kokauvszki Jánosné, Benkó Béláné, Nagy Pálné, Hunya
Péterné, Mészárosn é Cselei Erzsébet, Domokos Benedekné, Csentős

Erzsébet, Szűcs Istvánné, Bucsi Imréné, Református Szeretetotthon .
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Megérkez ek a 2013. évi aptárak,
hatá idő ap " , a i aptár k

agy vá a zték n!
elyemvirágok, mécsesek,

gyer ák óriási választékban!

Mezőtúri különleges, egyedi fazekas
termékek bevezető áron!

Szeptemberi kirándulás Gyulára

15 O KATelfogadunk!
(Tieke odexo, UEBL beiskolázási

rzsébet utalvány, Posta paletta)

Izgalmasan kezdődött a tanév az IPR-es gyerekeknek. Iskolánk
Integrációs Pedagógiai Programban (lPR) résztvevő tanulói számJ
egész napos kirándulást szervezett Gyulára. .I
Agyulai vár igazi köz épkori hangulatú, kiállílótermeiben megismerhetj]
a régi korok szokásait, életét. A 24 kiállítóterem közüIa legérdekesebb'
voltak: a várbörtön, az éléstár, a s ü t ő ház, a kovács és fa zekasműhelyek

lovagterem és a kis kápolna. Ezután a városban rövid sétát tettün
megcsodáltuk a hangulatos szökökutakat. Gyula tényleg nagyon sz
hangulatos kisváros! Mire a V á rfürd ő be értünk, az igazi nyári idl
élvezhettük. A csúszdas medencében mindenki megtalálta a neki va
sz órakozást. Nem hagyhatták ki azonban a nagyok a wellness medencét
kicsik pediga pillangó medencét. .,
Örülünk, hogy ill lehettünk. köszö njlik a leh etőséget. ho
megismerkedhettünk Gyula látványosságaival, és hogy közben nagyonj
szórakoztunk.

VE
~--1 a t

A TENN E LL LOK·
MINDIGTV, UPC Dl ECT (műholdas) I
szerelesél ésszámítástechnikai

hálózatok kiépítését,
javítását vállalom!j

Galambos Mihály 06/70/225-41-66 \
p;;;;;;;;;--=-;;r==============:::::;-I

5500 Gyomaend rőd , B aj csy -Zs . út 98.
Telefo n : 66/282-802; 30/6388-953

A C Ó AJÁ TI
ST/HL, MAKITA kisgépek a készlet erejéig!

Alkatrészeik és kiegészítőík is megvásárolhatók!
Szegélynyírók, kaszák...

Mosógép ek, hűtők, fagyasztószekrények
Fűtésfe l új í tás hoz , rekonstrukcióhoz kaz ánok,

radiátorok, szerelvények!
Idomacélok, síkhálók, lemezek

Minőségi konyhai eszközök, háztartási gépek

Minőségi kerékpárok és alkatrészekl
Ép ű letgépészeti anyagok,
csövek idomok, kazánok

Tűzrostély (kályha- és kazánrostélyok)
kandallók nagy választékban !

Fürdőszoba felújításhoz mindenféle felszerelés,
szükség esetén rövid határidővel történő beszerzések!

Fűtéskorszerűsítéshez , fürdő szoba kivitelezéshez
kivitelezőt tudunk ajánlani!

Bővebb fe lvil ágosí tás a Dinya-féle szaküzletben!
Ny itva tartás: hétköznap: 8-12; 13-17-ig ; szombaton: 8-12-ig

• ; Határtalanul!

:fi:c Gyomaendrődi di ákok Erdé lybe n
- 20 [2. október 3. és 7. közört a Kis Bálint Általános Iskola 45
1:: hetedik osztályos diákja és 5 pedagógusa Erdély magyarlakta
:E területeire kirándul. A Bethlen Gábor Alapkeze/ö Zrt.
(\s Hat ártalanull Program-igazgatóságának felhivására az iskola

.r:::. "Hegyek-völgyek között..." címmel, pályázatot nyújtott be,
mely a nyár folyamán kedvezö elbírálásban részesült.
A program célja a magyarországi és a külhoni magyar fiatalok közötti
kapcsolatok kialakítása, erősítése. az erdélyi magyarlakta területek
bebarangolása. a természeti és épített környezet megismerése, a történelmi
és kulturális emlékek meglátogatása. Mindezek az élmények l ehetősége t

nyújtanak a tanulok ismereteinek bővítésé re. a magyars ágtudat ápolására.
a hazaszéretetelmélyítésére.
Az öt napos kiránduláson a gyerekek állami támogatással - melynek
összege: 1.122.500 Ft - j utnak el a Székelyföld és a Keleti-Kárpátok
legtávolabbi vidékeire. Amarosfő i fia talokkal közösen táncházban.
tanulói e lőadásokon. já tékos veté lked ökön fűzhet ik szorosabbra
kapcsolatukat.



2012. OKTÓBER ÚJCYD AE DRŐDl HíRLAP 9 '

Szolgáltatott ivóvíz minőségre

vonatkozó tájékoztatás
Az elmúlt időszakban több lakossági
bejelentés érkezett Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának V árosüzemeltetési
osztályára, a vezetékes ivóvíz rninősé

gével kapcsolatban. Ez ügyben augusztus
14-én megkerestük a Békés Megyeí
Vízm üvek Zrt, gyomaendrődi üzem
rnérnökség ét, hogy adjanak számunkra
tájékoztatást.

Augusztus 23-án megkaptuk a tájékozat ót a T ársaságr ól, mely szerint a
rendkívül száraz csapadékmentes időjárási k örűlmények, a település
vízellátó hálózatán az elmúlt hónapokban megnövekedett számú
csőtöréshez és meghibásodáshoz vezettek. A megnövekedett szárnú
csőtörések a megszokottn ál gyakoribb nyomás csökkenéseket és
esetenként vízkimaradást okozhatnak. A csőtörések és rneghibásodások
alkalmával minden esetben hálózatöblítést végeznek a társaság
szakemberei. A vízhiányok időtartama egyetlen esetben sem haladja meg a
szok ásos l-2 órás idötartarnot . A szolgáltatott ivóvíz mínösége
folyamatosan laboratóriumi vizsgálatokkal ellenőrzött és biztonságos, az
előírásoknak mindenben megfelelő .

Augusztus 27-én Gyomaendrőd Város Jegyzője részletesebb tájékoztatást
kért a Békés Megyei Vízművek Zrt, vezérigazgatójától, melyben az alábbi
kérdésekre vártválaszt:
I. Mivel magyarázható az eltelt időszakban a sűrűbb rninőségl probléma

az ívóvízszolgáltatásban a szárazságon felül?
2. Milyen intézkedéséket tett a Zrt vezetősége a problémák kezelésére, a

panaszok kivizsgálására. a bejelentések fogadására, feldolgozására, a
szolgáltatást igénybevevők megfelelő tájékoztatására?

3. A folyamatosan emelkedő díjakból, kíván-e kornpenzáci ótbiztositani a
nem megfelelő minőségü ivóvíz szolgáltatás miatt a társaság?

A cég válaszában olvasható, hogya vezetékben lerakódó vas, mangán
hidroxidból álló üledék felszakadása és a vízbe való jutása okozza az
elszíneződés l, ám - állítják a cég emberei - ez nem okoz
eg észségkárosodást. A szolgáltató igyekszik ezt a lerakód ást eltávolítani
rendszeresen. Ennek több változata van, a mosás és a szivacsl övedékes
tisztítás. A lerakódások fellazul ásat okozhatja még a csőtörés is. A nyári
aszály miatt megnövekedett a csőtörések száma, s ezzel a víz
elszínezödése is. Várják a lakosság egy üttm űködését is abejelentések
telilletén például.

Az 5 legegészségesebb rűszernövény

A fűszerekr ől mindenkinek egyből a s ó, bors és pirospaprika trió jut
eszébe, ám ezeken kivül rengeteg másféle fűszernövények léteznek,
amelyek nem csak kUlönleges ízt adnak ételeinknek, hanem nagyon
egészségesek is.
Manapság nagyon elterjedtek a már előre elkészített fűszerkeverékek,

amelyek nem feltétlenül tartalmaznak csak természetes arómákat,
emiatt használunk egyre kevesebb fűszernövényt. Nem is gondolnánk,
hogy egyes fűszerek különleges ízük mctlett milyen jótékony hatással
rendelkeznek. Íme, néhány fűszer, amiről nem is gondolnánk mennyire
egészséges.
Rozmaring - a keringésserkentő

IIIat-, gyógy- és fűszernövényként is termesztik a rnediterrán
terUleteken. Főzete erős rovarirtó hatású. Frissen szedett leveleiben
található a legnagyobb mennyiségű illóolaj, és egy úgynevezett
rozmaringsav, amigyulladáscsökkentő hatás ú. Reumás panaszok
enyhítésére is tökéletes gyógymód. Alacsony vérnyomás és a láb
keringésének felfrissítése érdekében használják gyógyfürdőként.

Emellett kiváló görcsoldó is. Teakeverékként segíti az emésztést.
Köretekhez,húsokhoz használják szárított levelét, mint étvágyfokozó.
Majoranna -a reuma ellen
Az egyik legrégebbi magyar fűszerek egyike, fűszernöv ényként

termesztik. Kiváló étvágygerjesztő hatással bir, szélhajtónak is szívesen
alkalmazzák, emellett kiváló gyomorerősítő is. Nyugtató hatása miatt
elengedhetetlen alapanyaga a gyógyteáknak, amiket fejfájásra, légzési
zavarokra, köhögéscsillapításra alkalmaznak. Olajátreumás panaszok

Gyomaendrődj ártísszél!hely
A Magyar Közlönyben megjelent a 2013. január elsejétől rnűködő járási
hivatalok székhelyét és ílletékességi területét tartalmazó lista. A kormány
döntése szerint 2013 januárjától országszerte J75 járási, a fővárosban

pedig 23 kerilleti kormányhivatal kezdi megm űk ödését, Az augusztus 13
án kihirdetett járasi (fovárosl kerületi) hivatalokról szóló2 I8120 J2. (VIII.
13.) Korm. rendelet szerint Gyomaendrőd járásszékhelyként került
kijelölésre.
A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) hétfőn

közleményben azt írta: "a járások és a járási székhelyek kialakításának
alapelve az volt, hogy a megyék határaihoz igazodva az állampolgárok
számára biztosítsa az államigazgatási szolgáltatásokhoz való gyors és
körtnyű hozzáférést, és ajelenleg létező ügyintézési helyszínek lehetőség

szerint maradjanak meg".
A tárca tájékoztatása szerint minden egyes járásszékhelyen lesz járási
hivatal, amely a megyei kormányhivatalok szervezeti egységeként
müködik majd. A kormányrendelet tételesen rögzíti az egyes jár ási
hivatalok székhelyéhez tartozó településeket is. Budapesten nem járási,
hanem kerületi hivatalok alakulnak minden kerületben, szint éna fővárosi

kormányhivatal részeként - írta a KIM.
A Magyar Közlönyben közzetett kormányrendelet rnelléklet ében
felsorolják az összes j árási hivatali székhelyet, az azokhoz tartozó
településekkel együtt.
A rendelet értelmében arra is van lehetőség, hogy a járási hivatal
illetékességét megváltoztass ák. és új j árásí hivatalt alakítsanak ki. A
jogszabály kimondja: ha települési képviselő-testület határozatban
kezdeményezi a településnek másikjárási hivatal illetékességi teril/etéhez
történő átcsatolás át, illetve új járás kialakítását, a fővárosi és megyei
kormányhivatal megvizsgálja az átcsatolás. illetve új járás kialakításának
indokoltságát. Az ilyen kezdeményezés különösen indokoltnak rninösül,
akkor ha ezzel az államigazgatási feladatok hatékonyabb ellátása
biztosítható, vagy ha a közlekedési feltételek jelentősen megváltoznak 
olvasható a rendeletben.
A fővárosi és megyei kormányhivatal kormánymegbízol1ja a képviselő

testületi határozatot - az átsorolásban érintett járási hivatalok vezetőinek,

valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal véleményének a
csatolásával • küldi meg a közigazgatás szervezéséért felelős

miniszternek.
A rendelet rögzíti azt is: a jár ási hivatalok ingyenes használatába kerülő

ingó- és ingatlanvagyon elemei, valamint az átveendő köztisztviselők

számának és feladatainak meghatározása érdekében a miniszt ériurn - a
KIM Vagyonkezelő Központ, a Közigazgatási és Elektronikus
Közszolgáltatások Központi Hivatala, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatalok k özrem űködésével - felmérést végez valamennyi
településiönkormányzatnál. Forrás: MTI

csillapítására használják. A majorannából készUlt orrkenőcs az
orrdugulást szUnteti meg.
Levendula - az illatos feszültségoldó
A levendula egy igen kellemes illatú gyógy-, fűszer- és dísznövény is.
Nagyon sokoldalú, antibakteriális, gyulladáscsökkentő hatás ú,
Feszültség oldóként, és nyugtatóként is alkalmazzák aromatherá
piákhoz. Enyhíti a napozás okozta leégést, Erősíti az immunrendszert,
tisztítja a beleket, és a szélgörcsőket is megszUnteti. Idegi és pszichés
panaszok kezelésében haszn álatos. Emellett elősegíti ajó alvást is.
Kakukkfű - a fertőtlenítőszer

Szintén gyógy- és füszernövényként is termesztik már igen rég óta. Az
1700-as évek elején ismerték félbaktériumok, bélférgek és gombás
megbetegedések ellenszereként. Fertőtlenítő hatása ismeretes volt már
a világháborúk idején is. A kakukkfű nyálkaoldó, köptetőként is
funkcionál, és a köhögést is csillapítja. Alkalmazzák még asztma,
időskori tüd őt águlás esetén is. Illóolaja immunrendszer erősítő hatás ú,
így kifejezetten ajánlott a belőle készített fürdő.

Kapor-a csuklás ellenszere
Gyógy- és fűszernövényként is termesztik . Már az ókorban is
használták teáját gyomorpanaszok enyhítésére, emellett vízhajtó,
bélgörcs csillapító, és a rnenstruációs fájdalmakat is csillapítja. A
magokból főzött tea rnegszünteti a csuklást, ígyakisbabáknak is sokat
tudunk segíteni ezzel a megoldással. A kapor magjai nyugtató hatásúak,
így fürdőként elősegíti a jó alvást, és a végtagok fájdalmait is enyhíti.
Elengedhetetlen a kovászos uborkakészítéshez és a túrós sütem é
nyekhez.
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RÓZ~ HEGYI KÁLMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

Tanévnyitó a Rózsah egyiben

413 ünneplőbe öltözött tanuló gyűlt össze szeptember 2-án a tanévnyitóra.
Az 51 elsős kisdiákot a nyolcadik osztályosok vezették a helyükre.
Farkas Zoltánné intézményvezető elmondta, hogy nagy örömükre az idén
sem csökkent tanulól étszámuk. ami az utóbbi tíz évben mindig négyszáz
fölött volt. Mindenévfolyamon két osztályukvan. Szavai után az énekkar
vidámdalokkalköszöntöttea kicsiketés azúj tanévet.
Az újdonsültdiákok ajándékba kapták az iskolát bemutató kiadványt és a
Rózsahegyi iskola címerétábrázoló kitűz öt .

Diák-önkormá nyzati nap

A Rózsahegyi iskola hagyományos közösségépítő őszi túráját szeptember
7-én tartották meg. Az alsósok a szélrózsa minden irányába kirajzottak.
Elbiciklizteka vasúti hídhoz,a Körösparton ismerkedtek a növényekkel, a
RubinPanziónálállatokatsimogattak, lovagoltak.
A fel sősök több csoportban indultak neki az akadályok leküzdésére az
ártéren. Memóriajáték során az iskola névadója. Rózsahegyi Kálmán
é letéről adtak számot. Természetvédelmi kérdések, népi megfigyelések,
találós kérdések szerepeltek a feladványok között. Az ügyességi játékok
során sokat nevettek a résztvevők. A szép időben eltöltött délelőtt sokáig
emlékezetes lesz tanulók
nak, felnőtteknek egyaránt.

Az iskola életé,.ől további
il/formációkat. képeket

találhatnak az iskola
honlapj án:

www.rozsahegyíiskola.hu

I I

I O IRUIIIZ
Fő út 15. sz.
"Oszi kínáiatunkbói:

műanyag hordók, cefrés hordó,
üstök, kályhák, alulétrák, gumicsizma,

takaróponyva, drótkerítés,
festékek, szögek,

csavarok, kézi szerszámok,
lombseprű, őszi műtrágyák,

fóliák, munkaruha, kesztyük,
konyhafelszerelések...

7~ 1Itáté
Tel.: 66/386-274; 06/20/9527-032

Nagy választékkal várjukkedves Vásárlóinkatl

Fénygömbök
A másodikvilágháború idején a náci Németország l égteréből a szövetséges
pilóták olyan híreket hoztak, hogy a nácik új fegyvert fedeztek fel; azt
tapasztalták ugyanis, hogy valami kíséri öket, amikor a német légtéren
repülnekát.
Több mint egy hónapon át észlelték a szövetséges pilóták a titokzatosan
izzó gömböket a gépek mögött (Foo fighter, más források Feuerball néven
említik e mindmáig megfejthetetlen jelenséget). Hirtelen, váratlanul
jelentek meg ezek a gömbök a repülők mögött, és kilométereken át kísérték
őket. A pilóták szerint ezeket a földről távirányítással állították pályára.
Bizonyos Schulet, az éjszakai bevetésre specializált 45. amerikai
ha rc i repü lőgép-raj századosa 1944. november 23-ai je lentésében arról
számolt be, hogya Rajna-vidék fölött repült el, amikor tíz ilyen izzó, vörös
gömb szegődött a nyomába. Henry GibbJin és Walter Clearly pilót ák két
hónappal korábban jelentették, hogy "óriási lángoló jelenség" kísérte öket
Speyer város közelében. A gépek óránkénti négyszáz kilométeres
sebességgel haladtak,a fényjelenség pedig 250 m érföldönát kisérte őket.

Ezek az izzó gömbök a jelentések szerint fennakadást okoztak a
szövetségesek távközl ő rendszerében, emiatt néhány repülőgép lezuhant. A
szövets égesekúgy vélték, hogy valamilyen elektrosztatikus től t é sr ől lehet
szó, amely a távközlési rendszer megzavarására irányult. Más vélemények
szerint a németek pszichológiai fegyvert vetettek be, s csupán az volt a
céljuk, hogy megzavarjáka szövetséges pilótákat.
Pulzáló fénygolyó
Atorinói repülőtér felett 1973. november 30-án reggel hét órakor megjelent
egy pulzáló fénygolyó,amely a lilától kezdve az égkéken keresztül egészen
a sötétvörösigerő t eljes fénysugarakat bocsátott kimagából.
Az ufót a l evegőben lévő három gép pilótái is észrevették. Riccardo Marano
éppen leszálláshoz készülődött k önnyű kis Piper Navajo gépén, amikor az
irányítótorony felhívta a figyeImét az ismeretlen repülő tárgyra, amely
körülbelül négyszáz méter magasan lebegett a kifutópálya felett. Marano

••••••••••••••••••••••••• a. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Misztikum, avagy természetfeletti? (2)
Kedves olvasónk, aki szeret kicsit elrévedni efféle gondolatokban, néhány kiollézott hírt olvashat

az alábbiakban megh ökkentö dolgokról.
azonnal az ufó felé kormányozta gépét, de amikor már meglehetősen

közel ért hozzá, az különböző manőverekbe kezdett. Nagy gyorsaságú
szögletes mozgással többször is kitért oldalirányba. Ilyen manőverekre

egyetlen földi repülőgép sem lenne képes. Amikor Marano feladta az
üldözést, az ufó körülbelül óránként 550 rnérföldes sebességgelGenova
felé vette útját. A je lenet egyik tanúja maga a repülő tér parancsnoka
volt, aki látta az ufót a saját radarerny őj é n .

1975. október 7-én este tíz óra tájt a dubrovniki repülőtér radar
berendezése ismeretlen repü lő tárgyat jelzett. A szemtanúk vallomása
szerint a különös repülő tárgy kék szinű volt, a pereme narancssárga
szinben lángolt. Lassan és csendben haladt az égbolton. Érdekes, hogy
hasonló je lenséget észlelt a JATegyik gépének legénysége ugyanez év
májusában, mégpedig szinténDubrovnik környékén.
Szőrös lények
Az Andokon átvezető mű ú t mentén 1954. december ll-én Ohiónál és
Cerro de la Tres Torresnél két fiatal nyúlra vadászott. Töltényeik
elfogytávalhazaindultak. Fáradtan bandukoltak a rn ű ú t rnent én, amikor
észrevették, hogya bozótban valami csillog. Közelebb mentek, és az
ágakat széthajtva megpillantottak egy tárgyat, amelynek átmérője

három méter volt, és egy méter magasan lebegett a föld felett. Aljából
lángok lövelltek. Négy emberkét láttak kiszállni belőle , magasságuk
kilencven centiméter lehetett. Testüket sürü sz ő r fedte, és nagyon
erősek voltak, Megragadták az egyik fiatalt, és próbálták a tárgy felé
vonszolni. A másik fiú puskával lesújtott a lények közül egyre. Az
emberke k ő kemény volt, a puska kettétört. Amikor a törpeszerű lények
megtámadták öket, valami elkábította egyiküket. Barátja vissza
vonszolta az útra, majd amikor magához tért, lélekszakadva elfutott az
egyik rendőrörsre. A rendörök a helyszínen rábukkantak a verekedés
nyomaira, a kettétört puskára, ám a járműnek és az élőlényeknek

néhány megperzsel őd ött bokron kivül nyomuk sem volt.
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Tisztelt Szülök! Korrepetál ás,
felzárkóztatás, magán órák,
fejlesztö foglalkozások,
do/gozatokra, középiskolai
felvételire, versenyekre való
felkészftés általános iskolásoknak
(1 -8. oszt.), iskolai dolgozallapok
megrendelhetök. Korszerüen
felszerelt tantermemben minden
felszerelés ingyen bizlosltott. Cél a
minél jobb iskolai eredmény
elérése! Az Ön gyermekéért
dogozom! Érd.: 30/856-32-18
Egy garázsra va/ó 38x18x1 Ocm-es
berényi blokktégla eladó fél áron!
Érd.: Gye., Zrinyi M. u. 29/1. sz.
a/alt este 5után.
Gye.,Csokonai u. 33. sz. a/alt egy
akkumulátoros , joyslickes
irányítású rokkant szék van eladó.
l.ár 170 eFt. Érd.:20/290-07-66

Vegyes

Lakodalm k, rendezvények ,
vacs rák zeneszolgálta ása!

. Forduljon bizalommal hozzánk!
BIró Károly és barátai. Erdeklődni, előjegyeztetni:

06-20/221-66-33

Tisztelt Hirdetőnk!
Új Gyomaendrődi Hírlap szerkesztősége Cím: 5500 Gyomaendrőd,
Arany J . u. 25.; Tel./fax : 66/386-479, mobil: 06/20/2216-633;
e-maii: biro.karoly5@upcmail.hu; Beküldési határidőminden hó 25061
.......................................................................................................................>{..:

INGYENES CSEREBERE HIRDETES (APRóHIRDETÉS) l
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Önetető , csömetszö, 2 fejes eke, kézi
hajlású morzsoló eladó. Érd.: 66/284
001
Használt Schwinn Csepel MTB 24-es
kék·fehér jó állapotú fúkerékpár. I.ár 13
eFl. Érd.:66/283-450

Szőlődaráló , 25 J sz ől őpr és, 50 I üveg
ballonok, 20I demizsonok ésegy 200 I
üzemanyag vashordó eladó. Érd.:
20/345-14-91
Eladó robogó alkatrészek: henger (49
m3), hengerfej. főtengely dugallyúval
(10 mm-es csapszeg), variátor, 110 mm
es kuplung, ékszij, első fékrendszer
(tárcsafékhez), 12 mm-es automata
szívatós japán karburátor, hátsó prímér
és secunder áttétel. Mindegyik
müködőképes állapotban leli kivéve.
Érd.: 30/856-32-18

Kb 4000dbbontott hódfarkú kiscserép
eladó. 10-15 Fl/db. Érd.: a helyszínen
Gye., Sugár u 21., vagy 30/595-5045
este 18-ig.

