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'Fele lős szerkesztő: Bíró Károly

VII. évfolyam • 2013. január

November 27-én, éjszaka, betörés történt a Kinizsi utca egyik házába. Az
elkövető felfeszítette az ajtót és színes tévét, pizzasütőt, festményt, egyéb
tárgyakat tulajdonított el. A nyomozás során aztán a rendőrség látókörébe
került három helyi személy, akiket két nap múlva elfogtak és az őrsre

előállítottak. Ellenük lopás miatt indult eljárás .
November 29-én, délelőtt igazoltatott ajárőr egy személyt a Kossuth utcán.
KideriiIt, hogy körözés alatt állt az illető, ezért a gyulai végrehajtó intézetbe
szállították.
December I4-én, este 21 óra tájékán egy földön fekvő és alvó ittas férfit a
rendőrök a lakására akartak szállítani, a kihűlés veszélye miatt, ám az
emberünk nem vetette magát alá a rendőri intézkedésnek. Jogszerii
intézkedés szembeni engedetlenség miatt feljelentették.
21-én, a déli órákban a Fő úton igazoltatott a járőr egy rnotorkerékpárost,
akiről csakhamar kiderült , hogy nem rendelkezik vezetői engedéllyel,
illetve ittasan vezeti a motorker ékpárját, Az ittas vezetés miatt 150 ezer
forintos, az engedély nélküli vezetés miatt pedig 45 ezer forintos bírsággal
sújtották .
A hónap folyamán sok ittas kerékpárost kaptak el és büntettek meg az
alkoholfogyasztás mértékétől függő összegekkel: 30-60 ezer forintos
közigazgatási bírsággal.
December 24-én, dél körül a Fő úton egy személyt vett észre a rendőr, aki a
járdán feküdt ittas állapotban . Elmondta , hogy hazafelé menet lefeküdt az
útra aludni. A járőr a kihűlés megelőzése érdekében lakására szállította a
férfit.
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KULFOLDI ALlASLEHETOSEGEH:
vendéglátás, gyári munka. Feltétel: alapszintű nyelvtudás

Tám,ogatott képzések cégeknek:
TAMOP pályázat keretében

Érd.: 06-20/947-1603; injo@internyelvstudio.llU
I TER Nyelvstúdió, (iyo aendrőd
Kossuth út 18. hétfő-péntek : 14,OO-18.00óra

Nyelvanfolyamok kezdőknek és haladóknak:
egyéni, páros, kiscsoportos, igényesetén hétvégeken

Kezdő angol/német
30 órás külföldi munkavállaláshoz
60 órás általános tanfolyam

Angol/német nyelvvizsga tanfolyamok
Üzleti angol és üzleti német - csoportos

Minimum alapfokú tudással
Felkészítés állásinterjúra (10 óra)
Gyermektanfolyamok

A mezokiin áldást . a hazában békét,
Az emberek szivében boldog egyetértést.

Sokan bíz örömest búcsúznak eltöle.
Azt v árják, hogy kii/önb lesz a követője.

Ezért fo hászkodunk. ezért ver a szivűnk,

Adjon az Úr Isten Bo/dog Ujesztend átnékünk. "

III állok magam is. azt óhaj tom itten,
Jobb időket éljünk, mint az elmúlt évben.

" Ismét egy esztendő hanyatlik a sírba.
Nézhetünk utána nevetve vag)' sírva.

'Tisztelt tIölgYílim !zS Uraim!
K.íldvíls (Jyomaílndrődi polgárok!

Az új év kezdetén hasonló versekkel, idézetekkel köszöntjük egymást, mert
mindannyianszebbet-jobbat kívánunkmagunknakés másoknakegyaránt.Azt
szeretnénk,ha a ránk váró új esztendő még sikeresebbmégjobb lenne, akinek
pedigazelőző sokrosszat,szerencsétlenséget hozottazújtólcsakajót szeretné,
Az év elejéna dátum irásakormég sokszor megtéved a kezünk,de aztán csak
sikerül az új évszámotleírni,2013. Már túl vagyunk a számadáson, mert a kís
Jézus születésnapjától sok mindent átgondoltunk, mit tettünk jól az elmúlt
évben, mire kell másképp ügyelnünk az új esztendőben. Ezt megtesszük
egyénenként, de meg kell tenni egy közösségnek egy településnek is.
Városunknakaz elmúlt év legfontosabbkihívása az volt, hogy meg tudunk-e
felelniajárási székhelykívánalmainak, el tudjuk-eérni, hogy közel 50 év után
ismét járási székhely legyen településünk. Igen ezt elértük, sőt a 30 évvel
ezelőtti ígéretetisbeváltottaképviselő-testületünk, hogya városközepérekerül
a Városháza,átadvaaszéppatinásSzabadságtériépületetajárás szolgálatának.
Természetesen más fontosdolgok is történtek,talán azzal a stabilitástjellemző
értékeléssel kezdeném, hogy költségvetésünk kíegyensúlyozott volt és
folytattukbelvíz-programjainkat, ugyanakkorcsinosodottszépültis városunk.
Ahelybélivállalkozások is fejlődtek, különemlékezetesszámomraajúnius 20
i nap mikor két vállalkozásnál is projektnyitó rendezvény volt. A Skylotec
Hungary Kft. és a MammutTecHungaryKft. nyert 100-100millióFt összegü
támogatást fejlesztési céljaikhoz,megvalósíthatóvá téve ezzel kétszer akkora
értékü beruházást, Természetesen rajtuk kívül munkahely teremtési és
megtartási pályázatokon is eredménnyel szerepeltek vállalkozóink. Valamint
összességébeniselmondhatóaz ideiév vállalkozóisikere,mert adóbevételiink
20 millióforinttal nagyobb,minta tervezett.
Reményekkel tekintünk a 2013-as évre? Több sikeres pályázatunk van,
melyeknek egy részét már elkezdtük,de vannak olyanok is melyeknekered
ményhirdetésére várunk, A közel I milliárd forintos szennyvíztelep rekon
strukciój át célzó nyertes pályázatunk, megvalósítása 2013-ban és 2014-ben
történik. Végre befejeződik egy 2006-ban elindult beruházásunk és iszap
talanításra kerül a Hantos kerti holtág megmaradt fél szakasza és a Fűzfás,

valamintaCsókási-zugteljesterülete.
Olyan fejlesztések is fontosak, melyet nem a városházán döntünk el, tehát
állami forrásból történika finanszírozásuk. Ilyen a folytatódóvasútberuházás,
és a szintén idetartozó aluljáró építés, mely beruházások befejezése 2014-ben
lesz.
Teendőnk tehát lesz a 2013-as évben, melyek mindannyiunké gyoma
endrődieké.

A sikerekhez és az eredményekhez kívánok Boldog, sikerekben gazdag,
egészséggelteliújesztendőt!
Gyomaendrőd, 2012.

FÜGGETLEN VÁROSI HAVILAP
Ára: 180 Ft



December 28-án 18 óra tájékán jelentették az egyik sörözőből, hogy egy
ven dég üvö ltözik a pu ltossal, me rt nem haj landó kiszolgálni őt ittassá ga miatt .
A kiérkező rendőrrel is folytatta az üvö ltözést, aki aztán megb ilincse lte a
dühöngő t garázdaság miatt, sőt 30 ezer forintos bí rsággal is súj tották.
28 -án, este fél 9 körül igazoltatott a rendőr egy fiat alk orú személy t, akiről

kiderült, hogy a dévaványai nevel ő otthonból szökött meg. Od a
visszaszállították az elkóborlót.
Szi lves zter éjjelén, va lamivel éjfél előtt érkezett a Fő út egyik házából a
bejelentés, miszerint a tulajdonos az udvarán egy idegen személyt lát. A
kiérkezö rendörjárőr látta, hogy az ud varról egy férfi menekülni próbál
érkezésük miatt. Elfogták a rablót, aki elmondta , hogy fát próbált lopni,
ezért mászott be az udvarra. Ellene lopás kísérlete miatt indult eljárás.
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D r. Frankó levele
A mi jövőnk

Túléltük a világvégét, de azért ne bízzuk el magunkat, a may a naptár újbó l
indult 22-én és ki tudja, men nyi baj várhat még az emberiségre a jövőben.

Ne m is mern ém felsoro lni a va lóságos katasz trófák lehetöségét így az év
elején, de higgyék el, lehet váloga tni. Nem vágyom egyikre sem, már csak
azé rt sem, mert je lenleg azok nem előzhetöekmeg.

Decemb er 20-án hunyorogva léptem be a Városházánk számomra kedves,
fényözönb en fiirdő nagytermébe. Még nem sejtettem - sejtettük 
kollégái mmal együtt, hogy élő adásban leszünk a tévében. Bizottság i ülésr.e
voltunk hivatalosak, az új munkaszerződéseink vitatott kérdéseit
megbeszélendő. Korábban ilyen tévés, nyilvános ülések nem voltak
szokásban . Nyugodtan ültem, tudtam, úgy sem fogok megszólalni . Helyese n
tettem, a kollégáim mindent elmondtak, egyetértésben voltunk. Olyan volt ez,
min t egy bírósági tárgyalás. Sze mben ültünk a "bíráinkkal" , de azok ajegyző

úr kivételével nagyokat ha llgattak. Itt köszönöm dr. Tímár Gyöngyinek ,
ügyvédünknek, hogy kiállt értünk, és igaza vo lt! Nem csak szakértö, hosszú
távo n gondo lkodó! Azó ta a szerződéseket aláírtuk és várjuk a jöv~t.

Gon dolatban elbúcsúztam a Városháza nagytermétöl, a mu nkahelyem volt, Itt
álltam annak idején az anyakönyvvezető elé és itt esküdtem kétszer fel
polgármesternek is. Termé szetesen érzelmileg is kötődöm e Házhoz, amit
most elvettek tőlem, tőliink.

1981-ben a Párt és az itten i vezetők jóhiszemüen összeházasították a két
telep ülést. Kilenc évve l később polgármesterként végig, müködésem alatt,
csak a békítgetéssel voltunk elfoglalva, hisz mindenki a válást gondolta, vagy
akarta, vagy remélte. Így aztán a béke kedvéért mindenből kettő lett: foci , piac,
egy darabig mozi is, és soro lhatnám tovább . Mindkét település lakói szívük
mélyén akkor is, most is kötődnek egykori szülőfóldjükhöz . Ezt nem szaba.d
elfelejten i. Erre kellett volna a mindenkori vezetőknek itt és a megye élén IS

gondolni . Ehhez természetesen megfelelő tudás,kultúra, emberismeret is kell.
A politikai hovatartozás kevés, mondha tnám semmi!
Természetes örülök, hogy újból járási székhely lettünk! Ez most rang,
államigazgatási ügyekben vezető helyre kerül tünk . De, azért tudnunk ke ll
mi ért is? Az ország szegény, az emberek egy része nincste len,jövőképe sehol!
A pénzünkkel a tőzsdék úgy játszanak, mint lóversenyek en a foga dók. Hol
nyerünk, hol vesz tünk . A demokrácia nem olcsó mu latság . Nem bizony! A
demokráciát sok kis ember gyakoro lja. Magyarországon 3200 önkormányza t.
Az előző kormányok a hatalmon l é v ő pártok rej tett tányéraknákat helyeztek
el. Tudták, a következő kormányza t ezekre
rá fog lépni. Megtörtént! Hogyan? A közel
200 0 kis településnek volt, van polgár
mestere és képviselő-testü lete . Ezek a jó 
hiszemü, de pénzügyekhez nem értö em
berek bizonyítani akartak a faluj uk, váro
saik, az őket megválasztó polgárok előtt. Mi
törté nt? Anyag i csödbe vitték az önko r
mányzatokat, nem kev és korm ányza ti segít
séggel. Ma, Orbánék az adósságaik kivál
tásáva lvannak elfogla lva .
Százmilliárdokról szó l a történet! M i a meg
oldás? A je lenlegi hata lom kinyújtotta a
kezét, jóindulatta l, de erős akarattal lét
rehozva a já rásokat. A járási hivatalokon
keresztü l jobban kézben lehet tartani az
országot, az önkormányzatokat. Elvégre így
volt régen is, több száz éven át. Rákócziék is

já rásb an gondolkodtak. Egyben kü lönböztek: a Tanácsháza, a Községháza a
falué maradt ! 1965-ben jöttem Gyomára és a Hősök útján lévö Járási
Hivatalban kellett jelentkeznem. Szegény Megyeri Sanyi bácsi, Farkas
Sándor forog a sitjában! Soha, senki - SENKI - nem gondolta (ha gondolta is
látha tóan megvalósíthatatlan), hogy új váro skö zpontot építünk. A következő

harminc évbe n erre pedig esélyünk sem lesz ! De rninek is? Több száz éves
történelmi központja van mindké t településrés znek. Igy alaku lt, term észetes
módon. (Templom, községháza, iskola.) Az első szabado n választott testü let
csak remélte ezelőtt 20 évvel, hogy majd lassan-lassan a két település
összeépül. Családi házak lesznek, gyerekek születnek, majd isko la kell nekik,
boltok, buszmegállók, egyszóval egy városrész lesz itt. Dávid Imréék
bevásárló központo t engedélyeztek , mi korábban egy szép nagy parkot,
sétányokkal, padokkal szerettünk vo lna. Közösségi térben gondolkodtunk,
remélve, hogy a két te lepülésrész polgárai itt köz ösen ünn epelhetnek (május
l -je, augusztus 20. stb .. .) A Lidl sem baj , hogy ott van, de az új Polgármesteri
Hivata lt oda kivinni az bün volt! Valamit figyelmen kívül hagytak, a
következőt: A város lakosságának 2/3-a a gyo mai részben él. A gyomaiak 2/3
ad része a vasúton innen, így azt án nagy lépést tett a polgármester úr, hogy
eddigi .mépszerűség ét" tovább erősítse, sőt megjó solom , hogy a Fid esz
elbúcsúzh at attó l, hogy a közeljövőben győztes legye n a városunkban.
Mindenki tisz tában van azza l a ténnyel, hogy a polgármester úr politikai
karrierje miatt magányosan tárgyalt és ajánlotta fel a Városháza épületét járási
hivatalnak. Békés megyében ilyen sehol máshol nem történt! Miért nem
lehetett egy tisztességes kompromisszumot kötni ? Két hivatal részben
megfért volna egy épületben, mint például Békés város ában. Ajárási hivatal
maradéka pedig más épületbe, vagy épületekbe kerülhetett volna.
Miért kellett a tanfelügyeletnek a Városházára költözni? A Tisza Ká lmán
isko la Fő úti irodája üresen tátong! Miért nem ajárási hivatal ment ki a város
szélére? Mert az nem vo lna elég elegáns? Új buszmegállókat kell építeni és
járatokat indítani , igaz ? Az Október 6. lakótelepen is emberek élnek, távo l
álljon tő lem a megbántásuk, de az új Városháza mégis csak egy több száz
hektáros szántóföld szélén áll, vagy nem?
Milyenek hát a kilátások? A közelben, távolban a környék szeméttelepe, a
temető , az ipari park, és a felszántott mező. Ez az új város központ? Mégis mit
gondol rólunk a Hatalom? Elvették a Bethlen Gábor nevet az iskolától! Most
felajánlottuk a városházát és kikö ltöztünk a határba . M icsoda igényte lenség,
micsoda behódolás! Megdöbbentett, hogy a Testü let ezt így elfog adta! Mit
tudnak Önök az itt élők gondola tairól , lelkiállapotáról? Már késő ! Marad a
ronda Bajcsy út, a sáros környezetü vasútállomás, az időnként víz alatt álló
kerékpárút, a hata lmas káty úk. A szegély nélküli Fö út Endrődön és Gyomán.

A legnagyobb bün a könyvtárak elvétele a
városrészektől! Hogy gondolták? Azt új
városháza könyvtár is lesz? Meg varroda az
emeleten? Micsoda kotyvalék, csak azért,
hogy megfeleljen az épület?! Nem az a baj ,
hogy járási székhely lettünk , hanem
ahogyan! Azért ott fent az égben van valaki
és igazságot oszt! Polgármester úr! Erezze
jól magát a volt iskola i épületben a hátra lévő

rövid időszakban ! Ön .rnegtette, amit csak
tehetett !", de úgy látom a Fidesz elengedte
már a kezét. Nehéz , boldog új éve t kívánni
ennyicsa lódás után!
Utóirat: Békéscsa bán a Len csési üti
lakótelepen a városházának kirende ltsége
mük ödik! Micsoda meglepetés ugye?