Gyomán, a fürdövel szemben 3szob ás,
ö s s z k ö z rn ű ve s téglaház gáz és
vegyestüzelési lehetőséggel, ipari
árammal eladó. I.ár 15 M Fl. Erd. :
66/386·058
Eladó a HOLDFÉNY söröz öKulich Gy.
u.-ban .(Ma9,lárlapos) teljes
berendezessel. Ar megegy. szer. Erd.:
30/501-39-14
Gyomaendröd központjában, Napkeleli
u. 4. sz. alatti 2 szob ás, gázfüléses
családi ház, nagymelléképülettel 1440
m2-es telekkel eladó. I.ár3,4 MFl. Érd.:
20/4132-770

Gye., lé lkomfortos parasztház,
beköUözhelően, Kálvin u 57 sz. alatt,
eladó. I.ár 4,5 M Fl.Érd.: 70/2015-208;
66/282-148-b-4x-
Gyomán, a Fő úton, családi ház
alsóépülelIel, nagy portával eladó.
Központi elhelyezkedése miatt kiválóan
alkalmas üzlelhelyiségnek. Érdeklődni :
06204272132

Gyomán,Rózsa F. 14.sz.ala/l4 szob ás,
nappali + étkező, padlásteres családi
ház alsóépOlettel, garázzsal eladó, 
kisebb csere érdekel. I. ár 11,5 M Ft.
Érd.:66/284-295;30/249-76-22-b-4x-
Gyomán, Arany J. 25., 845 rnz-es
telken, 145 m2-es, 5 szobás,
ö s s z k ö z m ü ve s vályogház
melléképülelekkel (vállalkozásra
alkalmas), azonnal beköltözhetően

eladó,-netbekötve.(Akárkél generáció
számára is kialakítható.) I.ár 9 M Ft.
Érd.:20/221 -66-33 - b-4x-
Gyoma, Arany J. u. 16. sz. alatt 4
szobás, összkomfortosházeladó. Érd.:
20/5266-573 -b-4x-

Gyomaendrődön , a •Kollmann'
lakótelepen első emeleti felújílolt lakás
eladó.Érdeklődn i : 0620427 2132

Gye., Rákóczi u-ban 4 szob ás, dupla
fürd öszob ás, dupla ebédlős, 2 bejáratú
polgári ház melléképületekkel, dupla
garázzsal, vegyes tüzeléssel,
berendezéssel eladó. Érd.: 66/284-278;
30/851 -99-02 -b-

Ingatlan

sz .
elvi es épületek szigetelése
lászi etelés űrésze lésse l

Kü Iső, bels" ••
felújítás i unk ' k!

Teljes körű

építő i pari kivitelezés
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Gye., Vásártéri hp-en 3. em.,2 szobás
lakás, erkélyes, frissen felújíloll,
műanyag ablakos,parkeltás, eladó. l.ár
5MFt. Érd.:30/448·81-82

Endrőd ön 2 szoba + nappali, gáz és
vegyes tüzelés ű , összkomfortos
parasztház, alsó épülelIel, nagy
udvarral eladó. I.ár 3 M Fl. Érd.:
20/21 55-670

Gyomán a Kecsegés-zugban (Sulek
kert) vízparti horgászlelek eladó. l.ár
1,5 M Ft. Érd.: 66/386-191; 30/9985
096
Gyoma Zrínyi u 5. szoba, + étkező , 2
fürdőszobás ház, gáz + vegyestüzelés
eladó.l.ár19MFt. Érd.:70/566-7344
Endrődőn 2 szoba + galéria,
összkomfortos ház, Orgona u. 21 .
eladó.l .ár5,5 MFt. Érd.:70/575-1307
Kecsegésben vízparti telek
horgásztanyával, horgászati joggal,
szép környezetben eladó I.ár 3 M Ft.
Érd.:30/3396840
Nagylaposon fürdőszobás, központi
füléses ház eladó vagy kiadó l. ár 2MFl.
Érd.:30/483-62-84

Gye.,Templom-zugban vízpartramenö
ingallan eladó, villany ésfúrolI kút van.
4614 m2 a lelek nagysága miatt
vállalkozásra is alkalmas. I.ár 2500
Fl/m2.Érd.:70/9438·212
Gye., Október 6. ltp 2 szobás 3. em. ,
déli fekvésű lakás eladó, vagy kertes
házra cserélhető. I.ár 5,5 M Fl. Érd.:
30/356-2449

Gye.,Október 6.Up·en 2szobás, 3.em.
lakás sürgősen eladó, vagy kertes
házracserélhető . Érd. :20/5767-879
Gyomán, Rákóczi u. 29. sz. ház eladó,
jelenleg orvosí rendelő . Érd.: 30/367
0840;30/998-5096

Gye., Vásártéri ltp-en 4 lakásos
lársasházban 3 szobás lakás
alsórésszel, garázzsal eladó, vagy
kertes házra cserélhető . I.ár 8,6M Fl.
Érd.:30/488-43-96;30/944-18-47
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Gyom endrőd:

- Fö út 6.
- Baj csy-Zs. út 49.
- Hossuth u. z.
- Hossu h u. 66.
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yo aendrőd , Koss

TfiPÉTfÍK
Öntapadós tapéta 45 és 67,5 cm széles
Öntapadós fali matricák Mn1'........".....--".-rr-----r- ---,

Fűrészporos tapéták
Bordűrök

JDOtlSfÍ
Hőszigetelő tapéta
Polisztirol kasírozott
gyors és hatékony belsőtér szigeteléshez
10 m/tekercs 4 mm vastag

Hő visszaverő szigetelő tapéta
Alufólia kasírozással radiátor mögé

Fes t é k e k kül - és belt érre
Ragasz t ó k , tömítök, glettek

Nyitva tartás: H·P.: 8·12; 13-17.30·ig Szo.: 8-12-ig
Telefon: 66/386-553; mobil: 70/503-76·12
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• friss pékáru
• elérh töárak
• széles válasz ék
• minöség; termékek
• akciók
• törzsvásárlói kártya
~
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TEMETKEZÉ&
Állandóügyelet: 36-30/696-71-17
Cywnaondröd, Bajcay-Z .üt117. SI.

!iZE É!iZ ZLE
liyomaendröd,Hösökútja53.Telefon284·255
I NGYE N ES kOMP UTERES SZEM V i z s G Á iAT
ked d , CSÜTÖRTÖk , p ÉNTEk , s zo mbcr 10... 12... iG

SZERd A: d n, G Ed Ei MARGiT
d E.: 1 O... 12... iq , d u. e 1 4 ... 1 6 ... iq

Óvja szemevilágát akáros UV sugárzástól!

OKTÓBER A ' TÁSHÓN PJA
Ingyenes látásvizsgálat és szaktanácsadás

Szarka Csilla lá tszerész üzletében!
Gyomaendrőd, Hősök útja 53. Tel.: 66/284-255

Hamost készíttet progresszív lencsés
szemüveget,15ezer Ft kedvezményt kap!

Utcai, vagy olvasószemüveg esetén
ateljesárból 1Oezer Ft visszajár!
(vékonyított,védöréteggel ellátott
műanyag lencserendelése esetén!)

A részletekről érdeklődjün Ü· let " nkben!
GYORS És pONTOS kiszoLGÁLÁssAL vÁRjuk kedvas vÁsÁRLóiNkATl
TiszTELETTEL: SZARkA C si LLA 0pToMETnisTA, LÁTSlEnÉszMEsTER

Új Gyomaendrődi Hirlap • független városi havilap . Felelős szerkeszt ö:
Biró Károly, szerkesztőség : 5500 Gyomaendrőd , Arany János u. 25. sz.
Felelős kiadó: Biró Károly Tel.: 06/ 20/ 221-66-33. Nyomtatás: Berény
Nyomda , Hegyi Márton;Mezőberény, Vésztői út 11/A.
E-maii: gyehirado07@freemail.hu;biro.karoly5@upcmail.hu
Terjesztik a gyomaendrődi kereskedők. ISSN szám: 2060-7083

A lapunkban megjelenő vélemények, értékelések, hozzászólások, esetleg
fizetelt hirdetések nem feltétlenül a szerkesztőség álláspontját tükrözik.Viszont
teret adunk minden véleménynek, hozz ász ólásnak. melynek hangvétele
bizonyos etikai határok közöltmozog.Az "-XX-" jelű írások fizetelthirdetések,
vélemények vagy PR-cikkek.Címlapterv: Novák Hanga



H elyb II járás 3

Indulatok nélkül 6

GENERAL! PROVIDENCIA BIZTOSÍTÓ ZRT.
Ügyfélszolgálati irodáj a
-kötelezü gépjármű felelősség biztosítás, CASCO
-vagyonbiztosítás (lakás, üzlet, vállalkozás)
-életbiztosítás - EURO alapú életbiztosítás
-felelösségbiztosítás
-utasbiztosítás
-mezőgazdasági biztosítások

TiMÁR MENYHÉRTNÉ Tel.: 06/30/4178-882; 06/20/6634-525
Gyomaendrőd, Bajcsy-Zsilinszky út 47.

Nyelvtanfolyamok kezdőknel~ és haladóknak:
egyéni, póros, kiscsoportos, Igény esetén hétvégeken

Tanfolyamindítások: november l 2-től

Kezdő angol/néme
30 órás külföldi munk vállaláshoz
60 órás általános tanfolyam

Angol/német nyelvvizsga tanfolyamok
Üzleti angol és üzleti néme - csoportos

Minimum alapfokú tudással

elkészítés állásinterj úra (10 óra)
Gyermektanfolyamok

KÜL ÖL gÁL ; SLE E ŐSÉGEK:
vendéglátás, gyári munka. Feltétel: alapszintű nyelvtudás

Tám,ogatott képzések cégeknek:
AMOP pályázat keretében

Érd.: 06-20/947-1603; info@internyelvstudio.hu

INTER Nyelvst ' ió, Gyo aendrőd
Kossu th út 18. hétfő-péntek: 14.00-18.00óra

Blllogh György A" Tüskevár" rendezője

9. oldal

REN ŐRSÉG ESEMÉNYEK
A hónapban sok ittas kerékpárost állítottak le a rendőrők és igazoltattak!
Nem ártana, ha a bicajosok kicsit kevesebb alkohollal töltenék fel magukat
kerékpározás előtt, hiszen, ha elkapják őket, akkor magas árat kell
büntetésként fizetniük!
Október 25-én reggel érkezett a bejelentés, miszerint a Bem utcában, az
egyik ház előtt parkoló autót elvitték. Az intézkedés során kiderült, hogy
aznap este az Endrődi utcából, egyik ház udvarából elloptak egy
aggregátort, egyéb elektromos felszerelést is. Az adatgyűjtés során képbe
került egy három fős helyi társaság mindezzel kapcsolatban. Ezzel
egyidejűleg az ellopott gépkocsit megtalálták teljesen kiégve Szolnok
közelében. A kiégett roncstól nem messze megtalálták és elfogták a
hárornfős gyomaendrődi bandát. A gyomaendrődi rendőrőrsre szállitották
őket, és ellenük lopás miatt folyik az eljárás. A három elkövetö közül az
egyik személyt csütörtök este, az elfogása napján, a kikérdezése után az
őrsről kiengedték. Ez a személy azonban azon nyomban ellopott egy lezárt
kerékpárt, majd igyekezett kereket oldani. A cajglit azonban megpróbálta
eladni, ám eközben,bejelentés után, újra elfogták.
26-án jelentették be, hogy egy endrődi lakásba egy férfi behatolt és az ott
alvó személyt két bottal ütlegeIni kezdte egy korábbi bűncselekmény

miatt. A felderítés során kiderült, hogy az alvó férfi korábban lopott az
ütlegelötöl. aki azt ilyen módon kérte számon ... A sértett könnyű

sérüléseket szenvedett a csihi-puhi közben. A verekedő ellen könnyű testi
sértés miatt indult eljárás.

Lassan elérkezik a téli idő az utakon is! Kérjük a gépkocsival
közlekedőket, hogyellenőrizzék járművűket, a tél előtt! Fontos a
téli gumi használata havas, jeges úton, a fékek jó állapotban
legyenek, a szélvédőmosó folyadék szintjét is nézzék meg, de a vi
lágítás hiányosságait is pótolják!

FÜGGETLEN VÁROSI HAVILAP
Ára: 180 Ft

\HutAr Gvöz6 Városi Könvvtár

\1, f.5:+.J~..A.1..
I '
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sok gyomaendrőrlinek . . . Úgy érzem, lesz még ehhez erőm, és szeretn~
megszolgálni ezt a bizalmat! I

Dr. Jánosik Bertalan a következőket nyilat
zta a díj átvételekor lapunlmak:
Nagyon szépen köszönöm, azt, hogy eng
erre: méltónak találtak! Negyvenhat évi há
orvosi körzeti orvosi tevékenységem után.
alatt az i dő alatt nagyon sok beteggel tal
koztarn, akiket igyekeztem megfelelően ell á
lelkiismeretesen kezelni. Örülök annak, hog)
tevékenységem eredményes volt, mert ha m
ként, nem, de időben kerültek megfelelő ke

D j, ' 'f, B I I lésre, megfelelő helyre, mert végeredményb
. I~ anost c er a an a háziorvos főbb tevékenysége az, hogy a bell

gek amegfel elő helyre kerüljenek minél korábban. És kisebb részét, akik
ő is meg tud gyógyítani ténylegesen, de mégse ragaszkodjon ahhoz, hOg~
akarja meg-gyógyítani azt ami nem az ő lehetősége, eljuttassa a megfele
helyre. Ebben hála istennek sok embert hozz ájuttattam és azok viss
köszönnek nekem! Annak nagyon örülök, hogy az utcán több emb~

köszönt, mint annak idején, mikor gyógyítottam. Tehát jó ernl ékki
gondolnak rám!
1964 szeptemberétől dolgozott Endröd ön. körzeti orvosként. 1983-tó
mint vállalkozó orvos, ugyanabban a körzetben. Vezető szerepet vállalt a,
endrőd i orvosi ügyelet szervezésében . 20 l O. július l-jétől betegsége mia'
hivatásának nem tud eleget tenni egészségiigyi okokból, ezért akk
pályafutását befejezte. A lakosság szereti, tiszteli, nagyra becsüli szeme
Iyiségét!
A Kis Bálint Általános iskola és elődj e Gyemán hatvan éve működik. El
idő alatt több szerkezeti és szervezeti változáson esett át. Tevékenység
olyan kőzszolgálatot valósít meg, amely jelentős hatással volt a váro]
gazdasági és társadalmi életére, az egészséges életmódra, a kultúrára , i
rn ű v észetek és a sport kül önb ö z ő ágaira, a környezetv édelemre. Mindig i.
település egyik meghatározó alapintézménye volt. Pedagógusai, technik'
dolgozói a diákok ezreit segítették hozzá olyan tudáshoz, hogy tanulrná
nyaikat magasabb szinten folytassák, vagy megkezdhessék felnőtté válá·
sukat. Tanulói számtalan alkalommal eredményesen képviselték városun
kat sokféle versenyen.Az iskola hagyományok teremtésében, értékek ápo-i
l ása, értékmentés és közvetít és. környe-zetápolás és egészséges életmódra
nevelés terén élen já rt. A kitüntetést Ágostonné Farkas Mária igazgat
vette át.
Az i gazgatónő a következő szavakkal kőszönte meg a kitüntetést:
Nagyon nagy megtiszteltetés és nagyszeru érzés számomra, hogy a Ki
Bálint Általános Iskola emlékplakettját átvehettem. Tisztában vagyo
vele, hogy a kitüntetés a hat évtizedes munkát köszönte meg. Nagy örö
számomra, hogy ennek a nevelőtestületnek tagja lehetek, amelyik a
utóbbi években ért el eredményeket , sikereket. PéJdaértékünek tartom a
az összefogást. amivel intézm ényvezet ők javasolták , támogatták iskolánk
közösségét erre a díjra . Szeretném megköszönni a képviselő-testületnek,

hogy figyelemmel kísérik munkánkat és megítélték számunkra ezt a díjat!

IJRŰDl HiR PÚJGYOM

OKTÓBER 23-i ÜNNEPSÉGEK

2

Az 1956-os forradalom megemlékezési ű nnepségc a Szabadság téren
zajlott. A Rózsahegyi Kálmán iskola diákjai emlékeztek az ünnepre rnü
sorukkal. Az ünnepi beszédet Erdős Norbert korrnánymegbízott rnondta.
Ezt követően a Városházán adta át Vádi András polgármester az idei
díszpolgári és Gyomaendrődi Emlékplakett kitüntet éseket. A 20 12. évi
diszpolg ári cimet Dr. Túri-Kovács Béla o rsz á ggyűl é si képviselő vehette
át, a Gyomaendrdd ért Eml ékplakettet Dr. Jánosik Ber talan és a Kis
Bálint általános iskola.
Dr. Túri-Kovács Béla endrődi sz ületé s ű , részt
vett az 1956-os eseményekben. 1963-ban ügy
védi szakvizsgát tett. 1990-től a Pest megyei
Ügyvédi Kamara elnökségi tagja. Kalandos
politikai pályáját az MDF-ben, Kisgazdap árt
ban, Kisgazda Polgári Egyesületben. 1998-ban a
parlamentbe is b ékerült Pest megyei listáról.
Környezetvédelmi miniszter is volt 2000-tő l a Dr. Túri-Ko vács Béla
ciklus végéig. A fideszben politizál a mai napig.
Túri-Kovács Béla mindrnáig a vidék, a paraszt-ság, mezőgazdaság

környezetvédelem elkötelezett híve. Sz ül ő földj é t sose feledte, gyakran
megfordult itthon és ünnepségek szónoka ként is szerepclt, Miniszterként
támogattaGyomaendrőd kiemeit beruhá z ásait.
Túri-Kovács Béla tőbbek között a következőket mondta a díj átvétele után:
Az életben nincs annál nagyobb elismerés, 'mint amit otthon a saját
szü l ő hazájá ban nyerhet el az ember. Ez életem egyik legszebb pillanata!
Úgy gondolom, hogy a mindenható engem hosszú élelem során rengeteg
jóval ajándékozott meg. Nem a m últbéíi érdemeim miatt örülök a kitünte
tésnek, hanem az elkövetkezendő időben még megteendő szolgálataim
ezért a városért fognak történni. Meggyőződésem szerint ennek a ki
szolgáltatott vidéknek, a városnak semmi másra nincs szüksége az
e lkövetkező időkben , mint vízre és földre, Itt rnind a ke tt ő van, és egyiket
se használjuk ki igazán. Szeretnék szolgálni abban, hogy az itteni
éltető vizet, ami majd biztonságot, és megélhetést tud biztositani nagyon

Közösségért végzett munka elismerése
Szécs i Zsolt a helyi Roma l
közösség elnöke a kővetkezőket

mondta az október 23-i össze
jővetelükrő!.

Roma Nemzetiség i Önkor
mányzatunk két jeles ünnepet
ünnepel. Az 1956-osforradalom
és szabadságharcot valamint ,
ami nagyon kedves számunkra,
a közöss égért val ó mun ka
elismerését. Közöss égünkb en
két személy kapolt ma kitüntetést: Németh Zsoltné és RaTael P éter, Ök
azok a személyek, akik kőz ő sség ü nké rt önkéntesen ingyen és bérmentve
segítik a közősségünket!

Németh Zsoltné rendszeresen, heti két-három alkalommal bejön ide a
regionális roma közösségi házba és feltakarit, rendet rak, rendezv ényeink
megszervezés ében, lebonyolításában is oroszlánrészt vállal. .
Raffael Péter mind a vers mondásaival, mint pedig a citera játékával
színesíti, szebbíti a mi ünnepeinket, rendezvényeinket. Sőt, sok helyen
képviseli az önkormányzatot, és az önkorrnányzatunk nevében lép fel. Ugy
gondolom, hogy ez a két személy nagyon megérd~melte . hogy róluk
megemlékezzenek.

Vagyon Dezső ez év szeptemberében lemondott tiszts ég éről, helyette
Mohácsi Kálmán a soros, aki a képviselői mandátumot betölti. A
novemberi testületi ülésünkön teszi le az esküt! Az e l őzetes egyeztetések
alapjá n bízom benne, hogy együtt tudunk működn i,

Elnézést kériink azoktól, akik október 13-án megjelentek a labdarúgó
mérkőzés megtekintésére, de az elmaradt, mert az ellenfél nem érkezett
meg! Bízunk benne, hogy legközelebb ilyen nem lesz!

Nyergestetői huszárok
A közelmúltban a gyomai általános is
kolások ötnapos, erdélyi, székelyföldi autó
buszos túrán vettek részt, egy pályázat meg
nyerése okán. A majd ötven hetedikes diák
megismerhette Erdély gyönyörű tájait, az ott
é lő magyarok történelmét , szok ásait, lelki
és gondolatv ilágát. Az út során eljutottak
Nyergestetőre is, ahol tisztelegtek az ott,
1849-ben hősi halált halt székely huszárok
emlékének. Elvitték oda a "Székely huszár"
c i rn ű emlékoszlop együttest is, melyet Cs.
Nagy Lajos alkotott . Az út minden szem
pontból sikeres, gazdag élményekkel teli
kirándulás volt.
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Helyben járás
Gyönyöní, napsütesselés meleg idővel búcsúzott az ősz. Az elmúlás lehet lám
szép és jó is. Hosszú volt az idei nyarunk, és őszintén szólva, elegünk is volt
belőle . Még nem tudjuk pontosan mennyi kárunk keletkezett az évszázados
csúcsokat döntöttszárazság és melegmiatt, de sejthető.