-Dr. Frankó Káro ly-



Kovács László Gyomaendrődön

A kampány elkezdődött

December l-l-én, a Katona József Művelődési
Központban rendezett a helyi MSZP fórumot,
ahová meghívták Kovács László országgyűlési

képviselőt, volt EU-s biztost. Kovács László
elmondta, hogya kampány elkezdődött és a párt

politikusai igyekeznek minél több helyre eljutni
és az emberekkel személyesen találkozni .
Kovács László felsorolta a már ismert MSZP-s
érveket a Fidesz-kormány kritizálására, és
természetesen jobb alternatívákat tudnak mellé
állítani, amelyek szerintük sokkal jobbak.
(Kérdés, hol voltak ezek a javaslatok és az
aktivitás mikor kormányon voltak?) Említette az
egykulcsos adórendszert, amely a gazdagoknak
kedvez, az oktatásról folyó jelenlegi vitákat is
említette, hogy fizetőssé válik a diploma
megszerzése. A pénz romlása is nagymértékű

Kovács szerint. A reálkereset csökken . A
munkanélküliség és a közmunka viszonyáról
megjegyezte, hogy ez álságos statisztikát mutat,
hiszen a valódi álláskeresők száma nem csökken
ezzel. A szocialisták most már egyre nagyobb
hangsúllyal mondják, hogy mit csinálnának a
Fidesszel ellentétben. Szerinte lehet kritizálni
egy kormányt, de ha az ellenzék nem mondja
meg mit csinálna másképp, ha nem kínál egy
jobb választási lehetőséget, akkor nem sokat ér a

kritika. A tandíjról elmondta, hogy ha kormány
ra keriilnének 2014-ben, akkor az első tanév a
bizonyítás éve lesz, nem lesz tandíj. Minden diák
minden felsőoktatási intézményben ingyen
tanulhat. Egy év után, szociális helyzettől fiiggö
en vagy ösztöndíjat kap, vagy tandíjat fizet. ..
Meg kell adni mindenkinek a lehetőséget, hogy
akár tandíjmentesen tanuljon, aki ezzel nem
akar, vagy nem tud élni, ott legyen pénz kérdése
a tanulás.
Három dolgon akar az MSZP változtatni Kovács
szerint: a demokráciát, a jogállamot helyre
akarják állítani. Agazdaságot rendbe tenni. Vala
mint, hogy hagyjon fel a mostani kormány az
unortodoksz gazdaságpolitikával. Rendbe kell
tenni Magyarország nemzetközi kapcsolatait.
Demokratikus összefogást sürget az MSZP a
Fidesz ellen. Szeretnék bizonyítani azt, hogya
Szocialísta párt levonta a tanulságot mindazok
ból a hibákból, amelyeket a korábbi nyolc évben
elkövetett, és nem fogja ugyanazokat a hibákat
elkövetni. - fejezte be Kovács László.

Szeretettel köszöntöm az újság olvasóit!
Elsőnek boldog új esztendőt szeretnék kívánni
mindenkinek! - kezdte mondandóját Szécsi
Zsolt.
Ezen a napon, december IS-án a Roma Polgári
Szövetség a Kisebbségek, Nemzetiségek
napját tartotta meg, melyet a magyar kormány
1995-ben hozott, rendeletként. A Polgárjogi
Szövetség úgy gondolta, hogy átveszi a
Kisebbségi Önkormányzattól ezen rendezvény
megvalósítását, létrehozását, hiszen ennek

súlyos anyagi költségei vannak. Másrészt a
szervezeteket jobban támogatják, mint a
kisebbségi önkormányzatokat. Köszönetet
szeretnék mondani azoknak a támogatóknak,
akiknek köszönhetjük ezt a rendezvényt: Az
Otthon Gondozlak Egyesület - időseket gon
dozó egyesület - Medgyesegyháza), a Magyar
Pünkösdista egyház, azon belül az országos
Cigány Misszió, az Eon, Várfi András polgár
mester, Lehoczkiné Tímár Irén képviselö
asszony, Poharelecz László képviselő, György
Sándor vállalkozó, Cuti pékség, Marina ve
gyeskereskedés, Anna élelmiszer üzlet, és
mindazoknak akik a rendezvény lebonyolí
tásában segédkezett.
A Kisebbségek napja a magyarországi
kisebbségekről (13 van) szól, akik a magyar
társadalom szerves részét alkotják. E napon
több program is volt, Ezzel meg szerettük
volna mutatni a többségi társadalomnak azt,

Cipődoboz akcióban, harminc gyereknek
osztottak ajándékokat Gyomaendrődön. Ezzel
nem csak a testet, de a lelket is próbálják
táplálni . Megragadom az alkalmat, hogy
megköszönjem a Táncsics alapítványnak,
amely az MSZP-hez közeli alapítvány, akik
320 ezer forinttal támogatta a Roma Polgárjogi
Szövetség rnűködés ét. Bárki, aki kívánesi arra,
hogy mit tevékenykedik a szövetségünk, a Fő

út SO. szám alatt megkeres engem, Szécsi Zsol
tot, szívesen elmondom, milyen feladatokat
látunk el, vagy megnézheti a honlapunkat.
Együttműködünk az önkormányzattal, isko
lákkal. A Roma Polgárjogi Szövetség által
korábban rendezett sajtókiállításunk vándor
kiállítás lett, az iskolákbanjár körbe.
Szervezetünk pályázott egy roma kulturális
pályázatra, amely sajnos azért vallott kudarcot,
mert politikai hovatartozásom nem megfelelő.

A pályázat célja az volt, hogy megismertesse az
iskolásokkal. A többségi társadalommal azt,
hogy a helybéli cigányságnak milyen az élet
vitele, hagyományai, kultúrája. Ezt teljesí
tettük, leírtuk. Erre azt mondták, hogy nem így
van, sőt olyanokra hivatkoztak, hogy látszott a
politikai háttere a dolgoknak. Köszönöm a
sajtónak is, hogy egész évben rendelkezé
sünkre állt - fejezte be Szécsi Zsolt az interjút.

Egy vélemény!

Szécsi Dezső elmondta lapunknak véleményét
egy őt nagyon bántó dologról, és kérte
feltétlenüljelenjen meg!
"Behozzák a sok cigányt. Itt, az endrődiekkel
össze akarják uszítani, hogya cigány a cigány t
nyírja! Az ember bemegy egy kocsmába és az
ott lévők cigányoznak, egy kalap alá veszik az
egészet! Ami nem igaz! Mert mi, törzsgyökeres
gyomaendrődi cigányok a magyarokkal jóban
voltunk . Mióta ezek bejöttek, azóta nekünk
végünk van. Ezek nem úgy viselkednek,
ahogyan kellene, csórelnak, betörnek.. .. Mi
ezt nem tesszük, mégis velük együtt, egy lapon
emlegetnek minket! Ez fáj nekünk."

hogya mi kultúránk is értékes . Itt volt Pusztai
József az Országos Romaönkormányzat tagja,
aki Farkas Flórián elnök úr jókívánságait
tolmácsolta. A Napsugár óvoda, a Rózsahegyi
iskola, a Tisza Kálmán szakképző iskola ,
diákjai rn űsorral kedveskedtek. a Fekete
angyalok együttes műsora nagyon érdekes volt
(Ez két szeghalmi cigány származású tanuló,
akik kannával és gitárral autentikus cigány
zenét adtak elő), ami nagy sikert aratott.
Ebéd idö alatt Botos János és zenekara
szórakoztatta az embereket, majd Szilágy
Róbert pünkösdista lelkész, Reménysugár

együttese lépett fel. Szervezetünk szorosan
együtt működik ezzel az egyházzal. Elsősorban
azért , mert nagy nyilvánoss ágot adnak a
Cigány Missziónak. Ök minden héten, kedden
itt vannak a Roma Közösségi Házban, mert
amelyik egyház, civil szervezet nem rombolja
a közösséget, hanem építi, annak helyet kell,
hogy adjunk. Egyébként részt vesznek ők is a

apjKlse bsé ek
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A Selyem úti óvodából

December 20-án mint, minden évben hagyományosan Betlehemes
mű sorral köszöntötték a nagycsoportosok óvodások társaikat, a szülöket,
az óvoda dolgozóit. és a bölcsődéseket. Igen meghitt, bensőséges

ünnepség volt. A gyereke k nagy örömmel vették birtokba a karácsonyfa
alatt lévő sok- sokjátékot.
A délelőtt i ünnepség után a gyermekek ünnep i asztal mellett fogyasztották
el a diós, mákos beiglit , kalácsot, almát, diót és mogyorót.
A délutáni ünnep ségen a sz ü lők is részesei lehettek a meghitt, bensőséges

hangulatú karácsonyi Betlehemesmű sornak ,

Bizunk abban, hogy decemberi programjai nkkal sikerült a családok
karácsonyikészülődését tartalmasabb á tenni.
Ezúton kívánunk mindenkinek jó egészségét és eredm ényekben gazdag
új esztendőt.

December 5-én megérkezett óvodánkba a Mikulás, a gyermekek szép
versekkel és dalokkal köszöntötték. ő pedig át adott minden gyermeknek
egy Mikulás csom agot ajándékul.

December l -én került megrendezésre az adventi j átszóház, ahol igen
sokan részt vettek. Nagy örömmel készítették a szülők és a gyermekek a
kül önb öz ő adventi ajándékokat: toboz manó, angya l mécses, ajtó
kopogtató, mikulás kosár. Nagy sikere volt a mézes kalács díszítésnek is. A
jó hangulatú rendezvény közepén váratlanul megjelent Cibere a Mikulás, a
gyermekek énekeltek neki, ő pedig a puttony ából szaloncukrot osztogatott
mindenkinek.

v "* r os
Sok olyan ember van, aki a Kádári időkben kommunista vezet ő ként ,

p árttagként, sőt munk á s őrk ént szo lgál ták a rendszert. Ateistaként élveztek
minden kiváltságot, még a besúgók is közülük kerültek ki. Az "egy-párt"
rendszer idején színleg egyetértésben szolgálták a kommunista hatalmat.
1990 után megbomlott ez az egység . Ezután ezek az emberek az MDF-be, a
KDNP-be léptek , onnan pedig sokan a Fideszbe. Sok közülük a Fideszben
van és volt kommunista párttársaival hadakozik az önkormányzatokban.
Mint Fidesz vezetők ök kapják a hatalmat és ez alapján ők töltik be a Fide sz
által betölthető vezetői posztokat. Farkasok ezek , csak báránybőrbe

öltöztek át. Mikor melyik párt volt hatalmon, abba léptek át. Nincs felfelé
kapcsolatuk, befolyásuk, semmit el nem tudn ak a városnak intézn i.
Tehetetlenség je llemzi őket és az adóztatás fortélyait próbálják a
lakosságon. A felső vezetők árnyékában semmilyen előnyt nem tudnak a
lakosságnak adni . Az országgyűlés i képviselők településeiknek sok
pályázato t megnyernek. A város i vezetésbe is csak civakod ást hozt ak ezek
az emberek , mert vezető i tehets égük nincs. Ez nyomj a rá a bélyegét a város
mindennapi életére is. A lakosság egyre fogy, mert nincsenek új
munkahelyek, a fiatalság kényt elen elvándorolni. Ez a települ és jövőjét

meghatározó tény. "Holt város " lett Gyomaendrőd, hiába lett já rási
központ. Ha minden így marad, akkor teljesen elsorvad .
Szarvasonaz új réztető a tartógerendák felújítása 14 millió forintba került a

- "Szent Klára " templom új toronys isakot kapott. Fájó szívvel látjuk
templomunkat. amely hasonló felúj ítási gondo kkal küszködik. 1990-ben
egy épület árát költötték rá a templom küls ő, belső felújítására. A falak
felvi zesedése 2 m felé ért. A torony felújítása is szükségessé vált. Az
egyh áztól e célra kapott hat millió forintot is elkótyavetyélte az egyház
vezetősége. Kétség támadt, hogy a szükséges pénz nem lesz meg a torony
felújításához.
Szarvas város vezetése Szarvas katolikus egyházát 6 millió forintta l
segítette. Szarvason tábla hirdeti , hogy 731 millió forintot kapott 2012 .
évre, amely et 2013 . március 31-ig kell felhasználni Szarva s város
kistérségi közpon ti szerepkörének megerősí tésére . Megépült Szarvason
Rózs ásig a kerékp árút. Rózsástól a városunkig vezető út megépítését
Gyomaendrőd nem vállalta. Figyelemre méltó az a szabályszerüség, ahogy
az utat megépítették. Az úttük ör föld alapját jól lehengerezték, sódert,
hom okot, kohósalakot hordt ak az úttük örbe és úgy tömörítették. Erre
húztak egy betonr éteget , amelyre egy vastagabb és egy vékonyabb
bitumen kopt ató réteget húztak. A rádióban elhangzott, hogy kevé s uniós
támogatást kapunk.A válasz az volt, hogy azért kevés, mert a támog atás 40
%-át ellopják.
Hozzád fohászkodunk Urunk! Hogy szabadíts meg bennünket a gonosz
üldöző, tehetetlen hatalmaskodókt ól! A ISO évv el ezel őtti elődeink

adakozóképessége többet tudott tenni , mint ma a technikai fejlődés

csúcsán élő utóda i az egyh ázért . Nagy csapás az egyházra az ateizmus
méte lye! Sokan elfordultak egyházunktól. Pedig nincs okunk arra , hogy
elforduljunk Tőled, Uram ! Megköszönjük, hogy sok baj között két
világ háború pok lában az orosz elhurcolásban is velünk voltál! Népünk
nem veszett el, megtartottál bennünket az életben és a hitben. Hálaadásra
gyűltünk össze, hogy megünnepeljük a templomunk ISO éves fennállását
és emlékez zünk őseinkre, akik építették. Zengjük dicsőségedet és adjunk
hálát segítségedért! Méltatnunk kell a ISO évvel ezelőtti erőfeszítéseit

elődeinknek: 150 éve volt erő, akarat és hit, amely ezt a közösséget
elismerésre méltóvá tette.Amíg velünk vagy bízunk ajövőben!

Bocsásd meg Uram az erőtlenségünket!
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Varga Lajos Sportcsarnokban
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Az okleveleket és kupákat V árfí András polgármester úr és Gál István
szervező-edző adta át a versenyző játékosoknak és csapatoknak.
A bírói feladatokat Frey Mihály látta el, aki átvehette GálIstvántól a
legjobbjátékvezetőnekjáró díjat.
A rendezvény zárásaként Várfi András polgármester úr gratulált az elért
eredményekhez és a barátságos délelőtt emlékeként ajándékcsomagot
nyújtott át a csoportvezetőknek.

Aj öv ő évi viszontlátás reményében köszönt el, a részt vevő sportolóktól,
edzőktől.

(forrás:gyomaendrod.hu)

Műszakilag készre jelentették az
Új Városháza épületét

Gyomaendrőd városa ismételten barátságos mérkőzésre hívta 2012.
december l-én Bihardiószeg, Nagyenyed, Pilzno-Zwiernik, Lajosmizse és
Gyomaendrőd gyermeklabdarúgóit.
A rendezvényre érkező sportolókat, edzőket és kísérő vendégeket Várfi
András polgármester úr köszöntötte.
A nemzetközi gyermek kispályás labdarúgó tomán a kupákat és az
okleveleket az alábbi kategóriákban vehették át ajátékosok és a csapatok:
A legfiatalabb játékos: Kamil Solarz (Pilzno-Zwiemik)
Gólkirál y: Kis Rich árd (Lajosmizse)
A legjobb mezönyjátékos: Coltor Claudiu (Nagyenyed)
A legjobb kapus: Farkas Trisztán (Nagyenyed)

A csapatok helyezései az alábbiak:
I. Nagyenyed .

II. Lajosmizse
III. Bihardiószeg
lY. Gyomaendrőd
V. Pilzno-Zwiemik

December 19-én a leendő Új Városháza, az egykori ipari szakképző iskola
Selyem úti épül etének karbantartásában, felújításában és átalakításában
érintett és érdekeltek, továbbá a kivitelezésben közreműködött cégek
vezetői, a műszaki ellenőr és város képviselői közösen végeztek helyszíni
szeml ét és zárták le a munkálatokat. Ezt követően felgyorsulnak a költözési
munkálatok , hogy január 2-án már nyugodt körülmények között
kezdődhess ék meg az ügyfelek kiszolgálása.