Elindultunk otthonrólOrosházára, most korábban, CIÚnt nagyon sokan, a
temetők felé. Ahová mi járunk, ott a feleségem hozzátartozói pihennek.
Csendes őszi délután volt, mikor rnegszólaltak fent a magasban a darvak. Ök
voltak számomra az elsők ezen az őszön. Elindultak a messzi Északról, a
költőhelyükről. Nálunk csak megpihennek, felt öltődnek és irány Afrika.
Félek, őket is csúnyán rnegtréfálta az idei nyarunk. Megszokott helyeken,
letört kukoricatáblákon, learatott búzaföldeken éjszakáznak. vagy töltenek el
néhány napot. Találnak-e eleséget? Hol vannak a kiszóródott magok? Itt-ott
láltunkegy-egy embert, ahogy a szokásos módon kukoricacsö maradványokat
gyüjtögetett, nemtudommilyensikerrel.Adarvakról mindenesetbena néhány
évvel ezelőtti szomorú, városunkra szégyent hozó darupusztulás jut eszembe.
Egész Európa az emberi hülyeség, butaság miatt több, mint 100 darumadár
haláláról beszélt, híresek lettünk. A mi országunkban pusztítják tudatosan,
vagy csak otromba tanulatlanság miatt a védett madarakat (parlagi sas, ölyv,
sólyom) nem beszélve a fecskékről . A gólyáink pedig a villanyvezetékeken
lelik halálukat. Hogy is várhatjuk el egymás megsegítését, ba ártatlan élő

lényekmiattunk lelikpusztulásukat?
De,most egy fordulattalvisszakanyaródok és elindulok gondolatban hazafelé.
Orosháza, Nagyszénás, Kondoros és Gyomaendrőd . Több százszor végig
mentünk már ezen az útvonalon. Útnak nem nevezném, mert az túlzás.
Nagyszénáson keresztül menve, még a villanyoszlopokon virágok függnek.
Piciny,de körbejárható körforgalom a falu központjában.Azután Kondorosig
az út olyan, mint a huszadikszázad elején lehetett. Ez Békés megye! Itt kellene
végig döcögniük a mindenkori kormány tagjainak néha-néha! Itt biztos nem
lesz semmilyen ipar, ide nem települ senki, csak az elhagyott tanyák
népesülnek időnként be. Majd szétszedik, feltüzelik a maradványokat és
továbbállnakaz ismeretlenhajléktalanok. Öregszölő, Végrevalamijó és szép.
Voltegy öreg színész mesterünk, sz árnos nagy művész tanítója, Rózsahegyi
Kálmán. Néhány napja volt szerenes ém ott, az emlékházban előadást tartani
tisztes, kedves, érdeklődő hallgatóságnak. Ez az épület és a funkciója méltó
Kálmánbácsiemlékéhez.Gratulálok!
De, ha már a régi szinészről írok, megkérdeznék valamit: Kedves Olvasó mit
gondol, amikor aTV-bena CBA-reklámot a már 70 éve halott Kabos Gyulaés
a már rég elhunyt nagy színésznőnk reklámozza? Micsoda ízléstelen,
kegyeletsértő - vagy nem? Kabos hangját utánozza valaki a reklámhoz,
miközben alakját egykori filmszerepéből kiléptetve vásárfiává teszik?!Kabos
Gyula származása miatt elhagyta Magyarországot a fasizmus elől annak
idején, elment Amerikába. Hogy-hogy valakik nem veszik észre ezt a
halottgyalázást?LegközelebbLatabár,vagy Hofi következik?
Akkormenjünk,pontosabbanjöjjünk tovább. Kedves Olvasó, ha esteérkezel a
városunkba, lehetőleg kerüld el a Selyem utat, még, ha ez lenne a logikusabb,
akkor is!Aneonvilágítás ajárdás oldal felől elsősorban a fák tetejét és az árkot
világítja be. Az úttest sötétbe vész, a lámpák csak az irányt mutatják, mint a
hajósnak a tengeren a csillagok. Életveszélyes helyez, az itteni esti
közlekedés,nem lehetjól látni.Valamittennikellene!
És akkor most jönnek a kérdések. Tudom választ úgy sem kapunk, A város
vezetőiénél ez nem szokás.Tévednek, ha azt gondolják, hogy mindenki nézi a
tévében az önkormányzati ülést. Tévednek, ha azt gondolják, mindenki olvas
sa, lesi az interneten őket! A helyi újságok sem eröltetik magukat, A ..színes"
újság pedig csak részben tájékoztat, mert csak felületes információkhoz jut.
Kérdés: Hogy is lesz a Járási Hivatal? Mit hoz, és mit visz? Átadjuk a
történelmiVárosházánkatés kimegyünka kukoricafóld szélére? Mert ott van a
város mértani közepe? Polgármester most egyesiti a várost? Azért em
lékeztetném, a város lakóinak213-ad része a gyomai városrészben él. Ki lesz a
hivatal vezetője? Mi ért titok ez november elején? Ki lesz az új polgármester?
Lesz új idők özi választás? Vagy marad a Polgármester Úr nagy örömünkre?
Mennyibe kerül a volt ipari iskola átalakítása, mert hiszen ezt mi fizetjük!
Miért Ecsegfalva, Hunya, Csárdaszállás vezetői döntöttek az új hivatal
épületének sorsáról?
Fogja-e bírni a Polgármester Úr az esetleg Járási Hivatal vezetését? Nem lesz
számára megterhelö? Hány helybeli dolgozik tovább az új Városházán? Hány
vendégmunkás lesz?
Mégnéhány kérdésemlenne,de közeleg a VilágVége és nem lesz idő mindent
kivárni! Meglepetésként, befejezésül: Örömmel láttam a MinisztereJnö
kűnket, hogy a híres francia festő, Cezanne kiállítását nyitotta meg! Mi
történt? Valaki a környezetéből észrevette, hogy csak a futbalJmeccsek
lelátóján üldögél?Nehézidökbentörődni kell a kultúrával- megtörtént!

Üdvözleltel dl: Frankó Károly

Az idei évben Magyarország ismét a gyomaendrődi Kelemen Etikát és
párját a mezőtúri Kovács Lászlót delegálja a Latin-amerikai táncok
Világbajnokságára. E kiemelkedő fontosságú világverseny kapcsán
szeretnénk megkérni, hogy szíveskedjen cikkünket megismertetni az
olvasókkal, amennyiben ez lehetséges.
Az általunk fogalmazott cikk a követ
kező:

Kovács László és Kelemen Erika
ismét a világbajnokságon bizonyit.
2012. november 17-én Bécsben ren
dezik meg a Latin-amerikai táncok
Világbajnokságát.Minden országot a 2
legeredményesebb párosa képvi
selheti.
Többéves magyar válogatott keret
tagként a bécsi VB-re a rnez őtúri

születésü Kovács Lászlót és partnerét a
gyomaendrődi Kelemen Erikát dele
gátja a Magyar Tánc Sport Szövetség,
akik január óta a budapesti Champion
TSEszíneit képviselik.
Ez már nem az első világversenye
tek, hajóI tudom?
Igen, többször léptünk már parkeltre világversenyen. Voltunk már Európa
Bajnokságon, Világbajnokságon, Közép-Európa Bajnokságon és Európai
Uniós bajnokságon is. Eddigi versenyző i karrierünk alatt 27 ország 172
versenyén bizonyitottuk tudásunkat. További információkat rólunk web
oldalunkon és Facebook rajongói oldalunkon kaphatnak:

www.kovacskelernen.com;
www.facebook.com/LaszloKovacsErikaKelemen

Mí alapján dőlt el, hogy ismét Ti állhattok parkettre a fontos meg
mérettetésen?
A Világbajnokságra a szővetség szabályzata alapján minden évben az
aktuális magyar bajnok, illetve a rangsort vezető páros kapja meg a
versenyzési lehetőséget. A rangsort az év közben megrendezett ranglista
versenyeken és a magyar bajnokságon elért eredmények összesítése
határozza meg.
Ezeken a ranglistaversenyeken bárki elindulhat?
Nem, alapvető elvárás az, hogya páros "magas osztályos" legyen . Ez
gyakorlatilag más sportokban az NB l-et jelenti. Nálunk verseny táncban a
legmagasabb kategóriákat alapvetően az különbözteti meg a t öbbitől, hogy
ekkor már a párosok számára nincs megkötés a felhasznált lépések illetve a
ruházat terén.
Hogyan készültök a nagy napra?
Sokat dolgozunk az egyes táncok technikai kivitelezésén, valamint egy
speciális edzésprogramot is végzünk - úsz ással, futással- ami hozzásegít
minket a kívánt fizikai kondíció eléréséhez. Ezen felül új tanárokkal is
dolgozunk, hogy még tökéletesebb legyen a táncunk.
Szerintetek mí a legfontosabb egy versenytáncos számára?
Azt gondoljuk a legfontosabb a szorgalom és a kitartás . Nálunk is, mint
minden sportban változó eredményeket produkál az élet. Ami viszont
fontos, hogy mindig tegyük meg azt, amire képesek vagyunk és a
lehetőségekhez mérten zárjuk ki a külső tényezőket. Minden élsportolónak
vannak jobb és rosszabb napjai. Egy-egy gyengébb eredmény után soha ne
veszítsük el a sportba vetett hitünket és mindig álljunk talpra, hisz csak így
tudjuk megmutatni mire vagyunk képesek.
Mivel töltitek napjaitokat az edzések mellett?
Nemrégiben alapítottuk meg a saját tánciskolánkat, a TÁNCLÁZ Tánc
iskolát Budapesten. (további információk: www.tanclaz .hu) Fő célunk,
hogy minél szélesebb körrel ismertes sük meg a táncot és aminöségi
tánctanulást.
Segítségé/nagyon köszönjükl
Tisztelettel,

KOVACSKELEMEN.com - Kovács László - Kelemen Erika
website : www.kovacskelemen.com
facebook: http://www.facebook.com/LaszloKovacsErikaKelemen

e-maii: kovacslaszlokelemenerika@gmaiJ.com
Telefon: (+36) 30/815-5837
Telefon: (+36) 30 I 519-1663

TÁNCLÁZ Tánciskola: www.tanclaz.hu
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KOZVELBM NYKU /\TAS
Két kérdést intéztünk a városlakókhoz, akik véletlenszerűenbukkan
tak fel diktafonunk előtt. A két kérdés:
L} Támogatja/helyesli, hogy Gyomaendrőd ismétjárásszékhely legyen?
2.) Mi a véleménye, hogyha a városháza elköltözik mostani helyéről a
volt Ipari iskolába?
A válaszok (sajnos, nevüket a válaszoloknem árulták el ...):

1.)
Támogatjuk! Szégyen gyalázat volt akkor, mikor elvették! Meg kell nézni,
mióta Szarvas járási székhely lett, hová fejlődött Gyoma, Endrődhöz

képest! Mint Makó Jeruzs álemt ől]

Nem tudom! Régebben volt, de most mijó lesz benne, nem tudom!
Ha eldöntötték az okosok, támogatom.
Ha esetleg egy kicsivel több munkahely lesz a városban, akkor már
megéri! Hajobb lesz nekünk akkor megéri! Nem tudom lesz-e itt bíróság,
meg minden, ha azok kerülnek ide akkorjobb lesz .
Örülök neki!
Nekünk rosszabb nem lesz, gondolom! Aki meg messze lakik onnan,
annak kellemetlen lehet!
Örülök is meg nem is! Egy térség vezetői leszünk, ezjó lesz.
Biztos, hogy jó dolog lesz.
J6 ötlet mindenképpen, örülök neki!
Régen is jó volt, mikor az volt, biztos jó lesz megint, könnyebb lesz az
ügyintézés, meg minden.
Gondolom könnyebb lesz nekünk valamivel!
Azjólesz!
Jó lesz, nem kell messzire menni!
Örülök is neki, meg egy kicsit tartok is töle! Mint újdonságtól félek! Azért
bízom benne, hogy j61esz Gyomaendrődnek!
Reménykedem, hogy talán több jut ide is akkor és megéri. Majd meglátjuk!
J6lesz!
Nem is tudtam r6la! Biztosjobb lesz.
Nen tudom hogy is lesz majd ez . Miben változik a helyzet? Nem biztos
jobb lesz. Eddig csak rosszat hallottam róla, hogy például az okmányiroda
is megszűnik.

Nekem mindegy!
Ez majd kiderül milyen lesz .
Bízunk hozzá, hogy jó lesz!
Jó lesz, én örülök!
Nem tudom mit fogjelenteni.
Nem örülünk neki! Régen is volt, de uemjött be, nyilván azért változtatták
meg.
Örülök neki!
Annyib61jobb lesz, hogy nem kell bejárni Szarvasra.
Örülök neki.jó leszl

2.)
Erről megoszlanak a vélemények! Én reálisan szoktam gondolkozni.
Mikor egyesültünk Endrőddel az lett ígérve, hogya központot odaviszik!

Nekem rosszabb lesz, de endrődieknek közelebb lesz.
Én ott lakom a közelben, tehát eleve pozitívan ítélem meg
Hűha! Olyan rnesszire? Végül is nem sokat szoktam menni oda, ne I
mindegy.
Én öt évben egyszer megyek oda, nekem mindegy lesz .
Beszélgettük ezt otthon, de hálisten nekünk nem kell menni a hivata
nincs oly an ügyünk. Annak nyilván rossz, akinek innen el kell menni
aki meg arra lakik, endrődiek, annak biztosan jobban örülnek, hogy ki
közelebb kerülnek,
Annak nem örülök! Sok bajom nem volt vele, de mint egy tanyaközp
olyan leszünk, nem?
Az központ lenne, nagyj ából középen lenne az öregszölöieknek is, va
révlaposiaknak is. Ezen nincs mit kötekedni, és ha több forintba nem ke
Én a közelében lakom most, és annyira nem örülök neki , hogy elköltözi
Nekem most sokkal jobb helyen van, mert itt lakom. Aztán majd kij á
oda mindent intézni, ennyi!
Ez biztos, hogy nemjó ötlet gyomai szemmel, mert sok idős van, akik n
tudnak gyalog kimenni, van aki nem tud biciklizni se, padok nincsene\
városban, ez gond lesz szerintem.
Az is bizto s jó lesz, de nekünk akik a Hősök útján laknak nem annyira, m
messze lesz .
Nem is tudtam, hogy oda költözik, Nagy marhaságnak tartom. Olyan m
az állomáson a lépcsők! Először lefelé, aztán felfelé, az ember a nyal
töri, nem volt normális aki kitalálta... .
Az nagyon messze van, aki nem tud járni, vagy könnyen utazni! (Az·
nem értek egyet, hogy aki kiteszi, vagy éppen nem teszi ki a kuká
ürítésre, akkor is ugyanannyit kell fizetni érte! Én kiteszem kétszer, j
annyit fizetek, mint aki négyszer, vagy ötször kiteszi! Ez szerint
helytelen!)
Az már nernj ó! Nekem itt volt közelebb!
Ennek örülök, mert közelebb van, mivel endrődivagyok. I
En nekem messzebb lesz, de sokat nemjárok oda!
Ez nem tetszik!
Az rossz lesz, messze lesz agyomaiaknak!
Ezt még nem ha llottam, Nekem mindegy.
Nem sokat járok oda, és ez is mindegy nekem hol van.
Nem tudom, majd kiderül, ha megval ósítják.
Szerintem j6 lesz . Közelebb lesz sokaknak.
Szerintem jó, hogy középen lesz, mindkét település megtalálja majd így.
Régen ki kellett volna, mert talán összehozza a két városrészt.
Szerintem ennek az endrődlek örülnek majd!
Azt a városrészt is el kell látni, tehát lesz akinek közelebb lesz, egyet leh
érteni.
Nemjelent gondot nekem, mindegy merre kell menni.
Nincs ott semmi, se orvosi rendelő, se posta ... ! Oda kimenni, hát nem .
ötlet!
Nekünk itt volt jó, de mostmajd lehetj6 lesz az endrődieknek is.
Nem tartomj6nak, itt szoktuk már meg, itt vanj6 helyen!
Az nem tetszik, ha elköltöznel

Nagy tisztelettel meghívjuk Önöket a GYÜSZ-TE IV. Gyomaendrődi Disznótoros és
Böllérpálinka Versenyére 2012. nov. 24.-én (szornbat).

A hagyományos rendezvényiinket ez évtől megreformáljuk és egy igazi közösség építő, falusias disznóvágás hangulatot teremtünk

sok-sok disznós étellel, kolbásszal, valamint a hozzá való jófajta borral, sörre!.
Meghívjuk a városunk munkahelyi kollektíváit, baráti társaságokat, és vidéki vendégcsapatokat, hogy a nemes versengést használják

a kollektívájuk vagy társasságuk erösítésére, az évet lezáró közös ünnepségre. Az ehhez szükséges teret , lehetőséget, műsorokat,

hangulatot Mi biztosítjuk, Önnek vagy Önöknek csak gyúrni kell azt a kolbászt, de nagyon ügyesen.
A versenyt a színpadon fellépőksora követi. Lesz alkalomhoz illő zene, különböző bemutatók és 19 órától Janicsák Veca.
Figyelmébe ajánljuk a GYUSZ-TE piacunkat ahol kiváló minőségű MangaJica kolbászt és szalámit kóstolhatnak, fiistölt csülköt,

meleg tepertőtés mangalica zsírt is vásárolhatnak.

Délelőttidisznóvágás bemutatónkon felidézzük a fával, sőt a szalmával perzselés hagyományát is. Ezen hagyományok megismerését

a gyerekek számára ingyenes belépővelsok látnivalóval segítjük, valamint kézművesfoglalkozással is kedveskedünk.
A rendezvény belépődíjai:
Felnőttjegy egész napra: 500 Ft; Gyerek (6-14 éves korig 12 órától) : 200 Ft
V árjuk munkahelyi kollektívák, baráti társaságok csapatait, jelentkezzenek versenyiinkre.
(Arészletesversenykiírása www.gyomaendrod.hu honlaponolvasható)
Várjuk Önt is erre a szuper napra, hiszen ez egy igazi disznótor lesz evéssel ivással és nótázással.
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Indulatok nélkül
Településünk egyesülést követő berendezkedésérdl, a lakossági

elvárások teljesítéséro1, a két telepidésrész fejlesztésében a
kontinuitás feltételeillek megteremtéséről, a várossá válás

óhajtott céljának eléréséről és az utóbbi 22 évről.

Az egyesüléskori gazdasági és politikai berendezkedésnek megfelelően

mindkét település tanácsa I980-ban elkészítette az őtéves terv keretében
saját településének - az 1981-85 évekre vonatkozó - fejlesztési tervét. Az
egyesült tanács elfogadta célként az ötéves ciklusra vonatkozó önálló
fejlesztési tervek teljesítését. Hosszú távú célként fogalmazódott meg az
egyesülés időszakában, Gyoma és Endrőd településrészek között a
városközpont kialakítása. Rövidtávon ez a cél az akkori viszonyok között
irreálisnak tünt (az is volt), de néhányan a település lakói közül nagyon
élénken foglalkoztak vele, esetenként türelmetlenül, értetlenül, oktalanul,
ami nem szolgálta a két településen élők gondjainak kölcsönös megértését.
Az összevont tanácsi hivatal Gyomán, a községházán rendezkedett be.
Endrődön kirendeltség működött az ottani, volt községháza épületében. A
kirendeltség szűk ített feladatkörrel működött a korábbiakhoz képest, ami
újabb muníciót adott az örökös elégedetleneknek. Az egyesült település
lakóinak többsége azonban értette az egyesülés előnyeit, elfogadta azt a
stratégiai tervet, amelynek végrehajtása a település arányos fejlődését
jelentette, s a hőn óhajtott városi cím elnyerése irányába vitte Gyoma
endrődöt.

Az egyesült Nagykőzségi Tanács határozata alapján az egyesülés első

három évében az aktuális ötéves tervben foglalt településfejlesztési
elképzeléseknek megfelelő ütemezésben folytat ódtak a már megkezdett,
illetve indultak a tervszerinti új építkezések . Ezek között nem szerepeltek,
nem is szerepelhettek, a városközpont kiépítésével kapcsolatos, az
egyesüléskori várakozások. 1984. január elsejétől Gyomaendrőd "városi
jogú nagyközség és körzetközpont" szerepet kapott , amely kiterjedt az
1966-ban megsziintetett Gyomai Járás területén lévő településekre.
Az 1985-ben megválasztott Városi Jogú Nagyközségi Tanács 1990-ig
szóló településfejlesztési terve az egyesüléskor megfogalmazott célki
tűzésekre épült, nagy figyelmet fordítva a várossá válás feltételeinek
megteremtésére, a településrészek arányos fejlesztésére.
Az 1980-as években, de különösen annak második felében a gazdasági
válság következtében a helyi közigazgatás rnűködési, fejlesztési lehe
lőségei is szükültek. A városközpont kiépítéséről kergetett álmok
megvalósításáról már szó sem lehetett . Hosszú távú elképzelésként azon
ban, a városrendezési tervekben - amelyet azóta már néhányszor átdol
gozott az éppen aktuális testület - mindig szerepelt a városközpont ki
alakítása.
A körűlmények romlása, a lehetőségek szűkülése ellenére településünk
ebben a ciklusban is ütemesen fejlődött . A településfejlesztésben tett
erőfeszítések gyümölcsei beértek. Gyoma és Endrőd, valamint Gyo
maendrőd népének régen érlelődő azon elgondolása, törekvése, hogy
települését városi szintre emeli, l 989-ben teljesült,
A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 16/1989. (11.5) NET
határozata Gyomaendrödöt 1989. március l-vel várossá nyilvánította.
Gyomaendrőd elérte az akkori követelményeknek megfelelő városi
szintet, lehetőséget kapott egy ütemesebb fejlődésre, népének városi
körűlm ények közötti boldogulására , az élhetöbb település megterem
tésére,az utódok számára olyan város örökül hagyására, amely még hosszú
évszázadokon át boldog otthont ad lakóinak.
A következő év hozta a rendszerváltást. Új kor következett Gyomaendrőd
város életében. A rendszerváltás során feltörekvő új erők sem tudtak
előrelépni a városközpontot érint ően. Később, a lakosság is mintha

/(IS BÁLINTIS/(OtA

Határtalanul! Erdélyben
Milyen jó is lenne, ha minden diák úgy kezdené a tanévet, ahogyan a
gyomaendrödi Kis Bálint Általános Iskola hetedik évfolyamosai kezdték!
ABethlen Gábor Nonprofit Zrt pályázatot hirdetett: Hat ártalanul! címmel.
A pályázat csak hetedikes korosztályú gyerekekre szólt. Augusztus végén
kiderült, a nyertesek között van a Kis Bálint Általános Iskola is.
Határtalanul nagy volt az öröm!
Október 3-án hajnali 3 órakor 45 diákkal, 5 tanárral és 2 sofórrel elindult a
busz Erdély felé. A gyerekek közűl nagyon sokan nem voltak még
Erdélyben. A határátkelőhely után először Királyhágón állt meg a csapat
hosszabb pihenőre. Kivilágosodott, gyorsabban telt az idő. Kirándulásunk
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megfeledkezett voln a róla. Csak legyintett, ha szó esett róla.
Többségüknek égetőbb gondja akadt. Sajnos. A rendszerváltást követő 22
évben a város fejlesztése nem jelentette a lakosság által megfogalmazott
igények szerinti, tervszerüen kivitelezett városfej lesztést, az pusztán a
pályázatok mentén való sodródást jelentette. A pályázatokkal nyert
pénzekből a bő két évtizedben sok középületet felújított a város. Új orvosi
rendelőt alakított ki. Köztereit rendbe tette. Járdákat, utakat épített,
Bövítette a szennyvíz csatornah álózatot. Fedett fürdőt épített. Iskolát
bővített. Ipari parkot létesített. Városközpontot azonban nem tudott
építeni.
A nagyobb baj, hogy munkahelyeket sem tudott teremteni a korábban,
tömegesen megszűntek helyett. Az egyesüléskor nyolcezer főt meghaladta
a foglalkoztatottak létszáma. Ma ennek a létszámnak pusztán a töredékét
tudják foglalkoztatni Gyomaendrödön.
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Lakossági lélekszám alakulása Gyoma1 720-iól,
Endrőd 1732-től 1980-ig , Gyomaendrőd 1982-Iől napjainkig.

A város lakóinak lélekszáma viszont ütemesen fogy. Hosszú évtizedek óta
évente mintegy 150 fővel. A fiatalság elvándorol. Vidékre, külfóldre.
Máshol keresi a boldogulását. Miért?
Talán a helyi gazdasági viszonyok, a megfelelő munkahelyek hiánya és az
ebbő l következő itthoni családterv ezés reményének elvesztése okán
távozik?
A város reménytelenül elöregszik. Kényszerüségből utcahossz idősek

otthonát épített a város.
Gyoma és Endrőd népe a "hazatelepülés" - 1720-1730 - óta elleit közel
300 esztendő utóbbi 80 évében elvándorol etthon ából. szűl ei földj éről. /\
közelmúlt éveiben egyre ütemesebben . Nagyon sokan csak "papíron"
laknak itthon. A népességfogy ás nagy baj . TúJ a megélhetési, csal ád
alapítási és mindenféle más bajokon, talán másról van szó. A Körös
kanyarulataiban évszázadokon át otthont találó magyar, német, tót nép
önmagától sosem hagyta el otthonát. Ha elüldözték, id ővel mindig
visszatért . Nyolcvan éve már önként rnegy, Valamit eiveszített e Körös
parti nép. Az a valami veszett el, ami századokon át az elüldözött
embereket mindig hazahozta. Mi az, ami elveszett? Miért alakult így?
Hova vezet ez? Csodálkozzunk rá az alábbi ábrára! Ma kevesebben lakják
Gyomaendrődöt, mint száz évvel ezelőtt Endrődöt.