-Gumiszerv·z
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A MAGYAR KÖZLÖNY 2012 . évi 167. számában megjelentekből

szemezgetve, amely az eb tartókat érinti 20 13.január elsejétől.
A vidékfejlesztési miniszter 127/2012. (XII. 12.) VM rendelete az egyes
ebtenyésztéssel és eb-egészségüggyel ö sszefü gg ő miniszteri rendeletek
módosításáról adott ki
A kedvtelésből tartott állatok nem kereskedelmi célú mozgásának
állategészségügyi szabályairól szóló 147/2004. (X.!.) FVM rendelet a
következövei egészül ki:
Eb útlevelének kiállításakor a megbízott állatorvos az állat fajtájának
megjelölésére szolgáló sort kizárólag abban az esetben töltheti ki,
amennyiben az eb tulajdonosa az eb fajtatiszta származását az elismert
tenyésztő szervezet által kibocsátott származási igazolással igazolja. E sor
kitöltésekor az ebnek a származási igazolasán szereplő törzskönyvi.
azonosítóját is fel kell tüntetni." .
Ezzel összefiiggésben: a veszettség elleni védekezés részletes szabályairól
szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet módosítása az alábbival egészül
ki: Az oltást végzö magán állatorvos az eb oltás i könyvének kiállítása során
az állat fajtájának megjelölésére szolgáló sort kizárólag abban az esetben
töltheti ki, amennyiben az eb tulajdonosa az eb fajtatiszta származását az
elismert tenyésztő szervezet által kibocsátott származási igazolással
igazolja. E sor kitöltésekor az ebnek a származási igazolásán szereplő

törzskönyvi azonosítóját is fel kell tüntetn i."
Veszettség ellen csak elektronikus transzponderrel megjelölt eb oltható.
Az oltási könyv az állat tulajdonjogát és sz ármaz ásátnem igazolja.

Dr. Kondé Gábo r állatorvos
5553 Kondoros, Bacsó Béla u.30
5600 Gyomaendrőd, Fő út 149

Tel:30/9032-998
e-mai!: konde@kondorosiktv.hu
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PAPÍR ZI
Stancolt és hagyományos j
PAPÍRDOBOZ gyártása l
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Róza kft. i

5500. Gyomaendrőd, Ipartelep út 1/1. 1
Tel./fax: 661282-095; 06-20/9 142-122 1
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CSON KOVÁCS-AKUPRESSZŐR

2Ü13-ban isvárjukkedves vásárlóinkat
aBajcsy-Zsilinszkiút 45. sz. alatti

Mobiltelefon Szaküzletben!
Új és használt mobiltelefonok

értékesítése, javítása!
Tartozékok, navigációk!

Nyitva tartás: H-P: 9-12; 13-17. 06/20/4547-466
Szo: 9-1 2.

Rendel:

Békéscsaba, Jókai út 34. szám alatt, (udvari bejárat)
C HÉTFÖN: 14-18 ÓRÁIG

",,_..,--='''-- /~...~. - idegbecsípődések, izűleti blokk, tartási
rendellenességek megsz űntetése

- nyaki eredetű szédiilések megsziintetése
- sportsérülések, izűleti bántalmak kezelése
- hagyományos kínai orvoslás
-fűlakupunkt úr ás fogyókúra
- porckorongs érvek és térdblokkok műtét

nélküli megszűntetése

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

..Szép ruhában, arany aj tón ÜGYELE T: éjjel-nappal hívható
kopogsz most, hogy szabad-e?" telefonszám : 06-30/630-80-97

(Weöres Sándor)
... Csőke J ános .... ...

TEMETKEZESISZOL6ALTATAS
Temetkezés, temetkezessel kapcsolatos

teljes körű ügyintézés
GYOMASZOLG IPAlU PARK KF T.

Gyomaendrdd, Ipartelep út. 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 ügyfélszolgálati iroda nyitva tartása munkanapokon:
8-12:00-ig és 12:30-15 óráig. ipgyomasz olg@internet-x.hu

RÉGI BÚTORT, ANTIK ÚTDRT vAsARLKl
Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

Telefon: 06-30/9533-594

REÁLIS ÁRON ES EK:
Boltberendezést G hagyatékot, régiségeket,

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

falitéka, konyhaszekrény, láda, szék,
tükör éstükörasztal, kredenc)

Fizetésazonnal, készpénzzel!
BárkaiZsolt, Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

Gyomaendrőd, Apponyi u. 17/1.
Nyitva tartás:hétfő-péntek: 9-I2-ig; 14-17-ig

Szombat: SZÜNNAP!

• Építöipari szolgáltatások nyújtása,

építési anyago k szállítása

-I.l.a • Környezetvédelmi engedéllyel

~
~ tiszta beton , téglatörmelék

~ e; , , I d" t-C '0 atvete e ijrnen esen
.~

·ei Darált beton, tégla:2500 f +áfától
Elérhetőségek :

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



Munkáspárti emléktábla a zselléreknek...
Dávid István pártelnök nyilatkozata

A Munkáspárt emléktábla álIítási kérelemmel fordul az önkor
mányzathoz. Mi vitte rá a pártot erre? Mondhatni hirtelen? Mikor
negyven egynéhány évig a munk ást figyel embe se vették, és nem
beszélve arról, hogy sosem állítottak neki emléktáb lát! Dávid István,
helyi munkáspárti elnök nyilatkozata, felhívása!
"A városban nemrég az történt, hogy kérelemmel fordultak az egykor i
kulákok az önkormányzathoz. Ez a szegényember, a munkásember
lelkivilágát, felvillanyozta, mert nem, hogy belenyugodtak volna abba a
történelmi eseménybe, amit sokan jogosan kaptak - viszont mások
valószínűleg jogtalanul. Azokka l teljes mértékben egyet ért a
Munkáspárt. Viszont olyanok adták be az emléktábla kéreImét, a
kulákokra vonatkozóan, akik err e, szerintem, nem voltak jogosak! Se
nem gyomaiak, se nem endrődiek, hanem más településekről valók, csak
most az Endrődiek Barát i köréhe z tartoznak esetleg, és például Pesten
laknak. Hát, hogyha ők annyira üldözöttek, hogy lettek mégis orvosok,
tanárok, m émökök, gyárigazgatók? És Óriás i kommuni sta nyugdíjjal a
Rózsadombon laknak? A Munkáspárt elutasította az ő kérelműket az
emléktáblához. Végső soron a másodjára beadott kérelmet a képviselő

testűlet megszavazta.Természetesen a Magyar Kommunista Munká spárt
helyi alapszervezete is készült ennek a kontrájára, ezt kicsit se tagadjuk!
Ami igy szólt:

Gyomaendrőd Váras Önkormányzata. Szabadság tér l .
Kérelem . Tisztelt cím! A Magyar K ommunista Munká sp árt és
szimpa tizánsai a Horthy időben a kulákoknál szo lg álo, j obbágy sorsban
élő. szolgálo, kondás. cse léd. béres munk ások részére emléktáblát
kívánunk állitani. az endrődi. volt községh áza falára. Hirdesse a tábla a
kulákok kegyetlen bánásmódjá t a szegény emberekke l szemben I945-ig.
Az emléktábla anyagi oldalát az egykori kortársak és az elszenvedők

fogják finanszírozni. Az emléktábla f elállítását 2013. májusában
kívánjuk meg valósí tan i. A trag ikus. megalázott. borzalma s sorba n
tar tott. még élő és elhuny t csel édek ért, akkor, abban az időben a kulákok
által borzalmas élet vitelbe sorvasz tott emberekért kívánjuk a táblát
fe lava tni! Örökös tanuls ágként: soha többé cse lédsors!
Ezze l a fej résszel adtam át a kérelmet a szeptemberi testűleti ülésen. Az
ügy húzódott. Míg aztán októberben a testület elé tárták a Munkáspárt
kéreImét, és a testűlet nagy tisztánlátással egyértelműen elfogadta a
táblaállítási kérelmet!
Még haza se értem, az ország minden részéről kerestek telefonon, mivel
sokfelé ismernek, természetesen Munkáspártiak! Gratuláltak, hiszen a
mai, szoritott kapital ista világban ilyen baloldali eredményt elérni nagy
dolog! Ugyan így jelentősnek tekintette a párt elnöksége, Központ i
Bizottsága is. Természe tesen azonnal kezé be vette az ügyet, és
támogatta.
A táblaállítással kapcsolatban, tisztelettel kérnénk a város lakosságát,
minden egyes józanul gondolkodó kortársat, állampolgárt, a béresek
utódjait, hozzátartozóit, segítsék ezt a nemes feladatot, mert ez országos
hírű rendezvénnyé fog dagadni! Máris olyan helyzetben van a dolog,
hogy toborzunk , hívjuk a munkás embereket erre a napra és nagy ünnep
séget szeretnénk rendezni ebből az alkalomból. Ezzel kapcsolatban
természetesen gyűjtést is indítottunk. A Munk áspárt logójával ellátott
gyűjtőívre a következőket írtuk: Soha többé cselédsors! - feliratú táblát
kíván elhelyezni a Gyomaendrődi, endrődi városrészben talá lható
kirende ltség falán, 2013. májusában a Magyar Kommunista Munkáspárt.
A tábla a Horthy időszakban szolgáló béreseknek, kondásoknak,
cselédeknek, a megnyomoritott embereknek kíván emléket állítani. Hir
desse a tábla, hogy 1945-ig a kulákok milyen megaIázó sorban tartották a
szegény embereket. Kérjük anyagi támogatását a tábla elkészítéséhez,
felállításához. Teljes szerénységge l, az ünnepség helyéről és idej éről

külön meghívóban értesítjük!Szíves támoga tását előre is köszönjük!
A gyűj tés már folyik, meglepő, hogy egyszerű emberek járulnak hozzá
egy-két ezer forintjukkal. Mindez természe tesen hivatalos és minden
fillérrel el tudunk majd számolni! Az biztos, hogy nem május l-j én lesz
ez a rendezvény, hiszen nem akarjuk keresztezni a városi rendezvényt
ekkor, inkább elősegíteni a programok, rendezvények szétosztását. Nem
bosszút kell állni ebben a városban, hanem a város fejlődését kell
elősegíteni . Az is a baj, itt, hogy az egyén a vállapjait bizony az egyén i
érdekeire használja, nem a város fej lődéséért! " - tette hozzá Dávid
István.

Várkonyi Sarolta
dobogás helyezései úszásban

Aközelmúltban kerűlt megrendezésre Békéscsabán az Árpád Fürdőben az
1- II. korcsoportos versenyzők részére a Megyei DiákolimpiaiDöntő ahova
körzet legjobb úszói kaptak meghívást. A Gyomaendrődi Úszó Sport
Egyesület versenyzői nagy létszámban vettek részt a versenyen, ahol több
értékes helyezést is szereztek. Közülük a legeredményesebbnek Várkonyi
Sarolta bizonyult aki az l. korcsoportban előbb 50 m gyorsúszásban lett
bronzérmes, majd kis idő elteltével, fő számában az 50 m mellúszásban
mindössze néhány századdal lemaradva a gyöztes hazai versenyző mögött
a II. helyen végzett. Teljesítményének értékét növeli, hogy eredményét az
igazolt versenyzők közőtt érte el, hiszen az alsó tagozatosoknál még együtt
versenyeznek a profik és az amatőrők.
A felső tagozatosok körzeti versenyére januárban, míg megyei
diákolimpiájára februárban kerűl sor.
A versenyző felkészítöje Vaszkán Gábor testnevelő tanár, úszás edző .

MRE
5500 Gyomaendrőd , Baj csy -Zs . út 98.

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

AKCIÓS AJÁNLAT!
STIHL, MAKITA kisgépek a készlet erejéig!

Alkatrészeik és kiegészítőik is megvásárolhatók!
Szegélynyírók, kaszák...

Mosógépek, hűtök, fagyasztószekrények
Fűtésfelújításhoz, rekonstrukcióhoz kazánok,

rad iátorok, szerelvények!
Idomacélok, síkhálók, lemezek

Min6ségi konyhai eszközök, háztartási gépek

Minőség;kerékpárok és alkatrészek!
Épűletgépészeti anyagok,
csövek idomok, kazánok

Tűzrostély (kályha- és kazánrostélyok)
kandallók nagy választékban!

Fürdőszoba felújításhoz mindenféle felszerelés,
szükség esetén rövid határidővel 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



Az iskola nyílt napját rendezték nemrégen...

Az 50-es lista , azaz, mit etetnek meg veled...
UI. rész

25.HABKARIKA
Mi van benne: tojásfehérje, cukor, állományj avít ó és -módosító anyagok,
szí nezékek. Ami miatt ne fog yassza: a tojásfeh érjén kívül mesterséges
anya gok kész tárháza. A sz ínezés éhez pedig erős sz ínez ékeket használnak
fel.
26. ÜDÍTÖITALPOR
Mi van benn e: aroma, cukor, színezék . Ami miatt ne fogyassza : a cukor
felesleges , a többi pedi g káros.
27.RÁGÓGUMI
Mi va n benne: természetes vagy (inkább többször) mesterséges rágógumi
alapanyagok cuko r, glükózszirup, ízesítőanyagok, gyanták. Ami míatt ne
fogyassza: inkább ne nye lje le. Szerv eze te ugyanis nem képes lebontani a
rágógumit alkotó gumi- és gyantaszerű anyagokat.
28.TARTÓSCROISSANT
Mi van benne: agyonfinomított liszt, adalékanyagok, tartósítószerek,
mesterséges aromák. Ami miatt ne fogyassza : a sütőben sült croissant
legfelj ebb egy napi g marad fris s, ezek a zacskóba csomagolt silány
utánzatok viszo nt heteki g, hónapokig is. Gondolja, mindez a véletlennek
köszönhető? Nem, inkább a sok tartós ítószernek, amit a lisztbe kevernek.
29. SZALÁMI
Mi van benne: a se rtés vagy a marha minden része, ipari szalonna, bőrke,

állományjaví tó, ízfokoz ó, pácsók.Ami miatt ne fogyassza : zsíros, fűszeres ,

és sok nitrit es pácsót tart almaz, amely káros hatással van a vér
hemoglobinjának oxig énszáll ító képességére. Ezenkívül kerülhet hozzá
foszfátvegyület is, amely a csontok lebontásához járul hozzá.
30. ÍZESÍTETT JOGHURT .
Mi van benne: mesterséges ar ómák, cukor, állományja vítók. Am i rniatt ne
fogya ssz a: a joghurtban ered etileg lévő értékes anyagok sem tudnak
érvényesülni ebb en a vegy i környezetben. A tej ből amúgy a számunkra is
haszno s baktériumok segítségével lesz joghur t, de a pasztőrözés során
ezeket is teljesen kii rtj ák.
31.TEJES ITAL
Mi van benn e: savó, cuko r, arcrn ák és ízesítőanyagok, állom ányrnó
dosítók. Ami miatt ne fogya ssza: a teje s ita lok a tejj el csak köszönő

viszo nyban vannak . Alapj uk legtöbbször a saj tgyártás melléktermékeként
k épző d ő tej savó, amelyet tej színnel tesznek fogyaszthat óvá de nem
értékessé.
32.REGGELI ITAL
M i van benne: perm eátum .Ami miatt ne fogyassza: mi az a permeátum? Az
a fehé rjé kt ő l, zsírtól és ezálta l minden vitamint ól. ásványi anyagtól is
megfosztott tejsav ó, amely a saj tgyártás vagy más tejtennékek gyártása
során mell éktermékkéntkelet kezik . Régen ezt egyszerűen kiön tötték.
33. "FRISSS FÖL"
Mi van benne: növényi zs ír, állománymódos ító. Ami miatt ne fogyassza: a
friss fö l a tej fölk észl ete k időszakos hiányát volt hivatott pótolni. Olc só ára
miatt azonban keresett ter mék lett, de igazá ból értéktelen zsi radék az egész.
34. ROPOGÓS GABONAP EHELY
Mi van benne: cukor, arcrn ák. Ami mia tt ne fogyassza : a forró gőzzel

felpuhított gabonát sz intén for ró hengerek között présel ik át. Eközben
vitamintari alma nagyob b rész ét elveszti, de ez még nem lenne nag y baj .
Utána viszon t gondosan bevonják cuk orral, amelytől ropogós lesz. Ez
vajo nmitő l lenne egé szségese bb, mint egy rántotta?
35.KOMMERSZ SZESZES ITAL
Mi van benne: aromák. Ami miatt ne fogyassza: amúgy sem akarjuk a
szeszcs italok fogyaszt ására ösztöké ln i, de ezeket aztán végképp ne. Ne m
mások, min t üstökb en összekevert víz , alkoh ol és arcrnákelegy e, az eredeti
rum vagy pálinka messze áll tőlük .