Csak reményeinket fogalmazhatjuk meg, hogy városunk új státusza 
járasi székhely - a népesség alakulásában is pozitív változást fog hozni.
Csak remélhetjük, hogy a járás élére nem politikus, hanem állam
igazgatásból megfelelö szinten képzett , az államigazgatásban jártas olyan
személy kerül, aki a pártérdekek helyett elsősorban ajárás,benne városunk
érdekeit tartja szem e l ő t t. Csak rem énykedherünk. hogy Gyomaendrőd

belátható időn belül egy növekvő népességüváros lesz, ahol a legteljesebb
szellemi és anyagi jólét, az öröm és a boldogság a meghatározó. Fe
ladatunk, hogy ki-ki lehetős égei szerint próbáljon tenni annak érdekében,
hogy reményeink mielőbb teljesüljenek,

Babos László

első programja a Torda belvárosában található híres sóbánya volt. A gye
rekek nagy örömmel és kívánesiarihallgatták az előadást a fóld mélyében,
és még boldogabban vették birtokukba a k ül önböz ő ját ékokat.
Legnépszerűbbnek az óriáskerék bizonyult, a bánya legmélyén, ha lassan
is, de forgott. A levegő tisztaságáboz semmi kétség nem fért, a sós levegő

különösen az asztmatikus betegségben szenvedőknek nyújt enyhülést.
Ragyogó napsütésre érkeztünk ki a sóbányábóJ. Irány: Korond!
A vízimalom és környéke mesebeli hangulatot árasztott. Mindenütt
patakocska, a színesebbnél színesebb virágok ízlésesen ölelték körül a
panziót, Ezután mentiink Máté Károlyhoz, a taplászhoz, Nagyon érdekes
foglalkozása van, ugyanis taplógombáb61 készít vadászsapkát, hűt ő

mágnest, egyéb csecseb ecsét. A mester nemcsak szakrnájának volt
"mestere", hanem a magyar nyelvnek is. Humorosan, ízes történetekkel

folytatás a 7. oldalon



- idegbecsípődések, ízületi blokk, tartási
rendellenességek megszűntetése

- nyaki eredetűszédűl ések megszűntetése

- sportsérülések, izúleti bántalmak kezelése
- hagyományos kínai orvoslás
- fillakupunktúr ásfogyókúra
- porckorongs érvek és térdblokkok műt ét

nélküli megszűntetése

Elérhetőségek:

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

DR. GARZÓ PÉTER természetgyógyász
Mobil: 06-30/9458-477

Rendel :
Békéscsaba, Jókai út 34. szám alatt, (udva ri bejárat)

) HÉTFÖN: 14-18 ÓRÁIG -
~~

Gyomaendrőd, Apponyi u. 17/l.
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 9-12-ig; 14-17-ig

Szombat: SZÜNNAPl
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• Építöipari szolgáltatások nyújtása,

építési anyagok szállítása

"l.l.a • Környezetvédelmi engedéllyel
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l.i PAPÍRDOBOZi
. Stancolt és hagyományos

I PAPÍRDOBOZ gyártása \
: I , I I

I STANCfORMA KESZITE5!:
1 ' kft \: oza. ,
: I
: 5500. Gyomaendrőd, Ipartelep út 1/1. .
~ Tel./fax: 66/282-095; 06-20/9142-122
I E-maii: rozakft@rozakft.hu..................................................................................................................................

ÜGYELET: éjjel-nappal hívható
telefonsz ám: 06-30/630-80-97
Csőke János A A

ISZOL6ALTATAS

RÉGI BÚTOT, ANTIK BÚTORT VÁSÁRDLOKI
Gyomaendrőd , Bocskai u. 59.

Telefon: 06-30/9533-594

It Á IS Á VSZEK:
Boltberendezést • hagyatékot, régiségeket,

ócskaságokat • régi stílbútorokat
-parasztbútert (szekrény, asztal, kaszli, sublót,

falitéka, konyhaszekrény, láda, szék,
tükör és tükörasztal, kredenc)

Fizetés azonnal, készpénzzel!
BárkaiZsolt, Gyomaendrőd, Bocskai /I. 59.

Temetkezés, temetkezéssel kapcsolatos
teljes körű ügyintézés

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
Gyomaendrőd, Ipartelep út. 2. sz.
Tel.: 66/386-233; Fax: 386-269

További e lérh etős égei nk :

5500 Gyomaendrőd, Fő út 188.
06-30/630-80-97; 06-20/988-00-13
Az ügyfélszolgálati iroda nyitva tartása munkanapokon:
8-12:00-ig és 12:30-15 óráig. ipgyomaszolg @internet-x.hu

..Szépruhábal/, aral/)' ajton
kopogsz most, hogy szabad-e?"

(WeöresS ándor)

TEMETKE

6

Hétfőn

'\UTI f nő • és gyerme u ázat
~ teljes eser élel
~ F "t t 60 Ft! b

rlj ~ \ ~r k H, F I , b ; H

Gyomaendrőd, Sze da IP es KIEGESZITOK
Bajcsy-Zs. út 63. zombatigcsökkenő á akkal!
Pénteken, szombaton LAKÁSTEXTIL csökkenő árakkal!

Minden héten Nyitva tartás:

t l - - , hétfőtől péntekig: B,30-17-ig,
e Jes arucsere. sz ombaton: B,30-12-ig
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Hunya Jolán , Kis Bálint Altalános Iskola

TISZTELGÉS AZARADI VÉR TANÚKELŐTT

Hurrá, ma TILOS tanu/nil
TÚRA NAPA GYOMAENDRŐDI TISzABAN

Ünnepélyes hangulatú megemlékezésre került sor 2012. október 5-én a
Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény gyomaendrődi

telephelyén. Az első tanóra kezdetét jelzö csengö hallatán most nem az
osztályaikba, hanem a tornaterembe vonultak be tanulóink.
Idén a !o/A. szakközepes osztály Vargáné Varczába Éva tanárnő

patronálásával állított össze az aradi hősök halálára, kivégzésükre
emlékező rövid történelmi visszatekintést.
Az l 848-49-es forradalom és szabadságharc főbb eseményeivel diákjaink
többsége már megismerkedett eddigi tanulmányai során. A megölt
katonatisztek. vértanúk egyéni, személyes tragédiájának átérzésére
átélésére a tanítási órákon, a történések megismerése során azonba l;
nemigen van idő, alkalom. Erre teremtettünk lehetőséget a Nemzeti
Gyásznap alkalmából.
Sokan csak ekkor gondolhatták végig, hogy a 13 aradi vértanú - akik
legnagyobb kincsüket, az életüket áldozták Magyarország függet
lenségéért - közül többen nem is voltak magyar nemzetiségűek. Nem
könyörögtek kegyelemért, példát mutató hősként vállalták a méltatlan
megaiázó körülmények között végrehajtott kivégzést. '
A szabadságba vetett hitük miatt október 6-án Aradon 13-an haltak meg,
azonban a hősök száma valóságosan három áldozatta) több mint azt a
rnüsorban is hallhattuk. Rájuk, az ő életáldozatukra is emlékeznünk kell
emlékeztünk ezen a napon. '
E gondolat végig kísérte az egész délelőttöt. Az iskola épületének
eI~terében a vértanúk fényképe, nemzeti színü szalagos koszorú, égö
mecsesek gondoskodtak a méltó hangulatról.

Évek ó~a h~talmas várakozás előzi meg a Túranap megrendezését a Békés
Megyei TIsza Kálmán Közoktatási Intézmény Gyomaendrödi Tagin
tézményében.
U?yanis e~ a tanév első tanítás nélküli munkanapja, amikor rengeteg
mmdent csinálhatnak diákjaink, de -"nagy bánatukra" - oktatásban nem
részesülnek.
A felsőbb évesek és a tanárok is napok ótajókat sztorizgattak az előző évek
eseményeiről és kívánesian várták az idei kalandokat. Bár az időj árás az
elmúlt hétre ütemezett túrázást megakadályozta, 20 I2. szeptember 27-én
megtarthattuk a nagy napot. .

folytatás a következő oldalon

só este. Vendéglátóink meglepetéssel készült
ek; hatalmas tábortüzet raktak. Körbeálltuk, és
énekeltünk. Jól esett a tűz melege,jó volt együtt
lenni, látnia kipirult arcokat.
Utolsó napunkat- miut án elbúcsúztunk
vendéglátóinktól- a Bucsin - tetőn kezdtük. Ez
az út olyan kanyargós volt, hogy mindannyian
kétségbe estünk a hullámvasúthoz hasonlító
szerpentin úton. Szerencsére nemsokára
Szováta tárult elénk, fellélegeztünk. A fürdö
város, mint egy kis ékszerdoboz, ragyogott az
őszi napfényben, a Medve - tóhoz sétáltunk,

~---,,,,,,,,,,,-- ~_.~=~.J.~;';::~,~ csodáltuk a táj szépségét. Késő délelőtt el-

fű~zerezv~ mesélte el é~~tét,. mesterségét. Arra is f?rdított figyelmet, hogy indultunk hazafelé. Utközben utolsó programunk a kihagybatatlan:Tordai-
ml/ldannYlllnkat megajándékozzon, furfangos kerdéseit nagyon kellett hasadék.
figyelnünk.. Természetszeretete lenyűgöz ő volt, szófordulatai pedig Tartalmas öt napot töltöttünk együtt, szép, gazdag élményekkelléptük át a
ámulatba ejtettek bennünket:" es mit szereinétek még hallani?" Késő határt. Köszönjük igazgató néninek, Ágostonné Farkas Máriának kis érő
délután koszorúztuk meg Tamási Áron sírernlékét Farkaslakán, majd tanárainknak, Kelemen Péter és Bacsa István sofóröknek a szűlőknek és
Orbán Balázs, a legnagyobb székely sírhelyén is tiszteletünket tettük. támogat6inknak, hogy lehetöv é tették számunkra az utazást. Segitőink
Szejkeftirdön a szél szelíden lengette a magyar és a gyomaendrődi zászlót. voltak még: Várfi András polgármester úr, Kis Bálint Általános Iskola
Esteledett, szálláshelyünkre, Marosfőre indultunk. Szeretettel és fmom "Gyermekekért Alapítványa", Gyomaszolg Kft, H őterrn Kft Oskó
vacsorával fogadtak bennünket, öt családi házban voltunk elhelyezve. Sándor, Hegyi Ibolya és Fekete József. Reméljük, legközelebb' is lesz
Második napunkat Csíkdánfalván kezdtük. A fekete fazekasság alkalmunk iskolai kiránduláson részt venni.
rejtelmeibe kaptunk bepillantást Szász Judit vezetésével, majd megnéztük, Addig is ne feledjűkr.iAzért vagyunk a világon, hogy valahol otthon
hogyan szövik a szönyeget. A Gyimesek változatos képe tárult elénk, az legyünkbenne. "
ezeréves határhoz mentünk, útközben megálltunk friss levegőt

szippantani, és a vidékben gyönyörködni a Fűgés-tetőn, vagyis a Gyimesi
hágón.A táj a zöld színében pompázott, búcsúzott a nyár, és csalhatatlanul
előbújtak az ősz színei is. Csodáltuk a természetet, a hegyeket! Igaza volt
Petöfinek: " Oh természet, oh dicső természet! Mely nyelv merne verse
nyezni véled?" Az ezeréves határnál a 95 lépcsőt akadálytalanul vettük,
sajnos mára ennyi maradt a Rákóczi-várból. A kis őrházban Bilibók
Ágoston részletesen elmesélte a történelem viharaiban edzett belyszín
érdekességeit. Csíkdelne temploma magányosan kúszik a magasba,
körülötte a falu régen kihalt. Temető veszi körbe, " harcoltak hantjai a
,:ontóidővel ... " A pici templom legszebb ékessége: kazettás mennyezete.
Ugy tűnt, megállt itt az idő, ám amikor kimentünk a szent élyb ől , és
feltekintettünk, Csíksomlyó karcsú tornyaiba kapaszkodhatott a szemünk.
Tíz perc múlva a híres búcsújáró helyen voltunk. Beléptünk a
kegy1emplomba. Nyugalom lett úrrá a csivitelő nagykamaszokon is. Béke
és csend vett körül bennünket. Nemcsak a testnek, a léleknek is meg kell
pihenni, meg kell állni. A madéfalvi veszedelem emlékoszlopa előtt egy
verssel tisztelegtünk.
Harmadik napon izgatottan keltünk útra, Nyerges - tetöre mentünk, ahol
sok székely alussza örök álmát! Szép emléket állítottunk fel, mellé pedig a
névtáblát helyeztük el. Készítette: Cs. Nagy Lajos tanár úr, állíttatta a Kis
Bálint Általános Iskola. A felállításban Kelemen Péter segített a
gyerekekkel együtt. Jolíka néni elmondta Kányádi Sándor: Nyergestetön
cimű versét, majd közösen elénekeltük a Himnuszt. Az igazgatónő aKőrös

Tv-nek adott rövid interjút, mert kicsi a világ, a szarvasiakkal találkoztunk
a hősök sírhelyén . Kézdivásárhelyen a Céhtörténeti Múzeumot
tekeintettük meg, a Zsuzsi babák agyerekkorba röpítettek bennünket.
H?sszú volt még a napi program: a rnofetta nagyon érdekes hely, most
sajnos nem volt "gázjeienség." Innen nemsokára a mohos tőzegláp

területére érkeztünk, majd a csodálatos Szent Anna - tóhoz kanyarítottuk
utunkat, az erdőn vágtunk keresztül gyalogosan , és egyszer csak elénk
tárult a tó fenséges nyugalmával. Leírhatatlan sz épségűl A helyiek azt
mondták:"Neféljiillk, a medve csak akkor támad, ha bocsa; vannak ha
éhes, és ha sötétedik. " '
Zavartan tekintgettünk egymásra. Esteledett . Igyekeztünk biztonságos
h.elyre menni, hegynek felfelé tartottunk, nem adtuk fel, mindenki
sikeresen vette a meredek kaptatót. Csíkszeredát esti fényben pillantottuk
m~~, rnessziröl mutatta az utat a Márton Áron Gimnázium kivilágított,
gyöny örű épülete. A napokban adták át a felújított líceumot a tanulni
vágyóknak.
Anegyedik nap az egyik legszebb helyre mentünk el; a Gyilkos-tóhoz és a
Békás-szoroshoz. Magasba nyúló szikla meredélyei örökre emlékezetesek
maradnak, ahogyan a délutáni elfoglaltságunk is. A marosfói fiatalokkal
kö~ösen énekeltünk, táncoltunk, a táncház előtt azonban megnéztük a
szekely táncosokat, és örömmel hallgattuk a rögtönzött müsorvezet ő

góbéságait is. Mi is kedveskedtünk vendégtátóinknak. 5 diákunk október
6-~ tiszteletére veresekkel emlékezett meg az arad i vértanúkról. A vacsora
elott a Maros-forrását is megtekintettük. majd elérkezett az utol-
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5500 Gyomaendrőd, Baj csy -Zs. út 98.
Telefon: 66/282-802; 30/6388-953

ST/HL, MAKI TA kisgépek a készlet erejéig/
Alkatrészeik és kiegészítöik is megvásárolhatók/

Szegélynyírók, kaszák...

Mosógépek, hűtők, fagyasztószekrények
Fütésfelújításhoz, rekonstrukcióhoz kazánok,

radi átorok, szerelvények!
Idomacélok, síkhálók, lemezek

Minöségi konyhai eszközök, háztartási gépek

Minőség; kerékpárok és alkatrészekl
Épületgépészeti anyagok,
csövek idomok, kazánok

Tüzrostély (kályha- és kazánrostélyok)
kandallók nagy választékban!

Fürdőszoba felújításhoz mindenféle felszerelés,
szükség esetén rövid határ idővel történő beszerzések!

Fütéskorszerüsítéshez, fürdőszoba kivitelezéshez
kivitelezőt tudunk ajánlani!

Bővebb felvilágosítás a Dinya-féle szaküzletben!
Nyitva tartás: hétköznap: 8-12 ; 13-17-igj szombaton: 8.12-lg

Reggel 8 órakor Davidovics László tel ephelyvezet ő köszöntötte az izgatott,
türelmetlen diáksereget. majd Vargáné Varcz ába Éva DÖK-patronáló tanár
útvonal- és programi s merte tőj e után megkezc.lödött az osztályok közötti
verseny. A már leszervezett küls ő gyakorlatokon lé v ő osztályok nélkül 5
szakké pzös és szintén 5 szakközepes osztály vágott neki a feladatoknak, 10
perces időközönként indultak.
Az e lső állomáshely rögtönaz iskolában volt, ahol egy általános müveltségi totó
kitöltését végezték. Méghozzá élő zene mellett, mivel az indulásra várakozókat
az idén két tanulónkból frissen alakult FeketeAngyalok nevű c.luó szórakoztatta.
A karmán és gitáron játszó, énekelő diákjaink e lső nyilvános fellépése olyan
sikeres volt, hogy alig akartak a csapatok kiindulni a többi állomásra. Pedig a
túraútvonal gyöny örű természeti tájak mentén vezetett.
A második állomáson sport-ügyességi feladatok elvégzését pontozte a kél
"állomásfőnök" pedagógus, a harmadik helyen természetismereti tesztet kellett
kitölteniük. Mindenhol 10 perc alatt 10 pontot érhettekel.
A negyedik és ötödik állomáson rafinált, csak ránézésre k ö nnyű ügyességi
feladatok várták őke t. Olyan jól szórakoztak egymás és a maguk próbátko
zásain, hogy a pontsz ámok szinte már nem is számítottak,
A hatodik helyszínen aztán az intelligencia teszt komolyabbá tette a hangulatot,
erősen megrostálta a mezőn yt , de a már az iskola sportpályáján lévő utolsó,
hetedik állomás kapura dob álási feladata mindenkinek visszahozta az oldott
hangulatot. Főleg, mert a beérkezöket is vidám élő roma zene fogadta, ami
egészen az eredményhirdetésig kitartott.
Szerencsére eddigre befutott túranapunk - kerékpáron - "száguldó riportere"
Varj úné Kovács Edit t an á rn ő is, aki bőséges fotórnennyis égge l gondoskodott a
jó hangulatmegörökítéséről.

A beérkezett és felsorakozott osztályokat Davidovics László és Vargáné
Varczába Éva fogadta, akik ismertették a villámgyors értékelés eredményét és
átadták az izgatottcsapatoknak aju talrnakat.
A szakközepes osztályok kőzül az első a 12/A, valamint a szakképzősök nyerő

csapata a 2/12/d osztály I-I tortát kapott, de díjaztuk a második és harmadik
helyezetteket is.
Amíg a kellemesen elfáradt diáktársaság a jutalmakkal volt elfoglalva, ac.ldig a
részt vevő pedagógusok az 1/9/C osztály ételkészítési gyakorlatona tankonyhán
elkészített ebédjét - füstölt esülkös babgulyást kolbásszal és csipetkével 
fogyaszthallák el a szépen megterítell és feldíszitett asztalokná!. Emlékezetes,
tartalmas dél előttöt töltheltünk együtt, ami alatt észrevétlenül mégiscsak
"tanítottunk és tanultunk": egymásrólés egymástól mi- a tanár-diák közösség.

KelÓS ~ LA •

,
PAPIR

, ,

E ME YAKCIO
al pír pírbolt an!

(Kossuth u. 31.)

November · ól minde 3000 Ftfeletti
Ajándék, vagy játék vásár ásánát

S KSJ G Ta unk, ame 1 et
J ' DÉK UTALVÁNY Tnyerhet!!!
-Naptá r ak
-Mezőtúri különleges, egyedi fazekas
termékek bevezető áron!

-Kar ácsonyl játékok!
-Papír áruk, írószerek
nagy választékban!

BElS alÁZÁsIUTALVÁNYOKATelfogadunk!
(Ticket, Sodexo, U A beiskolázási

rzsébet uta vány, osta paletta)
Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkatl

rnrn~D~m[(Jm [ú]m~~8~~ ~~~m~~0
Autó O ligvel
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~~

umiszer iz
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IaEedet-ség vizsgál I
a Béla autószerelő mester

Gvomaen rőd, Csokona-u.3l.
Tel.: 06-66/61 -650; 6-30/600-42-30
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RÓZSAHEGYI KÁLMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

Őszi témahét a Rózsahegyi iskolában

ATámop 3.1.4. pályázati programon belül negyedik éve rendezik meg az
Ösz témahetet a rózsahegyisek. Ennek keretében Homoki Nagy István
közel 60 éves természetfilmjét, a Gyöngyvirágtól lombhullásig c i rnű

alkotást nézték meg az érdeklődő gyerekek. Másnap süteménykészítés,
tökfaragás és a halloween arcfestés következett. A következö napon
levelekböl, termésekböl készítettek képeket és rendeztek kiállítást a
tanulók. Csütörtökön a fels ős ök őszi témájú teszteket oldottak meg.
Az alsósok vítaminnapot tartottak, ahol végigkóstolhatták a gyümöl
csökből, zöldségekből készült finomságokat, amiket otthonról hoztak. Így
aztán bőven volt energiájuk, hogy részt vegyenek a délutáni víta
minfutáson, a gáton és az ártérben.

Gyomaendrőd ismét
csatlakozott a Bursa Hungarica
FelsőoktatásiÖnkormányzati

Ösztöndíjrendszerhez
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának
Képviselő-testületeaz 548/2012. (X.II.) számú
határozata alapján, csatlakozott a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati fordu
lójához. Általános tájékoztató olvasható a
www.emet.gov.huintemetes oldalon.
A pályázati kiírás 2012. okt6ber 26-tól elérhető

a www.gyomaendrod.huintemetes oldalon.

Megváltozik Dr. Katona Piroska
rendelési ideje

2012. október elsejétől megváltozik Dr. Katona
Piroska rendelési ideje, mivel saját gyermek
praxisa mellett Gyomaendrőd, Szabadság tér
2/2. szám alatti rendelőj ében helyettesíti 6
h6napig Dr.VerébLajos körzetét is.
Dr. Katona Piroska rendelési ideje a
Gyomaendrőd, Szabadság tér 2/2. sz. alatti
rendelőben:

A gyermek rendelési idő:

Hétfő: 10.00- 11.00és 14.00- 16.00
Kedd: 13.00- 16.00
(Magánrendelés: 16.30-17.30)
Szerda: 10.00 - 12.00 és 13.00 - 15.00
(Kossuth u 58. sz. alatti rendelés 15.00
17.00 6ráig telefonos bejelentkezés alapján)
Csütörtök: 7.00 -7.30 és 13.00 - 16.00
Péntek: 10.00 - 12.00 és 13.00 - 14.00
(8.00 - 10.00 óráig Csecsemő tanácsadás
Fürst S. u. 3. sz. alatt a v édőn őkn él)

Felnőtt rendelési idő:

Hétfő: 7.00-10.00
Kedd: 7.00-10.00
Szerda: 7.00-10.00
Csütörtök: 10.00-12.00
Péntek: 7.00 - 8.00 és 14.00- 17.00
Sportorvosi rendelési idő:

Hétfő: 12.30-13.30
Kedd: 12.00- 13.00
Szerda: 12.00-13.00
Csütörtök: 12.30 - 13.30
Péntek: 12.00-13.00
Valamennyi rendelésre lehetőség szerint
kérjük a telefonos bejelentkezést a várakozás
csökkentése és a rugalmasabb, gyorsabb
ellátás érdekében a 06-66-282-937-es
telefonszámon.
Sürgős esetben, természetesen, folyamatos
szakmai rendelkezésre állást biztosít mindkét
körzet betegei számára a rendelőben.

Szíves segítségüket, megértésüket köszönjük!

Filmbemutató
A Tüskevár címü Fekete István adoptáció át
dolgozott, felújított változatát mutatta be az
Apoll6 mozi diákoknak okt6ber 17-én, 18-án.
Az eseményre eljött a film rendezője Balogh
György és az operatőr, Gulyás Ákos. Balogh
György, mint tudhat6, endrődi gyökerekkel ren
delkezik anyai ágon.
A film készítése kapcsán elmondták, hogy 200 l
ő sz é n egy baráti beszélgetés során merült fel a
történet ismételt megfilmesítése. 011, akkor
azonnal eldőlt az is, hogy MarulátKovács Lajos
játssza majd.
Egyébkénl a természetet nagyon szeretern,
élelem része - mondta Balogh György. Arra a
kérdésre, hogy van-e még terve további Fekete
István történeteket is rnegfilmesíteni, azt felelte,
nagyon szívesen készítenék további filmeket az
ír6 könyveiböl,
Hogyan került végül a rendezői pályára? Sze
geden, a jogi egyetem elvégzése után rájöttem,
hogy nem nekem val6 a jogászi pálya, ezután
lépésről lépésre közelítettem a filmezés felé.
Aztán Los Angelesbe mentem és ott próbáltam
ellesni a filmkészítés csínját-bínját. Ez nagy
iskola volt számomra, sokat tanultam ott. A
filmezés az a szakma, amit az ember úgy tanul
meg leginkább, ha csinálja. Egyébként Gulyás
ÁkossaJ is ott találkoztam, ő ott tanult a Los
Angelesi főiskolán filmezést. Azóta is tart az
együttműköd és ünk. Ezt az időszakot követően

aztán a Tüskevár a második nagy játékfilmern
lett eddigi életemben. Azt már korábban is
megtanultam. hogya film aranyfedezete és a
lelke a j6 forgatókönyv. Amerikában ezt is ta
nulmányozhattam, és ennek mostanság nagyon
j6 hasznátveszem.
Az első filmerna Pizzás círnü,sz6rakoztat6 film
volt. Sajnos tévében még nem mutatták be.
Viszont számos video-klippet készítettem, ezt
sokan láthatt ák. Például a Tankcsapda, Quimby,
Dopeman... részére - fejezte be mondand6ját a
rendező.

XV. ÖSZI TÁRLAT

A TIZENÖTÖDIK Gyomaendrődi Öszi Tárla
ton részt vett alkotók:
Farkasinszki Györgyné, Farkas Sándorné (textil
szobor), Rávainé Farkas Éva, K6ra Judit, Nagy
né Veres Róza, Eichler Éva, Di6szegi Bir6 Lo
na, Réti Vanda, Batki Rita, Schwalm Gyula,
Uhrin Pál, Beinschr6t Károly (református temp
lom makenje), Weigert J6zes (fotók), Iványi
István (fot6k)
A Képtár programj ából: November 3-án
Szeverényi Mihály, a Békéstáji Művészeti

Társaság tagja, önálló kiállítása (már a
nyolcadik időszaki kiállítása Képtárban).
Novemberben szeretnék megrendezni egy
múzeumi teadélután keretében a megemlékezés
Határ Győzőre círnü programot, amelyen a
Komédiás Kör müködne közre. (Határ Győző

1914. november 13-án szüíetett Gyomán.) A
múzeumi teadélután pontos időpontját a
gyomaendrod.hu honlapon találják meg.

Sérelmek a pszichiátrián

Ha Önnel vagy ismerős ével, hozzátartoz6jával
pszichiátriai kezelése során visszaélést követtek
el, illetve ha tudomása van ilyen esetről (jogta
lan beszállítás, szexuális zaklatás, bántalmazás,
gyógyszer túladagolás stb.), írj a meg panaszát a
következő címre, vagy hívja az alábbi telefon
számot:
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon:06 (I) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-maii: info@cchr.hu
Weboldal:www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!
Felhívás!
Pszichiátriai szerek viselkedésiproblémákra?
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "vi
selkedési rendellenesség" miatt pszichiátriai
szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek ál
lapota semmit sem változott vagy rosszabbodott
emiatt, keresse az Állampolgári Bizotts ág az
Emberi Jogokért Alapítványt. Az alapítványt61
ingyenes tájékoztat6 kiadvány is kérhető a
hiperaktivitás témájában.
Cim: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon:06 (1) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-maii: info@cchr.hu
Weboldal:www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelün.k!
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Az 50-es lista... Azaz, mit etetnek meg veled...

folytatjuk.

l .ASZPIKOS FELVÁGOTT
Mi van benne: maradék fehérje, maradék sert ésfelv ágott, sürít ők, selejtek ,
algafehérje. Ami miatt ne fogyassza: félreértés ne essék, az aszpikos nem
piszkos, a selejt nem azt jel enti, ehetetlen, a legtöbbször csupán a szép
séghibára utal. Az algafehérje az agaragar nevű, máskülönben a labo
ratóriumokban táptalajként használt moszatféle fehérjéje.
2. FRUTTI
Mi van benne: karamella , cukor, kismértékben vegyipari alapanyagok,
rn űanyag gyanta, állományjavító anyag (gumiarábikum). Ami miatt ne
fogyassza: igen érdekes felsorolás, amihez nincs mit hozzátenn i. Talán
csak annyit: a gumiarábikum onnan is ismerős lehet az Ön számára, hogy
gyermekkoráb an ezzel az anyaggalj avította meg kerékpárján ak kilyukadt
gumijait. Most pedig szépen megeszi.
3. GUMICUKOR
Mi van benne: állati eredetű kötőanyagok, növényi zselék, színezők,

arómák. Ami miatt ne fogyassza: íme a tökéletes élelmiszerip ari termék!
Szinte semmi természetes nincs benne, ha ironikusak lennénk, akkor azt
írn ánk:szagosított, festett müanyag,Teljesen vegyipari termék.
4.TARTÓS SÜTEMÉNY
Mi van benne: benzoátszármazékok.pen észedésgátlók, állományjavítók,
propionsav, tartósítószer. Ami miatt ne fogyassza: ahhoz , hogy egy sü
temény több hónapig ehető legyen, iszonyatos mennyiségü tartósí
tószerrel kell elkészíteni , nemritkán ezen adalékanyagok aránya elérheti a
10 százalékot is, pedig általában egy-két százaléknál többet nem szoktak
használni. Az eredmény egy örök életű, de se íze, se bűze valami.
5. SZÖRP
Mi van benne: cukor, kukoricából kivont izocukor, sűrítőanyag, aromák.
Ami miatt ne fogyassza: a jó hír az, hogy a szörpökben nem talál
tartósítószert. A rossz, hogy azért e különlegess ég,mert egyszeruen olyan
tömény a cukortartalmuk, hogy amellett egyetlen baktérium sem él meg. A
cukor ugyanis vízelvonó, tehát megsemm isíti az életet.
6. PÁRIZSI
Mi van benne: k örűlbel ül-tü százalék bőrke (aprított darabka), 20 százalék
ipari szalonna, albumin, néha selejt húsáru, 15-20 százalék szója . Ami
miatt ne fogyassza: szegény párizsinak a köztudatban igen rossz a híre, és
most még mi sem védjük meg. Igen, a pletyka igaz, abból készül, ami a
vágóhídon selejt lenne. Senunit sem dobnak ki, mindent felhasználnak, és
a tányérjába tesznek. Az ipari szalonna elnevezés a semmire sem jó
maradékot jelenti- szakszóval finomítva -, az albumin pedig a sertés- és
marhavérből kivont fehérje.

LOMTALANÍTÁS
A Gyomak özszolg Kft. idén ősszel új rendszerben kívánja
megszervezn i a lorntalanitási akciót. (Időközben a város egyes
részein már megtört énta begyűjt és .)

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
A lomhulJadék begyűjtése ebben az évben, illetve az elkövetkezendő

években a következő rends zerben keni! megszervez ésre és
lebonyolításra :
A lakások előtti közterületre (zsákban, dobozban, összekötve)
sz állíthatóállapotban kell kihelyezni a Iornhulladékot.
Alombulladék begyűjtés során a GYOMAKÖZSZOLG Kft. részéről

NEM kerül átvételre:
elektronikai hulladék; gumiabroncs hulladék ; veszélyes hulladék
(festékek, lakkok, olajok) ; ipari tevékenységb ől származó hulladék;
építési, bontási hulladék; kommun ális szemét
Alomhullad ék begy űjtés! idöpontja:
(Endrőd városrészen: 20 12. 10.26. (vasúti átj át óig -megvolt}
Gyoma városrészen : 2012.11.10 (vasúti átjáróig)
(Nagylapos és Ö regsz ő l ő városrészen. 2012. I0.30. -rnegvolt}
Kérjük a lomhullad ékát a megjelölt napokon 07:00-ig kihelyezni
sz iveskedjen.
Kérjük az Önök támogató együttmüködését annak érdekében, hogy a
lomhulladék begyűjt é se az idei évtől egy kulturált, a városképet el nem
rontó, a város közterület cit be nem szennycző szolgáltatáss ú
válhasson.
Bízva megtisztel ő együtlmüködésiikben :

GYOMAKÖZSZOLG Kft., Gyomaendrőd

7. ZACSKÓS LEVES
Mi van benne: tartósítószerek, mesterséges aromák, ízfokozók, z'
s égdarabkák. Ami miatt ne fogyassza : mielőtt még túl korán örü
elmondjuk, a felsorolás egyetlen szimpatikus tagjával, a zölds
darabkákkal sem megy sokra a bendője, ugyanis olyan apróra vágták
annyira értéktelenné száritottak. hogy sem rostot, sem ásványi anya
nemigen találni bennük.
8.VIRSLI
Mi van benne: szója, sertéshús, legalább 20 százalék ipari szalonna. A
miatt ne fogyassza: nagyobbrészt szója, kisebb részt nyesedék sertésh
vagyis ami az aprításnál leesik. Selejt nincs, valamilyen élelmisze
minden darab jó lesz!
9. MIRELIT PIZZA
Mi van benne: felvágottmar adék, maradék sajt, rnesterséges ízanyag
paradicsom. Ami miatt ne fogyassza : kolbászos és szalámis pizza eseté~

a selej tes felvágott az egyik alkotórész, sajtosnál a selejtes sajtokat lel
ily módon hasznosítani. A pizzaalap köszönö viszonyban sincs egy ig:
pizzaszósszal, csak hasonlít az olasz pizzériák által használt eredetire. I
10.SZÉNSAVASÜDíTÖ l
Mi van benne: víz, sok cukor, mesterséges aromák, állományjavító (ke";
gumiarábikum, isrnételten), sz én-dioxid, Ami miatt ne fogyassza : igensi
sz~~s~vas üdítőben ni~c~ t~rm~sze~es ~roma , ~z üdítő ~rz~s pe~ig gya~
a tomenytelen mennyiségű sz én-dioxid, a szensav miatti, ami a nyel~

pezsegve feldobja Önt. Előfordulhat , hogy egy literben 5-6 g CO 2 is v,
ez igen magas s7ám, összehasonlításul egy átlagos szódábanez a szám 3J
II. SANSAOLIVAOLAJ
Mi van benne: sansaolaj . Ami miatt ne fogyassza: azt kérdezi, ho
kerülhet ebbe a rettenetes felsorolásba a híresen egészséges olíva? Ú
hogy ez nem az a bizonyos, csak a szegény rokon. A sansa olívaolaj
min ő ségi olívaolaj gyártása során visszamaradt olívából vegysze~
eljárással készül. I

12.FAGYLALTPOR I
Mi van benne: aroma, cukor, zselés í tő anyagok keveréke, algákból kivol.
fehérje. Ami miatt ne fogyassza : egy fagyialtportóI igazán nem várhatja l
hogy az egészségét szolg álja, ahogyan a szólás tartja, szép az, ami érdt
nélkül tetszik. A fagyialtpor ilyen, fogyasztásához nem kötődík érdek
nem táplál, csak finom. És mit sz ól az algafehérjéhez? Akárcsak i

aszpikos felvágottban ...

R íRUl íz
Fő út 5. sz.
Őszi kínálatunkból:

műanyag hordók, cefrés hordó,
üstök, kályhák, alulétrák, gumicsizma,

takaróponyva, drótkerítés,
festékek, szögek,

csavarok, kézi szerszámok,
lombseprű, őszi műtrágyák,

fóliák, munkaruha, kesztyűk,
konyhafelszerelések...

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

Nagy választékkal várjuk kedves Vásárlóinkat!
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• APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK •
foglalkozások, dolgozatokra,
középiskolai felvételire, versenyekre
való felké szll és ál tal ános
iskolásoknak (1-8. oszt.), iskolai
dolgozatlapok megrendelhetők.

Korszerűen felszereli tantermemben
minden felszerelés ingyen biztositott.
Cél a minél jobb iskolai eredmény
elérése! AzÖn gyermekéért dogozom!
Érd. :301856-32-18
Egy garázsra való 38x18x10 ern-es
berényi blokktégla eladó fél áron! Érd.:
Gye., Zrfnyi M. u. 29/1 . sz. alatteste 5
után.
Eladó robogó alkatrészek: henger (49
m3), hengerfej, főtengely dugattyúval
(10 mm-es csapszeg), variátor, 110
rnrn-e s kuplung, ékszlj, első

fékrendszer(tárcsafékhez), 12 mm-es
automata szlvatós japán karburátor,
hátsó primér és secunder áttétel.
Mindegyik működőképes állapotban
lett kivéve. Érd.: 30/856-32-18

Köszönjük mindazoknak, akik adójuk 1%·ával
aGYOMAENDRŐDI MENTŐALAPÍTVÁNYT
támo atták! Adószám: 18379716·1-04

Telefonszám: ..

(Irányár): Ft) (olvasható IrássalI).......... ........................ .... ..... ..... ................. ......... ....... .................................. ...........

Tisztelt Szülők! Korrepetálás,
felzárk óztat ás. magán órák, fejl esztő

Vegyes

Tisztelt Hirdetőnk!
Új Gyomaendrődi Hfrlap szerkesztősége r:im: 5500 Gyomaendrőd,

Arany J. u. 25.; Tel./fax: 66/386-479, mobil: 06/20/2216-633;
e-maii: biro.karoly5@upcmall.hu; Beküldési határidő minden hó 25-e1
.......................................................................................................................:;>{.

INGYENESCSEREBERE HIRDETÉS (APROHIRDETtS)
Feladó neve: ..

Címe: .

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

24,7 q búza, kukorica eladó. Érd.:
30/546-25-39

Gyoma központi és folyó közelében
lévö rendezett, kisebb családi ház
parkosított udvarral bérelni szerelné k
hosszú távra tavasztól. Érd.: 30/640·
33-703
Szivacsos francia ágy jó állapotban
eladó.28eFl.Érd.:20/488-48·99
3 égös használt gáztüzhely eladó.
Érd.: 30/5576-004
Eladó 2dbtáska Irógép és 1dbErika
Irógép. Szilva cefre, CO hegesztödrót
0,8 mm-es. 5e Ft-tól. Érd.: 70/659·
6776

Eladó 2db 2ajtós szobaszekrény 10 e
FVdb, 3-as tükör 6 e Ft, rekamié 10 e
Fl, Nova sütő 10 e Ft. Érd.: 70/545·35·
58

Gye., Rákóczi u-ban 4 szobás,dupla
fürdöszobás, dupla ebédlős, 2
bejáratú polgári ház
melléképületekkel, dupla garázzsal,
vegyes tüzeléssel, berendezéssel
eladó. Érd.: 66/284-278; 30/851-99·
02-b-

Gye., félkomfortos parasztház,
beköl!őzhetően , Kálvin u57 sz. alatt,
eladó. I.ár 4,5 M Ft. Érd.: 70/2015
208; 66/282-148 -b-4x-

Gyomán, Rózsa F. 14. sz. alatt 4
szobás, nappali + étkezö,
padlásteres családi ház
alsóépülettel, garázzsal eladó, 
kisebb csere érdekel. I.ár 11,5 MFt.
Érd.: 66/284-295; 30/249-76-22 -b
4x-

Gyomán, Arany J. 25., 845 rnz-es
telken, 145 m2-es, 5 szobás,
összközmüves vályogház
melléképületekkel (vállalkozásra
alkalmas), azonnal beköl!özhetöen
eladó,- net bekötve. (Akár két
generáció számára is kialakltható.)
l.ár9MFt.Érd.:20/221-66-33-b-4x-

Gyoma, Arany J. u. 16. sz. alatt 4
szobás, összkomfortos ház eladó.
Érd.:20/5266-573 -b-4x-

Eladó a HOLDFÉNY sörözö Kulich
Gy. u-ban (Magtárlapos) teljes
berendezéssel, Ar megegy. Szer.
Erd.:30/501 ·39·14

Gye., Vásártéri ltp-en 4 lakásos
társasházban 3 szobás lakás
alsórésszel, garázzsal eladó, vagy
kertes házra cserélhető . I.ár 8,6 MFt.
Érd.:30/488-43-96; 30/944-18-47

Gyomaendrőd központjában,
Napkeleti u. 4. sz. alatti 2 szobás,
gázfütéses családi ház, nagy
melléképülettel1440 m2·es telekkel
eladó. I.ár3,45 M Ft. Érd.: 20/4132
770

Öregszőlőben, Diófa u 13. sz. alatt 2
szobás családi ház 4530 mz-es
területen eladó. Érd.:30/359-52-01
Eladó a Kecseq és-zuq belsöben 861
m2·es vfzparti telken 30 m2-es
alapterületű (30 m2 alsó + 30 m2
felső) horgásztanya,horgászatijoggal
együtt. Érd.:66/220-09118 óután
Gye., Pásztor J. u 26. sz. alatti
ingatlan eladó, vagy kiadó Női

kerékpárok eladók.66/285-495
Gye., Október 6. ltp-en 2 szobás, 3.
em.lakás sürgősen eladó, vagy kertes
házra cserélhető . Érd.: 20/5767·879
Endrődön 2 szoba + nappali, gáz és
vegyes tüzelésű, ősszkomfortos

parasztház, alsóépületle, nagy
udvarral eladó. l.ár 3 M Ft. Érd.:
20/2155-670

SZITA Kft .
8elvizesépületek szigetelése
Alászigetelés fű részeléssel

Külső, belső

felújítási munkák!
Teljes körű

építőipari kivitelezés
06 70/31 14-736 '- "-'

Ingatlan

Gye.,parasztház eladó nagy portával.
viII . és viz van, beköítözhetöen,
Selyem út 82. sz. alatt. I.ár 2,2M Ft.
Érd.:66/284-857; 30/925-95-15
Fő úti társasházban (Kolmann) 1,5
szobás 53m2-es 1.em. lakás eladó.
l.ár6 MFt. Érd.:30/3396-840

Gyomán, a Fö úton családi ház
alsóépülettel, nagy portával eladó.
Központi elhelyezkedése miatt
kiválóan alkalmas üzlethelyiségnek.
Érdeklödni: 06204272132
Gyomaendrődön , a "Ko11mann"
lak6telepen, első emeleti, felújltott
lakás eladó. Érdeklődni: 06 20 427
2132
Gyomán, Rákóczi 29. ház eladó,
jelenleg orvosi rendelő. Kecsegésben
horgásztelek eladó. Erd.:66/386-191;
30/9985096

Endrődön, a Csókási zugban 2
szobás, összközműves ház eladó a
holtág mellett. Érd.: 06-20/257-94
59."
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•boltjaitI
Gyomaendrőd:

- Fö út 26.
- Bajcsy-Zs. út 49.
- Hossu h u. 2.
- Hossuth u. 66.

, " I I

AP I EnEKES AJAHDEKSAl
Gyomaendrő , Kossuth u. 45. 1

TfiPÉTfÍK
Öntapadós tapéta 45 és 67,5 cm széles
Öntapadós fali matricák ...----::-lcr-----",--,.J

Fűrészporos tapéták
Bordűrök

ÚJDONSÁG
Hőszigetelő tapéta
Polisztirol kasírozott
gyors és hatékony belsőtér szigeteléshez
10m/tekercs 4 mm vastag

Hő visszaverő szigetelő tapéta
Alufólia kasírozással radiátor mögé

Festékek kül- é s b e ltérre
R ag as zt ó k , tömítök, glettek

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

/-----------------------------------------I

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

I • törzsvásárlói kártya
I I
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&ACRAMENTUM

TEMETKEZÉ~
ÁUandúügyelet:36-30/696-71-17
Gyomaollllröd. Bajcsy-Zs. út111. sz.

LÁ RE Z T
yomaendrőd, Hősök útja53.Telefon ~B4·~55

I N G Y EN ES I{OM P UT E R ES SZE M V i zsG Á LA T
ked d , CSÜTÖRTÖk, p ÉNTE!(, SZOMb AT 1 0 ..1 2 ..iG

SZERdA : d n, G Ed Ei M ARGiT
dE . : 0 ...12..iG, dv.: 14... 1 6 ..iG

Óvja szemevilágát akáros UVsugárzástól!

gyes opti a i keretek
és napszern ··vegek

á re gedrnén nyel

Év végi A KCi Ó ' tszerész üzletben!

Nov m er -tIT
e~kész ··It sze üve

k '·)111ere , encs •.•
A részletekről érdeklődj ön üzletünkben!
GYORS És pONTOS kiszoLGÁLÁssAl vÁRjuk kedves vÁsÁRLóiNkATI
T i sZTELETTEL: SZARkA Csi LLA OPTOMETRisTA, lhslERÉSZMESTER

Új Gyomaendrődi Hlrlap > független városi havilap. Fe le lős szerkesztő :

Bíró Károly, szerkesztőség : 5500 Gyomaendrőd, Arany János u. 25. sz.
Felelős kiadó: Biró Károly Tel.: 06/20/221-66-33. Nyomtatás: Berény
Nyomda, Hegyi Márton; Mezőberény, Vésztői út11/A.
E-maII: gyehirado07@freemail.hu;biro.karoly5~upcmail.hu
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A lapunkban megjelenö vélemények, értékelések, hozz ászól ások, esetleg
fizetett hirdetések nem feltétlenül aszerkesztöség álláspontját tükrözik. Viszont
teret adunk minden véleménynek, hozzászólásnak, melynek hangvélele
bizonyos etikai határok között mozog. Az. "-XX·" jelű írások fizetett hirdetések,
vélemények vagy PR-cikkek.Címlapterv:Novák Hanga
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Gyomaendrőd polgármestere minden
gyomaendrődi lakosnak nagyon
kellemes, áldott, békés
karácsony i ünnepeket kíván,
és az új esztendőben
sikerekben gazdag hónapokat!

A tar alom
K ' · 'IaracsonYI a om 2.

Atűzol óságépületebövü t 3.

RENDŐR ÉGI FELHív' SOK 7.

Nyelvtanfolyamok kezdőknek és aladóknak:
egyéni. pá ros. kiscsoportos. igény esetén hétvégeken

Kezdő angol/ émet
30 órás külföldi munkavállaláshoz
60 órás általános tanfolyam

Angol/német nyelvvizsga tanfolyamok
Üzleti angol és üzleti német· csoportos

Minimum alapfokú tudással

Felkészítés állásinterjúra (10 ór )
Gyermektanfolyamok
•••• ~ "" IfI'''''' ,

KU FOLDI AllASlEHETOS G K
vendéglátás, gyár i munk . Feltétel: lapszintű nyelvtudás

Tám,ogatott képzlsek cégeknek:
« TAMOP pályázat keretében

Erd.: 06-20/947-1603; inf o@illtem yelvstudio.hu

INTER Nyelvstúdió, Ciyomae őd
Kossuth út 18. hétfő-péntek : 14.00-18.00óra

INTE~-/I- ' ) 111 1,7007

GENERALI PROVIDENCIA BIZTOSÍTÓ ZRT.
ÜgyféIszoIgálati irodáj a
-kötelezü gépjármű felelősség biztosítás, CASCO
-vagyon biztosítás (lakás, üzlet, vállalkuzás)
-életbiztosítás - EURO alapú életbiztosítás
-felelősség biztosítás
-utash íztosítás
-mezőgazdasági blztosítások

T/MAR MENYHÉRTNÉ Tel.: 06/30/4178-882; 06/20/6634-525
Gyomaendrdd, Bajcsy-Zsilinszky út 47.