36. ÍZESÍTETTVODKA
Mi va n benn e: etil-alkoho l, víz és aromák, esetleg cukor. Ami miatt ne
fogyassza: a vodka erede tileg gabonábó l vagy burgonyából főzött, ízetlen
szeszféle. Őszibarackbó l mé g nem fő ztek vodká t, ebb ő l egyene sen követ
kezik , hogy őszibarack í z ű vodkát csak tetemes mennyiségü rnesters éges
arom áva l lehet előállítani.
37.GYENGEMiNŐSÉGŰGYÜMÖLCSLÉ
Mi van benne: víz, cukor, gyüm ö lcs l és ű ri tmény. Ami miatt ne fogyassza: a
gyü mö lcs érték es anyagaibó l egy mill igra mm sincs benn e, ann ál töb b a
cukorbó l. A legtöbbj ük alapj a ráad ásul alma lé, amelyet a gyümölcs
sűrí tményével ízes ítenek.



RÓZSAHEGY/KÁLMÁN ÁLT. LÁNOS ISKOLA

Advent a Rózsahegyibe
Iskolánkban a téli ünnepkör hagyományait, szokásait egy egész iskolát
átfogó projekt keretei között ismerték meg a tanu lók. A szervezés a 7.
évfolyam feladata volt. Minden hét utolsó napján meggyújtottak egy
egy gyertyát az adventi koszorún, meghallgatlak néhány szép gondolatot
az ünnepvárás időszakáról és közösen elénekeltek egy hangulatos
karácsonyi dalt.
Az iskolánkb a újra eljött a Mikulás, érdem szerint kiosztotta ajándékait.
A gyerekek versekkel, dalokkal, rajzokkal köszön ték meg neki. Az
iskola folyosó it az osztályok álta l készített tablók ís díszítík, melyek
kül önb öz ő országok karácsonyi szokásait mutatják be. Az osztályok
ven dégségbe mentek egymáshoz, müsorral, mag uk készítette
ajándékkal kedveskedtek egymásnak.
Délutánonként ké zműves foglalkozásokon vettek részt, ahol szebbnél
szebb karácsonyi dísztárgyakat készítettek. Az alapanyagot a szül ő i

közösség finanszírozta. Lelkes szül ők válla lták ezek árusítását,
kieg észítve finomabbná l finomabb maguk sütötte süteménnyel. A vásár
eredményességét mutatja, hogy megö tszörözték a befektetett pénzüket.
A bevételt az osztályok közösen használhatják fel.
Karácsonyhoz közeledvén az alsó és felső tagozatosok az ünnephez
kapcsolódó filmeket néztek meg. Délutánonként mesét hallgathattak az
iskolai könyvt árban az é rdekl ő d ö k .

A tornateremben téli ügyességi játékokban - hóernberépités, hógolyó
dobálás, télí kép kirakása - rnért ékössze erejüket a csapatok.
A negyed ikesek ellátogattak az óvodákba és az idősek ottho nába, ahol
ünnepi rn ű so rt adtak.
A kellégisták bensőséges rn űsorral köszönték meg nevel őiknek,

támogatóiknak a gondoskodást.
Az adventi időszak zárásaként szép karácsonyi ünneps éget tartottak a
Rózsahegyi tornatermében, ahol énekek, versek, jelenetek, táncok és az
endrődi betlehemes vitt közelebb rninden vendéget a szeretet ünnepének
meghittségéhez.

A jobb nyelvtanulásért
November második felében a Rózsahegyiben két alkalommal rendeztek
továbbképzést az angol nyelvszakosoknak. Az Oxford Kiadó álta l
szervezett továbbképzésen a 7. b osztályosok segít ségével mutatták be
az új tankönyvet az érdeklődő pedagógusoknak.
A Grimm Kiadó szótármódszertani továbbképzésén 25 nyelvszakos
kolléga vett részt a környékbeli iskolákból. Megismerkedtek a kiadó
tanulóknak szánt szótáraival, a jövő on line szótárrendszer ével,
módszerta ni ötleteket kaptak. Ajándékul minden résztvevő egy-egy
szótárt választhatott és a Rózsahegyi is gazdagodott ango l szótárakkal.

Az iskola életéről további információkat, képeket talá lhatnak az iskola
honlapján: www.rozsahegyiiskola.hu

K/S BÁLINT /SKOLA

Jeleskedtek magyarból és mtematikábóI
A békéscsabai Andrássy Gy ula Gimnáziu m több tantárgyból
tanulmányi versenyt hirdetett a végzős nyolcadikosoknak. A Kis Bálint
Általános Iskola két tanulója a legelőkelőbb helyen végzett a nemes
versengésben.
-Nagy Noémi 8. a matematika tantárgyból : első helyezett
- Deli Csen ge 8. b pedig magyar nyelvtanból - és irodalomból szintén első

helyezett lett .
Nyolc év kitartó munkája, szorgalma, tudása érett meg. Felkészítő

tanárok: Fekécs Éva és Forgácsné Gyetvai Krisztina.Gratulálunk!

További események
A Kis Bálint Általános Iskola irodalmi színpada és énekkara kedves,
szívhez szóló műsorral köszöntötte advent második vasárn apját,
december 9-én lángra lobbant a második adventi gyertya is. A
gyermekeket felkészítette:Gordos Zsuzsanna és Hunya Jolán tanárnő .

December 18-án a kisebb gyermekek Hevesi Imre koncertjét tekintették
meg a Hősök úti épületben.
December 19-én a Rénszarvas Kupa került megrendezésre a Varga Lajos
Sportcsarnokban, osztályonként 2-3 tanuló részvételével. A kü lönb öző

ügyességi - és sorversenyekben mindenki győztes volt, hiszen arany, ezüst
és bronzérmeket kaptak a gyermekek jutalmul a "rénszarvastól".
Szervez ő, segítő pedagógusok: Csapóné Pap Zsuzsa és Homokné
Lapatinszki Gizella.
December 19-én - régi hagyományt elevenítetlek fel a tanárok - "Ügyes
kezek délutánja " címmel a Német Nemzeti ségi Önkormányzattal együtt
szebbnél szebb angyalkák , asztali - és karácsonyi díszek "keltek életre" a
tanár nénik és a gyerekek keze által.
December 21-én, az utolsó tanítási napon a Hösök úti iskolában az alsós
gyermekek meghitt, szép mű sorral kedveskedtek az iskola minden
dolgozójának és tanulójának . Felkészítő nevelők: Kovácsné Bácsi Ilona és
Gordos Zsuzsanna.



Jótékonysági est

Az Élet Másokért Közhasznú Egyesület és a Templomos Lovagrend
Árpád-házi Szt. Erzsébet kommendája megrendezte a Xl. Segítsünk
a rászoruló gyermekeke n! Jótékony adakozását a Jézus Szíve
Katolikus templomban, a gyomai városrészben. Decembe r l-l-én,
délután 25 gyomaendrődi , tartósan beteg gyermeket nevelő

családot ajándékoztak meg. Tartós élelmiszer, édesség, írószer,
játék, könyvek és egyebek voltak a csomagokban. A rendezvény fő

szervezője Vaszkó Sándorné, egyesületi elnök volt.
A nagylelkű adományozók:
Antal Gyula és családja, Binges Vince, Bolehovszky László és
felesége, Dankó Béla, Dobó Sándor és felesége , dr. Veréb Lajosné,
Dombos László és felesége, dr. Palya József és felesége, dr. Dobó
Katal in, dr. Mikola Julianna, dr. Szonda István, Fekete Sándor és
felesége, Forgó Frigyes és felesége , Gomb ár Mátyásné , Gondozási
Központ, Gulyás-Kis Zsuzsanna és férje, Hunya Elek, Hunyai
Karitasz, Iványi Lajosné és családja, Izsó Antalné, Kónya István ,
Korcsok Gellértné, Lehoczkiné Tímár Irén, Nagy László (Rostél yos
húsbolt), Pap Imre és családja, Papp István és családja, SIKÉR Kft.,
Szakálos Tibor és felesége, Szilágyi Márta és családja, Szrenka
András, Tímár Miklós és felesége, Tímá s Sándor, Tóthné Kovács
Edina (virágbolt), Tűzoltó Egye sület, Uhrin Emese, Uhrin Viktor,
Ványolos Béla és felesége, V árfi András, Varga Mátyás, Váro si
Egészségügyi Intézmény, Zöld Endre .
Segítők: Balog Lajosné, Hajdú Anikó, Iványi Lajosné, Szakálos
Tiborné , Szőke József, Varga Anika, Varga Zoltán és "névtelen"
segítők !