0V{Índen kedves.olvasónknak áldásos, békés gcarácsonpt kívánunk!.
ff' ,

ORSEG ES MENYEK
November J-jén, délután érkezett bejelentés, rnikor is egy halőr a
Német-zugban 2 főt ért tetten, akik engedély nélkül és tiltott módszerrel
halásztak. A rendőr kideritette, hogy a 2 helyi férfi gereblyézés
m ódszerével több halat is fogort már. Ellenük állatkinzás. lopás miatt
eljárást indítottak.
IS-én, éjfél után a járőr észlelte, hogy a Tompa utcában egy férfi
kerékpározik, de közben a kezében 3 tyúkot tart. Amint meglátta
rendőrautól eldobta a baromfikat. és el akart menekülni. Ez sikertelen
volt, a rendőrök elfogták. Az intézkedés során kiderült, hogya férfi a
Tompa utca egyik házának rnellékhelyiség éböl lopta el a tyúkokat. de
azt is megállapitották a zsaruk, hogy ittasan vezette a kerékp árját. Ezért
a lopás miatti büntető eljárás mellé 60 ezer forint bírságot is kiszabtak
az illetőre, aki mintvisszaeső követte el cselekményét.
24-én, délelőtt érkezett a bejelentés arról, hogy egy férfi kerékpáron
haladt a kerékpárúton, mikor vele szemben közeledett egy másik
kerekes, csak, hogy a kezében valamit tartott és azzal hadonászott.
Mikor egymás mellé értek, a hadonászó illető a másik kerékpáros arca
felé csapott.Az ütés hatására a sértett a kerékpárút melletti fuves részre
hajtott. Az eJkövető ellen közlekedés biztonság elleni bűncselekmény
miatt indult eljárás.
25-én, éjfél körül vette észre a járőr, amint egy nő a Juhász Gyula
utcában gyalogol, kerékpárjál tolja. Igazoltatták a rend őr ök. s közben
észleltek, hogy nem rnessze,az árokban egy bedobott zsákból különféle
tárgyak kandikálnak elő. A nő bevallotta, hogy ő dobta a zsákot oda, az
árokba.Azt pedig nem sokkal korábban egy lakatlan házból, az ottlaláll
holmikkal pakolta meg. Lopás rniatt az eljárás megindult ellene.
Felhívás: Elszaporodott a lakatlan házakból történt lopások száma.
A rendőrség kéri a tulajdonosokat, amennyiben lehet, minél
gyakrabban látogassák az ingatlanjukat, az őrzésről pedig lehetőség

szerintgondoskodjanak! Ha bármilyen információval tudnak szolgálni,
keressék meg a rendőrséget !
A közelgő ünnepi bevásárlások alkalmával annak ellenére, hogya
rendörség fokozott ellen őrzéseket tart, mindenki vigyázzon saját
értékeire, Ha lehet ne készpénzzel fizessenek, és a g épj árműben ne
hagyjanak értékeket láthatóhelyen!

R
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Dr. Frankó levele
Karácsonyi álom

November vége. A kert reggel csendben van, csak a nyírfák sárgult levelei
hullanak. Belepik a tetőt , a kert füvét. Az egyik fán fiatal karvaly üldögél,
nagy sárga szemeivel fürkészi a terepet. Az összes veréb szinte pillanatok
alatt eltünt a bokrok között, meg sem rnozdulnak, az életükkel játszanak,
tudjákjól. Szép isaz őszés fájdalmas, mint rnindenelmúlás.
"Miről ír legközelebb doktor úr?" ezt kérdezte kedvesen a benzinkút egyik
kezelője . Gyakran beszélgetek vele és munkatársaival, kedvelem őket ,

hosszú évek óta csak erre az egy kútra járok. Amikor sikeriilta szeméttelep
helyére"varázsolnunk" a kutat, megfogadtam, míg élek, csak náluk
tankolok. Tartom a szavamat. Miről írok? A karácsonyról - mondtam a
kornázni, viccelődni kedvelő fiatalembernek. Akkor most ezt a "levelet"
kicsit neki is írom,hiszen megtisztelt a kiváncsiságával.
Láttam a napokban egy filmet. Egy szeplős arcú, vörös hajú 17éves srácról
szólt. Apja pap egy kisebb gyiilekezetnél valahol Amerikában. Édesanyja
pedig szigorú vallásos asszony. A srác a nyári szünidőben pénzkeresés
r em ényében egy idős, szép arcú, kissé hajlott hátú sz í nésznőnek segit apró
cseprő munk ákatelvégezni. Az idős hölgy elfogad egyjótékonysági estére
felkérést, versek felolvasására. Hangosan mondogatja a régen tanult
gy önyörű verseket, néha-néha megakadva, keresgélve a szavakat, rnert
idős és feledékeny. A fiúsegít neki, a könyvből súg, ha kell. Vanegyjelenet
a filmben,és emiatt írtam le a megelőző sorokat: az egyik szonet1 szavalása
közben a szin é szn őt közelről mutatja a kamera.Aszáját, a szemeit.Az arca
már ráncos, de a szemei gyöny örűek, fiatalok. Megszólal: "Tudod, fiam,
nem az öregség szörnyü a maga testi valóságában. A szömyii az, hogy a
lelked az fiatal marad!" Majd folytatja a szép szerelmes szonettet és elnéz
közben valahová a távolba. A vörös hajú, szep l ős fiú tágra nyilt szenunel
áll, kezében a könyvvel. Látni rajta, hogy nem érti igazán az öreghölgy
mondatait.Tudom,most hosszasnak tűnik ez a bevezető, ha a Karácsonyról
akarok írni. . ,
Valahogy úgy vagyok most, mint a filmbéli öreg színésznő . Igen, az én
korosztályomszámára kicsit időutazás is ez az ünnep. Emlékek, szép esték,
Anyu, Apu és így tovább. Gyerekként gond nélkül tudunk szeretni, öriilni.
Idős fejjel félek, a mai világban gondot okozhatunk agyerekeinknek,
sokszor már a létezésünkkel is. V áltoznak az i dők, változnak a szerepek.

Jótékonysági bál
A Selyem Úti Óvodáért Alapítvány október 20-án, mint minden évben
jótékonysági vacsorát rendezett a Bowling Treff Étteremben. A
résztvevők és a támogatók adományaiból az óvodás és b ölcsődes

gyermekek részére Mikulás csomagot készítünk és karácsonyi ajándékot
vásárolunk, valamint a gyermeknapi kirándulás autóbusz költségét és az
óvoda, böl csőde udvarán rendezendő gyermeknapi ünnepség kiadásait
fizetjük.
Köszönjük a Szül ők támogatását és segitségét, valamint hálásanköszönjük
támogatóink (vállalkozók és magánszemélyek) adományait.
Ezúton kívánunk minden Kedves Támogatónknak boldog, békés
karácsonytéseredményekbengazdag boldog új évet.
Támogatoink voltak:
Dajkó Lászlóné (Gazdi bolt), Kolibri, Szécsi Henrietta, TiMobiíe, Agro- Áruh áz,
Wall GMK. Taplr-Papir; Mágus-Comp, Divat-Zána, Fehér Mih ályné, Szujá-Feh ér
Ildikó, MADIZOL Kji.. Gyomai Iparcikk B/, Hun garofresch B/. Kalamá ris
Papirbalt, OMART Kiinyvesbolt, CM Méteráru, Gellai Zsolt, Gellai Miklós,
EJldrödi Cipökellék Kji.. Gellért János. Fek écs Béla. Hunyecz Katalin, Gyuricza
Anikó. Nedról/é Kurilta Katalin, Kazai József ésneje. Welvet Bútoriizlet, Szendrei
Dóm. Kurilla Hajnalka, Dinya Imre Vaszm űszaki bolt, Melódia Üzleth áz, Endrád és
Vidéke Takaréksz övetkezet, TURUL Cipó Kft., Gerh át Rel/á/a, Kov ácsné Putnoki
Ildikó, Vaj d án éGyuricza AI/ikó, Ker/ész Jozsef Hunya Krisztina, Feb érné /Vágner
Ildikó, Csáki Csaba. Gondo Edlt, Nedró György. Rojik Zsolt, Tarjanyi Vik/OI; Filip
Anikó, Lászln István, Csikós G áborné, Gel/ai Zsol/né, Vargóné Zsadányi Zsuzsanna,
Hegedris Tamás. Somogyin é Katona Gyongyi, Endródi Húsbolt, AZIII Fiirdószoba
Szalon, Szarka Csilla, Lakásfelszerelés Bolt, Vm;gaPatrlcia , Brezovai Edit, Csikós
Zoltáné, Haszn áltcikk Bolt, Papp Ilona. Fülöp Imréné. Varjú István, Vé/raLászló,
Papp Kert észet (Dévav ánya), Feuerwerker Gábor, Paráczaiu é Feuerwerker
Zsuzsanna, Nagy Márkné, Kiss Irén, L útkoczkin éMikó Judit, Fülöp Imréné, SIKÉR
Kji.. Nánási Éva, Csekö-K/lril/a Zsanett, Varga -Zolt ánné, Farkas Katalin, Csökéné
Homok Ilona. Bartot ák Tímea, Solymosi Edit, Kiss Edit, Belál/é Szabó Anikó,
KERT-KIVI Kji., Raduska Lajos, Vaszkó Balázs és nej e, Wol/hé Kereki Tiinde,
Porubcs ánszki Sándorné, Bó/os Zi/a, Narancs-TI/ri, Tó/hl/é Szabó Ir én , Endródi
Patika, Körös B útoripari Kji. KoioliJudit, Varga Józsefné. Giricz Klára. BEST Kji.,
Hegedús Jozsefué, R éka-Turi, Diego Lakás/ex/il. TandiButik, Pápai Andrea. Girlené
Farkas Judit, Gyuricza lie áta, Szemer édi Andrea. Botos Józsefné, Tök-Jó Turi,

A Karácsony marad, a Karácsony örök! A szeretetr ől, a születésröl
csakis szép lehet!Az ember, ha felnő részt vesz az életnek nevezettkese
játékban, ezért szeret gyerek maradni, felfedező, játékos. Vágyakozi
megtapasztal újra és újra! Ahogy eljön a tél, hull a hó nagy pelyhek
csengettyiíszó hallatszik, szalad a szánkó.Jászolt lát,Máriát, a kis Jézus
a három királyt, báránykákat. Álom és valóság! Gyermekkori emlé
Álmodj hát velem kedves olvasó egy ilyen Karácsonyt! Egy régen vo
Gyerekek vagyunk, ülünk a konyhában. Anyu süt, főz, halkan szól a rá '
karácsonyi énekek hallatszanak. Vajon mit hoz a Jézuska? Milyen le
karácsonyfa? Sokájön még? Kérdezgetjük Anyát. ,,Legyetek türelmese
hallom most is a válaszát. De mi türelmetlenek voltunk!
Harminc évvel később Tünde a szent est én a református ternplomf
Máriátjátszotta több éven át.Alig egy óránk voltLillát felöltöztetni, auté
rakni, iránya templom. Csodálta és hallgatta a kis Jézus történetét
mosolyogva nézte, hallgattaTünde énekét. Aztán rohanás haza.Anyuen
idő alatt feldíszítette a fát, kirakta az ajándékokat. A csengő megszól
Lilla belépett a nappaliba és ott volt a Jézuska! Látni is vélte! Megtörtén
csoda, amia gyerek számára a legszebb, maga a valóság.
Ugye, sokunknak vannak ilyen és hasonló élményei, emlékei? Adni jó
legszebb, legjobb emberi tett a világon. Örömet okozni, boldoggá tenm
gyerekünketés így önmagunkat is,gy önyörűsé g!

Ma hazug és álszent világban élünk. Kevés az őszinte szó. Az emberisé
nagy átverése, lezüllesztése folyik világszerte. Ostoba, szörnyü emberek,
pénz hatalmával teszik tönkre az életünket. Nincsenek kapaszkodóin]
fulladozva, nehezen tudunk csak fent maradni. De a hit és a szeret
gyakorlása megmenthet.Ahit soha nem mondja, nem tudoksegítenil
Álmodjunk hát szép Karácsonyt. Anyukák és Apuk ott ülnek az ágyun

szélén, csendben mes élnek, mesélnek. .. Illatozik a fenyő, az elharnva
esiIlagszóró és egyszer csak belép a szobába egy angyal. Anyu észre s
veszi, csak mi látjuk azt, gyerekek! Suhog II szárnya, miközben rán
mosolyog. Ezzel a mosollyal alszunk el. Anyu betakargat. megsimoga
még egyszer utoljára, majd csendben kilép a szob ából,óvatosan beesukj
az ajtót. Csend van. Alszik a város, a hópelyhek, a madarak, a fá
Megszólal egyszer csak a harang, éjféli misére hív! Megjött Jézuska
A templomban éneklik a himnuszt! Aztán csend lesz. Karácsony éjszakáj
Álmodj szépet! Boldog Karácsonyt Magyarország! Üdvözlettel:

D,: Frankó Kárai

Farkas Viktória, Uhrin Auilláné, Vaszkó Bél áné, Oszlács Csabáné, Kereiri Lili.
B/tjdosó család, Szov érfi Károly. Kony áné Lukács Ém, Hoffmann é Szabó
Gabriella, Gyomahús Kji., Novák Ri/a. Andi Butik, Gócsi Optika, Mammut Tec,
Kisn é Rimóczi Erika, DIADEM Gyógyszer/ál; Mini-Pékség, Zotd-Cukrászdo;
Gondozási Kozpont, Margo-Virágiizlet, Kovács Anikó, Kakati Edit, Barják Imréné.
Ambrozi Mih átyné, Katona Már/a. Tó/h László, Ágostonné Farkas Mária, Molnár
Zol/áll. Szujo Kji.. Bowling Treff Étterem, Fiilöp Zol/án, Kovács Pé/em é, Hl/I/garil
Zr/ Körösi Kel/e/ő Üzeme, Törőcsik Zsanett, Nagyué Rácz Ildikó, Tokain é Tímcir
Csilla. Lizák Virágűzlet, Kucsmik IS/I'ón, BERILL Ékszeriizlet, Color Shop.
Gyomapress Nyomda, Nagylaposi Birkacs árda. Tothn é Rojik Edit, Binges Irén
Lukács László, Giricz AI/namária. Fasola Adeola, Antal Andrásné, Farkos
Gabriella.

ln me r iam

Szabó Gergely
1916-2012

Mint férfi fodrászt, majd villanyszerelőt és
hűtőgép szerelőt ismerte Gyoma lakossága a jó

társalgó, hangulatos embert.
Szerette a függetlenséget.

A Dobó úti nyaraló soron épített kis épületében
élt éveken át.

Az utolsó időben már bent élt a Hősök útjai
házában családjával.

Tisztelettel gondolunk rá!
Búcs úzvat szomszédai és ismerősei



Fekécs László (balra) az új tankerületi igazgató
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Átadták Gyomaendrődi, Hunyai, Csárdaszállási önkormányzati tűzolt ó

ság laktanya kibővített részét! Ennek keretében egy mosdóhelyiség,
zuhanyzó és mosórész kerűlt átadásra. Ezzel korszerü és a jogsza
bályoknak megfelelő körülmények között teljesíthetik feladatukat a
tűzolt ók . Jelen voltak megyei tű zoltó, katasztrófav édelmi veze t ő le V árfi
András polgármester adta használatba az épületrészt. Ennek a bővítésnek

mintegy három millió forintos költsége volt, amit az önkormányzat
fedezett.
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Gyomaendrőd és környéke járási
tankeriileti központ vezetője: Fékécs László
Mint ismeretes, 2013. január I. napjával a közoktatási intézmények állami
fenntartás alá kerülnek. A fenntartás alapvet ően szakmai irányítást jelent.
A fenntartói feladatok ellátását a központi és területi szervekb öl álló
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ végzi. Amegyeközponti tan
kerületek feladata egyrészt a megyében működő szak képző iskolák,
kollégiumok, pedagógiai szakszolgálati feladatok. valamint pedagógiai
szakmai szolgáltatásokat ellátó közoktatási intézmények vonatkozásában
van, másrészt az illetékességi területén működ ő általános iskolák, alapfokú
müvészeti iskolák és gimnáziumok fenntartásával kapcsolatban lát el
egyes fenntart ói feladatokat - az alapítványi és egyházi fenntartású
oktatási intézmények kivételével. A j ár ásí tankerüleli központok az
iIletékességi területükön működ ő általános iskolák, alapfokú müvészeti
iskolák és gimnáziumok fenntartás ával kapcsolatos an teszik ugyanezt.
A tankerületi vezetők legfőbb feladata a kapcsolattartás az intézmény
vezetőkkel, pedag ógusokkal és a köznevelés egyéb sze rep l ő ive l ;

rendszeres jelentések és adatszolgáltat ások készítése. Ennek érdekében a
következő hetekben felkeresik a tankerülethez tartozó települések
polgármestereit, hogy megállapodjanak az átadás-átvétel részl eteiről.

KIÁLLíTÁS A VIDOVSZKY BÉLA VÁROSI KÉPTÁltBAN
2012. november 3-án SZEVERÉNYI MIHÁLY festőrnűv ész

kiállításának megnyitója zajlot;.;.t. .,..-- - -,

A kiállítást megnyitotta:
Kóris Györgyn é

kurat óriurni elnök.
K özrern űkőd ött :

Sipos Fanni
a gyomaendrődi

Komédiás Kőr tagja.
A kiállítás megtekinthető

2012. december 14-ig
nyitvatartási időben .

Kinevezték Fekécs Lászlót a Klebelsberg Intézményfenntart ó Központ
járási igazgatójává.A posztot novembertől tölti be. Ez az intézmény lesz a
fenntartója, az óvodák kivételével, a közoktatási intézményeknek. Az ál
lami irányítás, fenntartás alapvet öen szakmai irányítást je lent, melybe
beleértendő a pedagógusok és a neveleő-oktató munkát közvetlenül
segí t ők bérének, járulékainak központi biztosítása, valamint a taneszköz
ellátás és a küls ő szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) támogatása. Ezzel
felszámolásra kerülnek azok a különbségek, amelyek az elmúlt
évtizedekben az önkormányzatok eltérő anyagi lehetőségei miatt alakultak
ki a köznevelési rendszerben. Az új rendszer igazságosabb, kiszámít
hatóbb viszonyokat teremt, nagyobb biztonságot nyújt a tanulóknak és a
pedagógusoknak.
A Polgármesteri Hivatalban Erdős Norbert kormánymegbízott és Vám
András polgármester mutatta be az újonnan kinevezett Fekécs Lászlót és a
végzendő feladatait.
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Történt egy megállapodás felsőbb szinten, ami arról szól, hogya
polgármesteri hivatal milyen eszközöket és személyi és tárgyi
feltételeket ad át a já rasi hivatalhoz . Mindezt egy felmérés alapjá n
határozták el. Tehát az itt létrejövő j árásí hivatalhoz milyen épületet
biztosít a város, rnilyen eszközöket, illetve kik azok a kollegák, akik a
városi hivataltól a járásihoz kerűlnek át. Ez a megállapodás
rnegszületert, Személyekre, berendezésekre vonatkozó an.
A másik ügy, ami ezzel párhuza mosan folyik, az már helyi, városi ügy.
Az önkormányzat felajánlott egy épületet a jar ásihivatalnak, mikor azt
mondta, hogy ameglevő , Szabadság téri épületből kiköltözik a Selyem
út 124. szám alá. Az a volt iskolaé pület pillan atnyilag nem felel meg
hivatali funkcióknak, mert az tulajdonk éppen iskolának épült. Ott a
szükséges átalakításokat d kell végezni. Továbbá azokat is, amit még
az önkorm ányzattal kötött az FVM, vagyis , mikor átadta az
önkorm ányzat állami kezelésbe az épületet, akkor a megállapodás azt
mondta ki, ha az valamikor már nem oktatási célt fog szolgálni, a
tulajdonjoga visszaszáll az önkorrnányzatra, és az épületet olyan
állapotban kéri majd vissza, mint ahogy azt átadták. A leromlott
állapota miatt most az épül etet fel kell újítani. A Megyei
Intézményfenntartó Központ, akinek a kezelésében volt eddig,
felmérte, megállapodásban rögzítették az önkormányzattal mit kell
elvégezni az épületen. Ez gyakorlatilag állagmegóvó munkálatokat
jelent. Plusz megcsinálják azokat a dolgokat, amelyek a hivatali
funkcióhoz szüks égesek, hogya feladatokat maradéktalanul el
lehessen ott végezni a jövőben , amelyek eddig a Szabadság téren
történtek.

Költözilf hivatal... "Csónaklláz f eltíjítása I
a Körös-Maros Nemzeti Park kapujában" I

L ADER támogatással valósult meg J

csónakház felújítása a Harmas-Kö rö
folyónál

Halász István Csónakház átadása
A Korő s-Kaja k Sportegyesület 20 II decemberében pályázatot nyújt
be a LEADER pályázati felhívás keretén belül a Körösök Völ
Akciócsoport által meghirdetett .Közöss égi terek kialakítása
funkcionális hasznosítása" c élterülerre. amelyen bruttó 7.000.000,
vissza nem té ri t e ridő támogatást nyert a csónakház felújítására.
A felújítás során kialakításra került egy nagy összefüggő, mintegy 69
m'-es csónaktároló helyiség, és egy mellékhelyiség. A helyiségek esi
szásmentes lap és simított beton padlóburkolattal készültek. Teljes kör
felújításra keriilt a taréjszelernenes fa tetőszerkezet , valamint szüksége
volt a teljes elektromos vezetékrendszer cseréje. A csónakház kö
nyezetében já rda, parkoló és külső világítás készült a beruházá
keretében.
A felújított épület az ünnepélyes átadást követően a Ha/ász Istvái
Csónakház nevet viseli. '
A projekt elsődleges célja a csónaktárolás l ehetőségének megteremtés
közel a Hárrnas-Köröshöz, így a folyó, mint természetes vízi ú
l ehetőségeit gyakrabban kihasználhatják asportolni vágyók a szabadidő.

és versen y szer ű e vezőssp or tok gyakorl ásánál, kenutúrák éi
sárkányhajózás alkalmával. A H ármas-K örösön l ehetőség adódik t
hosszabb evezős túrákra, amely során megismerhetjük a folyó és
környezete természeti sz éps égeit, A túrák e l őkészít ésének ideje a
folyóhoz közeli csónaktárolási lehetőséggel lerövidül, a hajószállítási
problémák enyhülnek.
A csónakház üzemeltetése alatt a Körös Kajak SE erő s íte n i kivánja a
szférák közötti együttműködés t , és a helyi közöss égeken belülí
összetart ást. Két éven belül olyan közösségi programokat valósít meg
felújított csónakháznál a sportegyesület, amelyeknek alapvető eleme a
evezős szabad idősport . de kiegészülnek további rekreációs elemekkel,
amelyek az aktív pihenést biztosítják a résztvevők számára.

A csónakház felújítását követően az alábbi szolgáltatásokat nyújtja a
sportegyesület:

összevont, kihelyeze tt tanórák keretében kenuz ás az
iskol ásokkal. vízhez szoktatás;

• csapatépí tő sárkányhajózásokszervezése, lebonyolítása;
kenutúr ákszervezése, lebonyolítása;

tl közösségi prograrnok, családi napok szervezése;
hajók bértárolása közel aH ármas-K ő rös folyóhoz.

A városnak ehhez a költséghez kell hozzátennie önerőt, de mivel a
könyvtár is odaköltözik az épületbe ezért ez is kiadással jár, amit az
említett önerőnek fedeznie kell. Az informatikai és a telekom
munikác iós infrastruktúra kialakítása is szükséges, hiszen ott nem
lehet beszélni jelenleg használható kiép ítetts é gr ől . Erre öt millió
forintot kell költeni. Ez takarja a teljes, komplett kiépítést. Nincs
odavezetve például a Békési Kistérségi Társulá snak a hálózati
végpontja, ezt is ki kell építeni. Hiszen a hivatal nem csak önmagában
müködik, hanem együtt az intézményeivel , és a kapcsolaltartás ezen a
kistérségi hálózaton folyik. Ráadásul január l-j étől nem csak
Gyomaendrődnek lesz ez a hivatala, hanem Csárdaszállásé és Huny áé
is ez lesz, vagyis ih lesz az úgynevezett központ. Csárdaszálláson és
Hunyán önálló hivatal nem fog müködni, hanem egy közöset. A két
település én a hivatalban ott maradó dolgo zók pedig kirendeltségeket
alkotj ák majd. Ezek a kirendeltsége k informatikailag is integrálódnak
Gyomaendrődhöz, és ehhez kell a Békési Kistérségi hálózat, a
telefonközpont, a távolsági kapcsolat kiépítése. A másik öt millió
forint, a padlóburkolatok lefektetése, és a költözessel járó költségek.
A rnunk álatok egyébként már folyoak az épületben. Ezeket gyakran
egyeztetni kell, hogy minden simán, gördülékenyen haladjon. - nyilat
kozta lapunknak Megyeri László aljegyző .
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Kovács József, Tóth Bálint a Bólyai Matematika
Csapatversenyen

Október 12-én, Békéscsabán a Petőfi Utcai Altalános Iskolában rendezték
meg a Bolyai Matematika Csapatverseny rnegye í fordul óját.
A Kis Bálint Általános Iskola hetedik és nyolcadik osztályos csapatai is
megmérették magukat, és a következő eredményeket érték el:
- a hetedik osztályosok a 35 csapatos mezőnyben hatodik helyezést értek
el, csapattagok: Bödör Balázs, Miklavicz Ákos, Tótka Attila és Vincze
Viktor
- a nyolcadik évfolyamoso k 41 csapat közül a hetedik helyen végeztek,

csapartagok. Deli Csenge, Nagy Noémi

Szavalóversenyek
2012. november 17-én rendezte meg a gyulai Karácsony János Katolikas
Gimnázium a XII. Simonyi Imre Emlékv ersenyt. Uhrin Barbara 8.a
osztályos tanuló : harmadik helyezett lelt. Egy szabadon választott és egy
k ötelez ő verset bírált a szigorú zsűri. Három nappal később Sarkadon, az
Ady-Bay Gimnáziumban három tanuló képviselte a Kis Bálint Általános
Iskolát, az Ady-napok alkalmából rendezett szavalóversenyen. A követ
kező eredmények születtek: Uhrin Barbara: negyedik helyezett, Fekécs
Fanni: ötödik és Kriszt György: hatodik helyezett lett. A diákok felkészítő

tanára :Hunya Jolán tanárnő .

Rajzpályázati eredmények a Rózsahegyiben
A Hogyan közlekedjünk biztonságosan g örkorcsolyával? cirnu
rajzpályázatot a Generali a Biztonságért Alapítvány hirdette meg még a
tavasz folyamán . Ezen az országos megmérettetésen I. helyezést ért el
Soczó Tamás 8. b osztályos tanul ó.
Az Endrőd és Vidéke Takar ékszövetkezet évek óta meghirdeti a
Világtakarékoss ági Nap alkalmából a rajzpályázatál. A Rózsahegyiböl
most is sok rajz érkezett a kiállit ásra. Díjazott lett Kiss Eleonóra 2. b és
S őr é s Petra 6. b osztályos tanuló . Különdíjatkapott Soczó Tamás.
November 8-9-én rendezt ék meg B ékéscsabán. a sportcsarnokban a
Pály aválasztá si Vásárt, ahova a Rózsahegyis nyolcadikosok is
ellátogattak. Ezen a rendez
vényen került sor a 7-8.
osztályosok számára kilrt fotó
és rajzpályázat eredmény
hirdetésére is . A Ho gyan
képzelem el a j öv őrnet? pályá
zatra több mint 300 alkotást
küldtek be. Fotó kategóri ában
Dobák Dóra 7. b osztályos 2.,

osztálytársa Botos Pongrác 3. ~~~~~Ii
helyezett lett.
Rajz kategóri ában els ő díjat .......L.----".....

kapott SoczóTamás.

Kir ándulások Budapestre
Egy októberi reggelen nagy izgalommal indult útnak a Rózsahegyi négy
osztálya, az 5.a, S.b, 6.a és a 7.a osztály. A Keleti pályaudvarról metróval
jutottak el a Parlament épületéhez, ahol mégjólláthatóak voltak az október
23-i ünnepség nyomai . Egy kellemes Duna-parti séta után a Lánchídon
keresztül mentek át Budá ra, ahol először a Mátyás-templomot tekintették
meg, majd felmente k a Halászb ástyára,ahonnan festői szépségű panoráma
tárult eléjük. Egy rövid pihenő után a Hadtörténeti Múzeumb a indultak,
ahol megnézh ették a kül önbö ző korok fegyvereit, egyenruháit.j elv ényeit,

Hazaindul ás előtt még
.-----:---,---:=--------~..--.",....-:----, bemen tek az Aréna

Plázába, a McDo
nald's-ban finomat et
tek, majd egy rövid
nézelődés után fárad
tan, de sok élménynyel
gazdag odva indultak
haza.
A 8. b osztályosok

~• • busszal mentek főv á
fil rosunkba. A teljes na

pot a Vidámparkban
töltötték el, hazafelé,
Szolnokon ők is betér-
tek a McDonald' s -ba.

Tátika a Rózsahegyiben
Hagyományos , novemberi Diák-önkormányzati program a Tátika . Erre a
délutánr a már hetekkel előbb kezdenek próbálni a gyerekek. November
13-án, alig fértek be a tom aterembe az érdeklődő szülök, ismerösök,
iskolatársak. Régi és új sztárok: Rednex, Usher, PSY, Hooligans, Düki ,
Aqva, Gloria Gaynor, Pitbull és még sokan mások szerepeltek a prog
ramban.

Elsősök bemutatkozása
A Rózsahegyiben ebben a tanévben 5 1 kisgyermek kezdte el az el ső

osztályt, akik 6 óvodából érkeztek hozzánk. Az óvoda után nagy változás
ez, hiszen nem is olyan körtnyű az új helyzethez, új szabályokhoz, új
társakhoz. új pedagógusokhoz alkalmazkodni.
Nagyon várták már november 19-él, hétfőt, mert az óvónénik eljöttek
iskolánkba, megnézték, milyen tudásra lettek szeli a két és fél hónap alatt.
Magyar órán besz édrn űvel é si gyakorlatokat végeztek, betűsorokat

olvastak , írtak. Matematika órán az 5-ös számmal ismerkedtek: számot
írtak, bontottak, megkeresték a helyét a számegyenesen.
Búcsúzásnál minden gyermek egy saj át k észít é s ű aj ándékka l,
könyvjelzövel, vagy madárkával köszönt el óvó n é nijé t ő l .

Az iskola életéröl további inform ációkat. képeket találhatnak az iskola
honlapján: www.rozsahegyii skola .hu



Temetkezés, temetkezessel kapcsolatos
teljes körű ügyintézés

GYOMASZOLG IPARl PARK KFT.
Gyomaendrőd, Ipartelep IÍt. 2. sz.
Tel.: 66/386-233; Fax: 386-269

További elérh etöségcink:
5500 Gyomaendrőd, Fő út 188.
06-30/630-80-97; 06-20/988-00-13
Az ügyfélszolgálati iroda nyitva tartása munkanapokon:
8-12:00-ig és 12:30-15 óráig. ipgyomasz olg@internet-x.hu

.Sz é» ruhábaII , aral/Y aj/óli ÜGYELET: éjjel-nappal hívhat
kopogsz 1/10.1/, hogy szabad-e?" telefonsz ám: 06-30/630-80-97
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Gyomaendrőd, Szerdan IP es lIEG Z K
Bajcsy-Zs. út 63. SIO atigcsökkenő árakkal!
Pénteken,szombaton LAKÁSTEX IL csökkenő árakkal!
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Gyonlaendrőd, Apponyi u.17/l.
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 9-12-ig; 14-17-ig

Szombat: SZUNNAPl

• Építöipari szolgáltatások nyújtása,

építési anyagok szállítása

-l.l.a • Környezetvédelmi engedéllyel
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Kellemes Kar6csonyi llnnepeke] és
Boldog Új fsztendőt Krv6nunk!

Elérhetőségek:
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CSONTKOVÁCS-AKUPRESSZÖR
Rendel:

Békéscsaba, Jókai út 34 . szám alatt, (udvari bejá rat)
HÉTFÖN : 14-18 ÓRÁIG

"""'~ ~...~ - idegbecsipddések, iiiiteti blokk, tartási
rendellenességek megszitntetése

- nyaki eredet ű szédiilések megszűntetése

- sportsérülések, izületi bántalmak kez elése
- hagyományos kínai orvoslás
-fűlakupunktúrás fogy ákúm
- perckorongsérvek és t érdblokkok mt7tét

nélküli megsz űntet ése

DR. GARZÓ PÉTER terrnészetgyógyász
Mobil: 06-30/9458-477
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Stancolt és hagyományos
PAPÍRDOBOZ gyártása 1

, r :

STA CFORMA KESZITES! i

R óza kft. ~
5500. Gyomaendrőd, Ipartelep út l/l. i
Tel./fax: 661282-095; 06-20/9142-122 1

E-maiJ: rozakft@rozakft.hu !
'Ke((emes 'Karácsony í ilnnpeket 'Kívánunk! ~
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" .,



20 12. DECEMBER ÚJ GYOMAENDRŐDI HíRLAP 7

18 ~O~S

20 12. ok tóber 9-é t megelőző i dőszakban isme ret len személy
Gyomaendrőd lakott területén a Fő út 56. szám e l őtt kihelyezett "kijelölt
gya logos-átkelőhely" jelz őt áblát a tartóoszloppal egyiitt a fö l db ő l

kieme lte és eltulajdonította,
ARendőrség kéri annak, azoknak a je lentkezésé t, akik a je l zőtáb la

eltulajd onításával kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek.
Bej elentéseiket a 66/3 J3-7 1l-es telefonsz ámon. vagy a I07-es és a 11 2
es seg é lykér ő ri tehetik meg.

E HíVÁSOKRENDŐRSÉGI

20 12. november 14-én 13:34 perckor ismeretlen személy az általa
vezetett fehér szinű tehergépkocsival közlekedett Gyomaendrőd lakott
teriíletén a Fő úton az Ipartelep út irányábó l a Pásztor J. utca felé.
Haladása során Fő út és a vasúti átjáró szintbeli kereszteződésében

áthaladt a vasúti átjár ón, melynek következtében a fénysorom pó tilos
jelzésekor lecsukott félsorompó csapó rúdját letörte, majd megállás
nélkül tov ábbhal adt .
A Rendőrség kéri annak azoknak a jelentkezését, akik a félsorompó
megrongálásáva l kapcsolatban bármilyen információval rendelkeznek.
Bejelentéseiket a 66/3 13-7 1l-es telefonsz ámon. vagy a 107-es és a 11 2
es segé lyk érön tehetik meg.
Segítségiike t kőszönjiik.

20 12. október 17-én 16:35 perckor ismeretlen személy az általa vezetett
kerékpárjával közlekedett Gyomaendrőd lakott t erűl e t é n a Fő út mellett
kiépített kerékpárúton Gyoma fel ől Endrőd irányába. Haladása során Fő

út ker ékp árútján l évő vasúti átjáróhoz érve a fénysorompó tilos
je lzésekor lecsukott sorompó csapórúdjának ütközött. mely letört.
Az ismeretlen személy, aki a sorompónak ütközött kb. 10-12 év körüli
átlagos testaIkatú fiú gyermek.
Kérjük azoknak a jelentkez ését, akik a baleset szemtanui voltak, továbbá
bármilyen információval rendelkeznek a balesellel kapcsolatban. A
rendőrkap itányság várja továbbá a balesettel érintett kerékpáros
jelentkezését.
Bejelentése iket a 66/3 13-7 1l -es telefonsz ámon. vagy a IQ7·es és a 11 2
es s egé lyké rő n tehetik meg.
Segítségiike t köszönjiik.

A Színfolt Mazsorell Csoport november 17-én ünnepelte fennállásának 18.
évfordulóját. Ebbő] az alkalomból az együttes gál a rn ű sorral kedveskedett
a sz ü l őknek , hozz átartoz óknak. t ámogatóknak. Az este nagyoujól sikerű l t ,

telt házas érdek lődés és vastaps kísérte a mazsorett táncosok bemutatóját.
Stílusosan tizennyolc rn ű sorsz á mot mutatottak be, összesen: négy
korcsoportban táncoltak: a Minimazsorettek, a Százszorszépek , a
Margaréták és Színfolt táncosai kü l önb öző stílusú zenére botta l,
pomponnal, szalaggal és zászlóval var ázsoltak parádés m űsort a
közönségnek.

Dr. KOI/dé Gábor állator vos
5553 Kondo ros, Bacso Béla 11.30
5600 Gyomaendrőd, Fő út 149

Tel:30/9032-998
e-mail: konde@kondorosikt v.hll

Állatorvosunk levele

A szem betegségei
Szemet-szemért, a szem a lélek tükre, szemme l ver, vigyáz rá, mint a
szeme fényére... és mi is ismerünk még néhány a szemhez kapcsolódó
mondást. De háziállatainknál is egyes betegségek tünetei is megjelennek a
szemiikben. A szembetegségek megfelelő kezelés nélkül maradandó
látáshibát, vakságot okozhatnak.
A szabadon l évő állatok szeme gyakran és könnyebben sé rű l h et , mint a
lakásban tartett é. Könnyebben kerülhet bele porszem, pollen, bármilyen
idegen test, "bújj elJancsi".
A szem elsö védelmi vonala a kötőhártya . Gyulladásat vírusos- és
baktériumos betegségeken kívül allergének is okozhatj ák (pl.
kölyökmacskák alom fert ő z é se, "gennyes szemfolyás"). Ezt gyakran
kamillateával mosogatjuk, de csak enyhe esetben várhatunk ettő l javu lást .

Gyakran társul ehhez a pislogó hártya, harmadik szemhéj e l ő bújása . Ez
védi a szemet, nedvesen tartja a szaruhárty át. A szaruhártya a szemgolyó
legkü l ső, teljesen átlátszó rétege. A szaruhártyán leggyakrabban a
mechanikai sérüléseket vesszük elő szö r észre. Bár gyakran társul más
fe rt őző betegségekhez is. Perforá ló-szaruhártyán áthatol ó sérülése vak
súghoz vezethe!. Rendkívül fájdalmas, amit magunkról is tudhatunk.
Gyógykezelését minél e lőbb érdemes elkezdeni a későb bi szö v ő drn é nyek

elkerülése rniatt. (idegen test eltávolítása, befelé-kifelé forduló szemhéj
korrekciója) . Gyakran gallér is felh elyezhető a dörzsöléses sériilés
elkerülésére. Mütéti védelem a pislogó hártyával tö rténő fedés is.
A harmadik szemhéj is megbetegedhet, begyullad, e l őes i k . Gyakran
spontán gyógyulhat, de néha mütéti beava tkozásra is sz ükség lehel.
Gyakran találkozhatunk a szaruhártya kiszáradásáv al járó betegséggel is.
Gyógykezelesrejó l reagál.
Hályogok is gyakran alakulhatnak ki a szemben. A glaukóma (nevezzük
zöld hályognak is) a szem belső nyomásának az emelkedése során
kialakuló, megbetegedés. Gyors beavatkozással a szemet meg lehet
menteni,elhúzódó esetben vakságot okoz.
Aszemlencse a szem nagyirója. A pupilla mögött helyezkedik el, ha sérül,
elhomályosodik, nem jut át a fény rajta, nem látunk vele. Egyes
állatfajoknál akár örökletes betegs égként is szób a jöhet. De a
cukorbetegség egyik látványos tünete is.
A szem néhány hónap alatt "elkékül". Kizáró lag rn ű té t i eltávolítás, mií
lencse beültet és segíthet (emberen). Állatoknál még nem rutin szerű a
beavatkozás.
A szemet ért bármilyen j ell eg ű s érülés a szem mozgató izmok görcsös
összehúzódásával j árhat. Ez szabályosan hátra húzza a szemet, ezzel is
védve, de folyadék hiányesetén is a szem hátramozdul. Ilyen esetekben a
szemhéjak befelé fordulva irritálhatják a sza ruhártyát. Mielőbb i

gyógykezelés t igényel.
Egyet sose felej tsünk el (tartsuk jól szem előtt) a külvilágból érkező

ingerek 95%-át a szemünk érzékeli!
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Varga Bé aautószerelő mester ;
Gvomaendrö ,Csokonai u.37. I

Tel.:06·66/610·650; 6·30/600-42·30

Új és használt mobiltelefonok
értékesítése, javítása!

Tartozékok, navigációk!

Nyitva tartás : H-P: 9~12; 13-17. 06/20/4547-466
Szo. 9 12.

Karácsonykor is Váljuk kedves vásárlóinkat
aBajcsy-Zsilinszki út 45. sz. alatti

Mobitelefon Szaküzletben!

, . j . Szá ítá ee ni ai
Me 1 . szak"zle é sze víz

Számítástechnikai eszközök (~

szerelésejavítása telepítése
Számítógépperiféria forgalmazás
Navigációk J telefonok frissítése
Cím: Gyomaendrőd , Fő út 181/1. Tel:20/446·5340

PAPÍR A LAT.AKC

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

S
ST/HL, MAKITA kisgépek a készlet erejéig!

Alkatrészeik és kiegészítőik is megvásárolhatók!
Szegélynyírók, kaszák...

Mosógépek, hűtők, fagyasztószekrények
Fűtésfelújításhoz, rekonstrukcióhoz kazánok,

radiátorok, szerelv ényekl
Idomacélok, síkhálók, lemezek

Minöségi konyhai eszközök, háztartási gépek

Minőség; kerékpárok és alkatrészekl
Épűletgépészeti anyagok,
csövek idomok, kazánok

Tűzrostély (kályha- és kazánrostélyok)
kandallók nagy választékban!

Fürdőszoba felújításhoz mindenféle felszerelés, :
szükség esetén rövid határidővel történő beszerzések! I

Fűtéskorszerüsítéshez, fürdőszoba kivitelezéshez
kivitelezőt tudunk ajánlani!

Bővebb felv ilágosítás a Dinya-féle szak üzletbenl
Nyitva tartás: hétköznap: 8-12; H-17-ig; szombaton : 8.12-lg

,

NYEREMENYAKCI
a apír aírbo an!

K ssuth . 31.
Karácsonyi ajándékok

nagy választékban!
Exkluzív könyve ,

azekas termékek és sok-so
játékból vál zthat !!!

egkönnyítjük az ajándék választását!
ÁSÁRO N

VÁSÁRLÁSIUTALVÁ YT
1000-10000 Ft-ig!
Nyitvatartás: H-P: 7-17-ig;

Szo: 8-lZ-ig

Áldott Karácsonyt, Békés, Boldog Új Évet
kívánunk minden kedves vásárlónknakJ
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Elórhetőség telefonon: 06-70/220-7650
Mazőtúri kórhlÍz szakrendel ő p éntek: 8.00-11.00óráig.

MBgánrendelés csütörtök; 14.0Q.15.00 óráig
Szolnok MÁVKórház [szakrendelő) I. em.
Mllgánrendelés kedd: 15.00·16.00 óráig.
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S ez nzáró saládi Táncház.
A Suttyomba Alapítvány 2012. december L-én tartotta
szezonzáró Családi Táncházát a művel őd ési központban.
Alapítványunk ezúton szeretné megköszönni támo
gatóinak a 2012 . évben nyújtott támogatásokat, amelyeket
a szervezet az idei évben rendezett fesztiváljaira és
táncházaira használt feJ. Köszönjük GyomaendrődVáros
Önkormányzatának, az Endrőd és Vidéke Takarékszö
vetkezetnek, a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának,
és külön köszönet minden személynek, aki adója J %-val
hozzájárultalapítványunk céljainak megvalósításában.
SuttyombaAlapítvány kuratóriuma

Ua ·ö a Világvé e...
Visszajártak a niaj ák elpusztult városukba
Mikőzben nem győzik cáfoln i a maja világvégét a
kor szakértői, érdekes felfedezésekről érkeznek
hírek Közép-Amerikából. Guatemalaban egy
családi konyha renoválásakor maja falfestmé
nyek bukkantak elő, Belize-ben pedig a maja
kultúra kezdeteiről és végéről kerültek elö fontos
leletek, feliratok.
Száz nap sem kell már, és december 21-én be
következik a .maja világvége". Idén már több
ször beszámoltunk róla, hogy mindez csupán egy
nagyobb maja naptári ciklus, egy 144 ezer napos
úgynevezett bakturi végét jelenti , de ettől még a
számmisztikában és a világvégében hívők

továbbra is foglalkoznak a kérdéssel.
Forrás:AFP

A rnaja naptár ismert ciklusai a következők:

nap (kin)
vinál (20 nap, "hónap")
tun (18 vinál, 360 nap)
katun (20 tun, 7200 nap, azaz körülbelül 19,7
napév)
baktun (20 katun, 144 OOO nap)
piktun (20 baktun)
kalabtun (20 piktun)
kincsiltun (20 kalabtun)
analtun (20 kincsiltun, körülbelül 64 millióév)
Ha a naptár kezdetét O.O.O.O.O.-ra tesszük (O
baktun, Okaturistb.), akkor 13 baktun eltelte előtt

egy nappal 12. 19. 19. 17. 19. lesz a maja dátum;
ez 2012. december 21-re esik. Utána viszont nem
O. O. O. O. O.jönne megint, hanem 13. O. O. O. I. Ez
lesz 2012. december 22-e. Olyan ez, mint az autó
kilométerórája. a maja naptár átfordul a 120000
es számokról DO OOO-re.
A maja naptár egy ciklusa tehát 2012-ben valóban
véget ér. Ebből azonban senki, a maják sem
következtettek arra, hogyavilágtörténelemnek
ez lenne a vége. December 31-én, amikor a mi
naptárunk egy "ciklusa", azaz egy év véget ér, mi
sem beszélünk világv é g éről. hanem ha megérjük
az újév napját - új naptárt veszünk.
Egy idei fontos felfedezés egyébként ismegfelelő

összefüggésbe helyezi a maja időszámitás

rejtélyeit. Kiderült , hogy egy maja király ezzel a
"világvéged átummal" akarta érzékeltetni ha
talmának örökkévalós ágát. Vagyis szó sincs arról,
hogy ez a világ végét jelentette volna amaják
számára, hiszen éppen az egész világ és saját
uralmának kozmikus tartósságára akart utalni
Yuknoom Yich'aak K'ahk', Ö Calakmul maja
városállam királya volt, és 1300 évvel ezelőtti

feliratát pár hónapja találták meg Guatemalában,
La Coronában aTulane Egyetem kutatói.
Forrás: AFP/Michael Robert Adrezdai kódex

Maja festmény a konyháb an
A "világvége" közeledtével a régészek érdek
lődése és tevékenysége is "fokozódik" az egykor
maják által lakott területeken . A rég l etűnt maja
klasszikus korból (nagyjából Kr. u. 250-300-tól
tartott ez a periódus Kr. u. 900-ig) a maja lcultúra
sok eleme maradt fenn.
Nemrégiben egy guatemalai család a kony
hájában végzett felújitások at, és kiderült, hogy a
falak legalsó réte ge (amelyet eddig nem
háborgattak) régi -de nem túlzottan ösi- festmé
nyeket rejt. A képeken maja és spanyol viseletben
láthatók az emberek.AChajul faluban előbukkant
ábrázolás nem a maja kla sszikus korból
származik, hanem már a kultúr ák keveredését
bizonyítj a, Kolumbusz 14l)2-es útja, Amerika
felfedezése után ugyanis spanyolok hódítottak
K őz ép-Arnerik ában .

A festményekr öl a National Geographic News
számolt be, amely fényképeket is közölt Lucas
Asicona Ramirez és családjának kortyh ájáról. A
maja emlékeket Jaroslaw Zralka archeológus
azonosította, és egy másik régész, a Boston
University munkat ársa, William Saturno is
hitelesnek minősítette az ábrázolásokat. Szerinte
ez bizonyítja Chajul 500 évre visszamenő

történelmi örökségét.

Fontos leletek Belize-ben
Tudományos szempontból fontosabb eredmé
nyeket érlek el az elmúlt hetekben, hónapokban
Belize-ben, egy Guatem alaval szomszédos,
szintén Közép-Amerikában lévő országban 
dolgozó kutatók . Beli ze - csak úgy, mint
Guatem ala vagy Mexikó déli része - olyan helyen
fekszik, ahol egykor virágzó maja városállam ok
jöttek létre.
Ezúttal Chan Chich, egy rég elfeled ett, és csak az
1990-es évek végétől kutatott, letűnt maja
településen történtek fontos felfedezések . A
guatemalai határ közelében, a dzsungel k ő zep én

l évő, sírrablók és tolvajok által kifosztott Chan
Chichben 1996 és 200 I között már kutatott Brett
A. Houk, a Texas Tech University szakértője . Ö
idén visszatért a helyszínre , és két helyen is
ásatásokat végzett munkatársaival. Az egyik
pont, amit kiválasztottak az amerikaiak, a "Fel ső

Plaza" volt.

Chan Chich j elentősége igen nagy, hiszen
nemcsak a klasszikus korban (Kr. után 250-300 ..
tól), hanem már a preklasszikus, azaz a megelőző
periódusban is lakott volt. A település Kr. e. 770
ben élte fénykorát, amit ősi templomai, sírjai és az
itt talált tárgyak is bizonyítanak . A település fő

temploma a már emlitett Felső Plazán, azaz " felső

téren" állhatott. Egy festett dombormüvet is
találtak itt, a templom egyik sírkarnrájában. A
kuta tók jövőre azt tervezik, hogy Chan Chich
föterén folytatják vizsgálódásaikat.
Forrás:AFP

Ma ja templom Guatemal ában - a szárazzá vált
éghajlat míat t hagytálc el városaikat amaják
A régészek azonban nemcsak az ösi telepü
lésközpontban dolgoztak. Két és fél kilométerrel
távolabb egy kisebb komplexumot Icutattak át,
amelyet Kaxil Uinic-nak neveznek. Itt jóval
később éltek majálc kultúrájuk leáldozásakor, a
klasszikus kor végén, Kr , ll . 850 körül. Ekkoriban
hagyták el a környéket, ugyanis "mag uk alatt
vágták a fát" · a klimaváltozás, az éghajlat szára
zabbá válásának hatásait mesterséges beavatko
zássa l (erd ői rt á s sal) felgyorsított ák. Így végül
alkalmatlann á vált a terület nagyobb népesség
eltart ás ára. Az amerikai kutatók felfedezéseiből

most kiderült, hogy amaják leszármazottai még
évszázadol<.kal később is visszaj ártak. elzarán
dokoltak az elhagyott településre, emlékezve
egykori lakóhelyiikre. Minderről most feltárt
k ő oszlopok feliratai tanúskodnak.

Maja királysírba jutottak be mexikéi régészek
Szintén maja vonatkozású hír volt a napokban,
hogy mexikói régészek elős zör jutottak be egy
1500 éves sirkamrába az egyik leghíresebb maja
régészeti l előhelyen , Palenqu ében . A korai
klasszikus rnaja korban (Kr. u. 400 és 550 kőzött)

készült sírban feltételezhetően a város egyik
meghatározó dinasztiaj ának első uralkodója
található.
A mexikói antropológiai és régészeti intézet
(INAI-I) kulat ói val ó szin űleg I. K'uk Bahlam
sírját találták meg, aki Kr. u. 431-ben került
hatalomra. K'uk Bahlam 13 éve megtalált
sírkamrájáb a most először bejutva nem
bukkantak csontvázra a kutat ók, viszont II
edényt és közel száz más tárgyat, elsősorban

ékszereket gyűj t ö t te k össze Palenque 20-as
szárnútemplom ában.
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Nyilt nap a Tisza Kálmánban!
A Békés megyei Tisza Kálmán K özoktat ási Intézmény gyomaendrődi

egysége, a Bethlen Gábor szakképző iskola és kollégium jogutódja.
Gyomaendrődön már több mint 90 éve folyikmezőgazdasági képzés, amit
igyekszik az iskola meg újítani. új tartalommal feltölteni, alkalmazkodni a
hazai és külfóldi rnunkaer ő piaci elvárásoknak. Ebben a tanévben új
szakmákat, képzési l ehetőségeket kínálnak fel a diákoknak. Ezek a
következők : Szakközép: kereskedelmi, környezetvédelmi, vízgazdál
kodási, informatikai, erdészet és vadgazdálkodás. mezőgazda s ág ,

vendéglátó ipari, turisztikai. Szakiskola: mezőgazd . gépész, mezőgazd.

gazdasszony, falusi vendéglátó, halász, haltenyé szt ő. lovász, gazda,
asztalos, ács, pincér, vendéglátó eladó, szakács, pék, cukrász, húsipari
termékgyártó, finemmechanikai rn üszer ész, Érettségire épülő : vendég
látás szervező , vendéglős , idegenveze t ő , rnezg, technikus, lovas túra
vezető , erdészeti és vadgazdálkodási technikus, szoftverfej l esz t ő .

Négy éves képzés, amely érettsegit ad és szakmát, három éves képz
amelyek csak szakmát adnak, és az érettségire épülő felsőfokú sza
egy-kél év. A cél, hogy a gyomaendrőd i járásba tartozó diáksereg it
maradjon, és helyben szerezze meg azokat a képzéseket, amelyekkel
a vidéken, országon belül, esetleg külföldön el tud helyezkedni. Szere
az iskola vezető i , ha a szü lők nyugodtak lennének, nyomon tudnák kö
a tanul ók tanulmányi sikereit, élményeit, eselleg nehézségeit, tud
hogy a gyerek jó helyen van. A képzési ajánlatunkat sz élesitett ék, na
készen állnak arra, hogy a diák, szülő , tanár kapcsolat aktuális leK
Minden kérdést igyekeznek a szülővel és diákkal helyben megold
azért, hogy a család pénztárcája ne legyen megterhelve.Az intézmén
szeret ő és gondoskodó tanárok, oktatók vigyáznak rájuk. Fonto
gyomaendrőd i iskolának nagyon széles nemzetközi kapcsolatai van
ingyenes szakmai gyakorlatokra utazhatna a tanulók Franciaorszá
Olaszországba és Lengyelországba. Ennek van szakmai és kultur
része. E mellett nyelvi ismereteket szereznek. Megismerik ezeket
országokat, szokásokat, fő v á rosokat , hagyományaikat. A Tisza Káin
intézmény ebben a járásban központi szerepet kíván vállalni a diák
fen őtt képzésben.

Az 50-es lista ... azaz, mit etetnek meg veled... II. rész

••

Uz
Fő út 216.

_aa.sze vásár!
:'i.,J;,.... ,.~; ;'
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6/ ,1""(r'~f !J" í: Ezüst 20-30-50 % kedvezmény
" ~ ~ . Arany ékszer vásárlása esetén tört

.'. .aranyát 10 ezer Ft/gr árért beszámítjuk!
Akciós órák 50-60 % árengedménnyel!
Nemes acél ékszerek nagy választékban!

Ami rniatt ne fogyassza: nem véletlenül nem szerepel a termék nevébe
csokoládé, nem vélellen a körülírás sem: a szabvány szerint a kak
tejtábla nem csokoládé, csupán hasonlít rá, az árháború egy újabb t
gyermekével van dolga. Olcsóbban kináljuk a semmit, ez a rnott ó. A)
kaópor gyakran annyira kilúgozott. hogy sok hasznos anyag is eltávo
be lő le . Tudja, mi a történet csattanója? A kakaós tejtáblába még c
kakaóvaj sem,kell' Konklúziónk:értékes anyagok száma:O! I
21. SAJTKREM
Mi van benne: selejt sajt, ömlesztősók (foszfátok), tejzsír, izesit ő anyd
Ami miatt ne fogyassza : az esztét ikailag hibás sajtból kész~
saj tkrémeknek, kockasajtoknak rendkíyül magas a foszfáttartalma. I
különösen akkor kedvezőtlen hír az On számára, ha csontritkulásbi
szenved, vagy hajlamos rá, mert a foszfát ezt e lős egí t he t i . Tehát jo~
miel őtt egy kockasajtba beleharap, e lőbb elolvassa, mit nyomtattak i

oldalára...
22. CSOKO LÁDÉÖNTET
Mi van benne:cukor, zsír, kevés kaka óés sok adalékanyag.
Ami miatt ne fogyassza: a szépen folyós állaghoz elengedhetetlen nér
állományjavító segédanyag, illetve a szinhez is kell valamennyi.és akk
már csak az íz beállítása van hátra. A csokoládéöntet csokoládét kevesi
mesterséges anyagokat annál többet látott .
23. HÚSKONZERV
Mi van benne: kevés maradék hús, ipari szalonna, bőrke és néha szój
Ami miatt ne fogyassza: tartósítószer nincs benne, ez kétségtelen. Cserél
viszont annyi ideig hökezelik, hogy szinte minden értékes vitam
elbomlik benne.
24.BURGONYACHIPS
Mi van benne: sok zsír, amiben sütés közben úszott, rnesterséges arcmák I

ízfokozók.
Ami rniatt ne fogyassza: a krurnplit megfürdetik a forró olajban, ho!
ropogós esipsz legyen. Ebből sokat magába sziv, majd jönnek a különböi
mesterséges momák, hogy példáulsonkás íze legyen. Foly/aljuk.

13.K ETCHUP
Mi van benne: paradicsom, állománymódosítóanyagok, néha tartósítószer.
Ami rniatt ne fogyassza: még akár állati fehérje is lehet benne, elvégre nem
lehet az összes leszedett zöldséget egyenként átvizsgálni, így aztán
minimális százaléknyi állati fehérje, pár szerencsétlen bogár bekerülhet az
apr ít ógépbe.Amúgy a ketchupba sokszor csak a minden másra alkalmatlan
paradicsomkerül.
14.FILTERESTEA
Mi van benne: teatörmel ék. gyakran mesterséges aromák.
Ami miatt ne fogyassza: komolyan gondolta, hogy gyiimölcsdarabkákat
talál majd a cs ész éje alján? A filteres teák legtöbbje a legértéktelenebb
teatörmelékekből készül, amelyeket kicsit ízesítenek. Egy kis arornával.
15.HABSPRAY
Mi van benne: növényi zsír, állományjavító, zsel ésítő anyag.
Ami miatt ne fogyassza:a habspraynek semmi köze a tejszinhabhoz, az egy
másik kategória, amelyre azok dobozán és majdan a pénztárnál, az ár
belitésekor kiilön utalást ta/ál. A habspray kvázi tejszínhab növényi
zsírokkal. Egyike a legkevésbé természetes terrnékeknek.
16. "SZrNTE"-SAJT
Mi van benne: növényi zsiradék és fehérje, adalékok, színezékek, állo
mányjavitók.
Ami miatt ne fogyassza: ez a különös élelmiszerbolti lény az állatvilágban
megszekett mimikrit használja fel arra, hogy becsapja Önt. Úgy néz ki,
mint a sajt, de igen távol áll tőle . Tejet ugyanis nem tartalmaz. Szóval ha
csupún az illúzió kedv éért fogyasztanú ezt a term ékeket, mint Cypher, a
lázadók árulója a Mátrix el ső részében, amikor egy kitalált étteremben
virtuál issonkát falatozott Mr.Smithszel, akkorcsak bátran!
17. SZAFALÁDÉ
Mi van benne: állati köt ősz övet . m ócsing (inak, rostok), ipari szalonna,
kisebbmennyis é g ű sz ója, némi albumin.
Ami rniatt ne fogyassza: a háziállat úgynevezett egyéb részeit egy
percenként nagyjából 3000-es fordulatszámmal pörgő kés egy fehér,
kenőcsös anyaggá aprítja, ebbő l lesz a szafaládé. Annyira azért nem
egészséges...
18. ENERGIAITAL
Mi van benne: cukor, mesterséges aroma, állományjavító (gumiarábikum),
mesterséges úton előá l lí t o tt tápanyagok (pl. taurin).
Ami miatt ne fogyassza: természetesen tudjuk, Ön az energiaitalt nem azért
issza, hogy rendbejöjj ön a vérképe, de mivel ebben a term ékben semmi
tenn észetes anyag nem található,úgy éreztük, mégiscsak itt a helye.
19.TARTÓSTOASTKENYÉR
Mi van benne: tartósítószer, liszt, állományjavítók.
Ami miatt ne fogyassza: ahhoz, a szeletelt kenyeret az előá llí tá sa után egy
héttel is nyugodtan fogyaszthassa, állományjavítók kellenek bele.
Tar tós ítósz erként által ában han gyasavat a lka lmaznak, a liszt
agyonfinomított.
20. KAKAÓST EJTÁBLA
Mi van benne: növényi zsiradék, ízesítők , zsírmentes kaka ópor,
állományjavító, cukor.
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biztositott. Cél a minél jobb iskolai
eredmény elérése! Az Ön
gyermekéért dogozom! Érd.:30/856
32-18

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

Egy garázsra való 38x18x10 cm-es
berényi blokktégla eladó fél áron!
Érd.: Gye., Zrinyi M. u. 29/1. sz.alatt
este5után.

Eladó robogó alkatrészek: henger
(49 m3), hengerfej, főtengely

dugattyúval (10 mm-es csapszeg),
varíátor, 110 mm-es kuplung, ékszíj,
első fékrendszer (tárcsafékhez), 12
mm-es automata szívatós japán
karburátor, hátsó priméréssecunder
áttétel. Míndegyik müködőképes

állapotban lettkivéve. Érd.: 30/856·
32-18

~ÁZATI FELHívÁ
,

p

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. a
nemzeti vagyonról szóló 20 11. évi CXCVI.
törvény, valamint a Gyomaendrőd Város
Önkormányzatának vagyonáról és a
vagyontárgyak feletti re ndelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003,
(VI.OS.) önkormányzati ren delet alapj án
nyilvános pályázatot hirdet a Liget Fürdő

terűletén található
- a Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. tulajdonát
képező, 16,49 m2 területű, büfé céljára
kialakított helyiség (a továbbiakban: büfé) ,
valamint
- a Gyomaendrőd Város Önkormányzata
tulajdonában, de a Gyomaendrődi Liget
Fürdő Kft. kezelésében lévő, a
Gyomaendrőd belterület 1293. helyrajzi
számú területből az üzlet + kerthelyiség +
raktár megnevezésű helyiségek (a
továbbiakban: üzlet)
2013. évre szóló bérbeadása vonatkozásában.

A pályázattal ka pcsolatos anyag a Fürdő

irodájában átvehető !

Vegyes

Endrődön,aTamási Aron út12 szám
alatti családi ház eladó.

Tisztelt Szülök! Korrepetálás,
felzárkóztatás, magán órák, fejlesztö
foglalkozások, dolgozatokra,
középiskolai felvételire, versenyekre
való felkészítés általános
iskolásoknak (1-8. oszl.), iskolai
dolgozatlapok megrendelhetök.
Korszerüen felszereli tantermemben
minden felszerelés ingyen

Az 1030 m2·es telken lévő kocka
házban 2 szoba, konyha, kamra,
fürdőszoba, veranda van. A házhoz
kis gazdasági épület és garázs is
tartozik. Villany, viz, wc az
épületben, szennyvíz csonk a telken
belül./rányár: 4000000,-Ft Komoly
érdeklödés esetén az alábbi
számokon érdeklödhet: 06-30-9·
452-118; 06-70-6-040-802

Gye.,Rákóczi u-ban 4szobás, dupla
fürdőszobá s, dupla ebédlős , 2
bejáratú polgári ház
melléképületekkel, dupla garázzsal,
vegyes tüzeléssel, berendezéssel
eladó. Érd.: 66/284-278; 30/851-99
02-b·

Eladó a HOLDFÉNY söröző Kulich
Gy. u-ban (Magtárlapos) teljes
berendezéssel. Ar megegy. Szer.
Érd.: 30/501-39-14

Gyomán, Rózsa F. 14. sz. alalt 4
szobás, nappali + étkez ö ..

padlásteres családi ház
alsóépüleltel, garázzsal eladó, 
kisebb csere érdekel. I. ár11,5 MFL
Érd.: 66/284-295; 30/249-76-22 -b
4x-

Gyoma, Arany J. u. 16. sz. alatt 4
szobás, összkomfortos ház eladó.
Érd.:20/5266-573 -b-4x-

Endrődön 1100 m2-es telken, a
TamásiAron út15szám alalt2szoba,
konyha, kamra, verandás kis ház
gazdasági épüleltel eladó. Villany az
épületben, víz azudvaron, szennyvíz
csonk a telken belül. Irányár:
2000000,-Ft Komoly szándékesetén
azalábbiszámokon érdeklődhet : 06
30-9·452-118; 06-70-6-040-802

Endrődön 2 szoba + galéria,
összkomfortos ház, Orgona u. 21.
eladó. I.ár 5,5 M Ft. Érd.: 70/575
1307

Gye., félkomfortos parasztház,
beköltözhetően, Kálvin u57sz.alalt,
eladó. I.ár 4,5 M Ft. Érd.: 70/2015
208;66/282-148 -b-4x-

Gyoma Zrinyi u5.szoba, +é t kező , 2
fürdőszobás ház, gáz + veQyes
tüzelés eladó. I.ár 19 M Ft. Erd.:
70/566-7344

Ingatlan

Gyomán, .a Pocos kertben 1400 m2
_

es gyümölcsöskert sürgősen eladó!
(A Körös holtágakhoz közel) a kert
bekerltetl. I.ár 300 e Ft. Érd.:
30/9436-868

Gyomán, a Vásártéri Itp.-en
földszinti , 1 szobás, cserépkályhás
és gázfütéses lakás berendezetten
eladó. I.ár 4,5 M Ft. Érd.: 20/376-
4567 1-=-:..:.-------- -

Gyomán, a Gárdonyi utcában
szerkezetileg jó állapotú, tatarozást
igénylő, összkomfortos parasztház
eladó. I.ár 3,2 M Ft. Érd.: 70/2452
295

Gye., parasztház eladó nagy
portával , beköltözhetően. ViiI. ésviz
van. I.ár 2,2 M Ft. Érd. : 66/284-857;
30/925-95-15

Gye., a Pásztor J. u. 26. sz. alatti
ingatlan eladó, vagy kiadó! Tömölt
kacsa, gyöngyös megrendelhető.

Érd.: 66/285-495;Gyóni G. u. 5.sz.

Gyomán, Rákóczi 29. ház eladó,
j elenleg orvosi r endelő.

Kecsegésben horgásztelek eladó.
Érd.:66/386-191 ;30/9985096

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

Endrődön 2 szeba + nappali, gáz és
vegyes tüzelésü, összkomfortos
parasztház, alsóépületei, nagy
udvarral eladó. I.ár 3 M Ft. Érd.:
20/2155-670

Gyomaendrőd központjábah,
Napkeleti u. 4. sz. alalli 2 szobás,
gázfütéses családi ház, nagy
melléképüleltel 1440 m2-es telekkel
eladó. I.ár 3,45 M Fl. Érd.: 20/4132
770

Tisztelt Hirdetőnk!
Új Gyomaendrődi Hirlap szerkesztősége eim: 5500 Gyomaendrőd,
Arany J . u. 25.; Tel./fax: 66/386-479, mobil: 06/20/2216.633;
e-maii : biro.karoly5@upcmail.hu; Beküldési határidőminden hó 25-e1
....................... ....................................··· ···.. ·· ..··..···········.. ·········..······ ..··..·..····..·x ·

INGYENES CSEREBERE HIRDETls (APROHIRDETls)
Feladó neve: .

Clme: .
Cserebere (apró-) hirdetés szövege (max. 20 szó): ..
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Gyemaend ö :

- F.... út 26.
- Bajcsy-Zs. út 49.
- Hessu h u. 2.
- Hessut h u. 66.

, ""

nEK ~ J IAlO
endrőd, Kossut h u. 45. I

ERZSÉBET
utaványt
FO ADU

ÓlDOttSÁG
Hőszigetelő tapéta
Polisztirol kasírozott
gyors és hatékony belsőtér

szigeteléshez 10 m/tekercs 4 mm vastag
Hő visszaverő szigetelő tap éta
Alufólia kasírozással radiátor mögé

Festékek kü l- és b e lt é r re
Ragas z tók, tömítők, ~Iettek

KANDALLÓ A LÁG YUJ T Ó S I

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

V'lass

\
,-----------------------------------------~

/-----------------------------------------I I

I • friss p"káru I

• lérhető árak
• széles választék
• minőség; ermékek
• akciók
• törzsvásárlói kártya
~

f

,... - - -.

:..'1it\~;".
"~i..:.· :::~

&ACRAMENTUM

T METKEZÉ&
Állandó ügyelet: 36-30/696-71-17
Gyomauooröd, Bajcsy-ls.út117.SL

LÁT§ZERÉ§Z .. ZLET
Gyomaendrőd, Hősök útja 53. Telefon 284·255
I NGYENES I<OMPUTERES SZE M VizsGÁLAT

kEdd, CSÜTÖRTÖk, p ÉNTEk, szo MbAT 1 O~ 1 2~iG

SZERdA: dll. CEdEi MARGiT
dE.: 1 O~ 12~iG, d u . : 14~ 16~iG .

Óvjaszeme világát akáros UV sugárzástól!
apszernüvegek

30%
árengedrnénnyel.

Karácsonyi AKCiÓ

December 1·től inden
elkészült szemüveg á ából

20 % kedvezményt adunk
(keret, lencse, munka íj l!!

Arészletekről érdeklődjön üzletünkben!
G YORS És pONTOS kiszo lGÁlÁssAl vÁRj uk kedves vÁsÁRlóiNk.u l
TiszTELETTEL: SZARkA Csil LA OPTOMETRisTA, lÁT5ZE RÉSZMESTER

Új Gyomaendrőd i Hírl ap · független városi havilap. Felelős szerkasztö:
Bíró Károly, szerkesztőség: 5500 Gyomaendrőd , Arany János u. 25. sz.
Felelős kiadó: Bíró Károly Tel.: 06/20/ 221-66-33. Nyomtatás: Berény
Nyomda, Hegyi Márton;Mezőberény, Vésztői út 11/A. .
E-maii : gyehirado07@freemail.hu; biro. karoly5~upcmall.hli

Terjesztik a gyomaendrődi kereskedők. ISSN szam: 2060-7083

A lapunkban megjelenő vélemények, értékelések, hozzászólások, esetle(
fizetell hirdetések nem feltétlenül a szerkesztőség álláspontját tükrözik. Viszon
teret adunk minden véleménynek, hozz ász ólásnak, melynek hangvétel!
bizonyos etikai határok közölt mozog. Az. "-XX-" jelű írások fizetett hírdetések
vélemények vagy PR-cikkek. Cimlapterv:Novák Hanga