Önkormányzati közigazgatás

GyomaendrődiKözös Önkormányzati Hivatal
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Selyem út 124.
Telefon : 66-386-122
Fax : 66-283-288
E-maiI: onkorman yzat@gyom aendrod.hu

Gyomaendrődi J árási Hivatal
2013. január 2-án kezdi meg működését. A járási hivatalról általános
információk at és az ott intézhető ügyekről részletes tájékoztatókat a
következő helyeken olvashatnak:
Járás infó portál
Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium

AGyomaendrődi Járá si Hivatal elérhetőségei
Székhely: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér l .
Telefon : 66-284-043,66-284-053

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
GyomaendrődiTankerületi Igazgatóság
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér I.
Fek écs László tankerületi igazgató
Telefon: +36-30/62-66-511
E-maiI : laszlo.fekecs@klik.gov.hu

Bék és M egyei Kormányhivatal M unkaügyi Központ
GyomaendrődiKi rendeltség
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti u .II .
Tel: 66/386-2 12; GSM : 30/743-2817; Fax : 66/283-933
e-mail : bekesmrnkgyomaendrod@lab.hu

Gyomaendrődi Földhivatal
5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 45 .
Postacím: 5500. Pf. 51 .
Telefon : 66/581-0 10
Fax: 66/581-100
E-maiIgyomaendrod@takarnet.hu

Polgármesteri és [egyz ölfoga dóóra
20 13. j anuár l-től meg válto zik Várfi András polgármester és
Dr. Csorba Csaba jegyz ő ügyfél fogadási ideje.
Az új ügyfélfogadási időpont: minden héten pénteken 9- I I óráig.



• APRÓH IRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK •

Tisztelt Hirdetőnk!
Új Gyomaendrődi Hírlap szerkesztősége Cím: 5500 Gyomaendrőd,
Arany J. u. 25.; Tel./fax: 66/386-479, mobil: 06/20/2216-633 ;
e-maíl : biro.karoly5@upcmail.hu; Beküldési határidő minden hó 25-el

Ingatl an

Békéscsabán,aRábay M.u.2szobás,
55 m2-es, IV. em. lakás eladó. Új,
egyedi fű t ésre nds zer, szobák
padlólappal, ill. laminált padlóval
burkolva. Falak nem tapétázottak,
penészesedés nincs. Ablakok
redőn nyel szerelve, nagyszobában
klíma. Külőn tároló, jó lakóközösség,
rendezett lépcsőh áz . Erkély. I.ár: 6,49
MFt. Érd.:20/51 0-50-96

Gyomán eladó teljesen felújított 2
szobás,összkomfortos, sátortetős ház
+ konyha, új garázs, új gazd. ép.
Életjáradékra, részletfizetéssel is,
szocpolra is. I.ár 11,5 M Ft. Érd.:
66/280-196 este.

Gye., Vásártéri ltp-en 2 szobás ,
erkélyes, 3. em. lakás áron alul,
sürgősen eladó, vagy szántófőldre

mezg. Gépre cserélhető . Ár megegy.
szer. Érd.:20/805-44-21

Eladó aHOLDFÉNY söröz öKulichGy.
u. -ban (Magtárlap os) teljes
berendezéssel. Ár megegy. Szer. Érd.:
30/501 -39-14

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

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

Gye., Rákóczi u-ban, 4 szobás, dupla
fü rdőszobás, duplaebedl ős , 2bejáratú
polgári ház melléképületekkel, dupla
garázzsal, vegyes tüzeléssel,
berendezéssel eladó. Érd.: 66/284
278;30/851-99-02 -b-

Gye., félkomfortos parasztház,
beköltőzhetően, Kálvin u 57 sz. alatt,
eladó.l.ár4,5MFt. Érd. :70/2015-208;
66/282-148-b-4x-

Gyomaendrőd központjában,
Napkeleti u. 4. sz. alatti 2 szobás,
gázfűt és es családi ház, nagy
melléképlilettel 1440 m'-es telekkel
eladó.l.ár3,45 MFt.Érd.:20/4132-770

Endrődön, 2 szoba + nappali, gázés
vegyes tüze lésű , összkomfortos
parasztház alsó épü lettel, nagy
udvarral eladó. I.ár 3 M Ft. Érd.:
20/2155-670

Gye., Október 6. ltp-en 2 szob ás, 3.
em. lakás áron alul eladó. Érd. :
20/5767-879

Vegyes

Tisztelt Szülők! Korrepetálás,
felzárkóztatás. magán órák, fejlesztő

fog lalkozások, dolgozatokra ,
középiskolai felvételire, versenyekre
való felkészítés általános iskolásoknak
(1-8 . oszt.), iskolai dolgozatlapok
megrendelhetők . Kors ze rűen

felszerelt tantermemben minden
felszerelés ingyen biztositott. Cél a
minél jobb iskolai eredmény elérése!
Az Ön gyermekéért dogozom! Érd.:
30/856-32-13

Egy garázsra való 38x18x10 cm-es
berényi blokktéglaeladófél áron! Érd .:
Gye.,Zrínyi M. u. 29/1 . sz. alatteste5
után.

Eladó robogó alkatrészek: henger(49
m3), hengerfej, főtenge ly dugattyúval
(10 rnm-es csapszeg), variátor, 110
mm-es kuplung, ékszij, első

fékrendszer (tárcsafékhez) , 12 mm-es
automata szívatós japán karburátor,
hátsó primer és secunder áttétel.
Mindegyik működőképes állapotban
lett kivéve. Érd.: 30/856-32-18

Dunnát, párnát, hagyatékot veszek
Gyomán, Petőfi u. 64.06/30/4643956

PÁLYÁZATI FELHíVÁs
A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. a
nemzeti vagyonról szóló 20 11. évi CXCVI.
törvény, valamint a Gyomaendrőd Város
Önkormán y z atának vagyonáró l és a
vagyontárgyak feletti rendelkezési jog
gyakorlásának szabályairól szóló 14/2003.
(VI.OS .) önkormányzati rendelet alapján
nyilvános pályázatot hirdet a Liget Fürdő

területén található
- a Gyomaendrőd Város Önkormányzata
tulajdonában, de a Gyomaendrődi Liget
Fürdő Kft. kezel ésében lévő , a
Gyomaendrőd belterület 1293 . helyrajzi
számú területből az üzlet + kerthelyiség +
raktármegnevezésű helyiségek (a
továbbiakban: üzlet)
2013. évre szóló bérbeadása vonatkozásában.

A pályázattal kapcsolatos anyag a Fürdő
irodájáb an átvehető!
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SlULJON
I~~A RS NGRA
a Ta 'r ap' boltb n!
Gyomaendrőd, ossut u. 31.

Töb ,mint500 féle Je mezbő kölcsö özbet.
K·slán oknak, fiúknak és fel ótte e
vaójelmezek,mindenféle kiegész'tőkkel:

zemüveg, álarc,fejdísz...
Továbbra is vál that

vásárlási utalványt bármilyen összegben!
Nyitvatar tás: H-P : 7- l 7-ig;

Szo: 8- l 2-ig

S zerencsés, boldog új ével k ívánunk !
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Január 4-én, a rendőr igazoltatott egy ittas kerékpárost, aki nem volt
hajlandó megfúj ni az alkoholszondát, ezért az orvosi ügyeletre
szállították, ahol a vér és vizeletvizsgálat megállapította, hogy erősen

ittas a kerekes. Ellene feljelentést tettek.
5-én, az esti órákban bejelentetést tett egy vidéki szülő, miszerint fia
Gyomaendrődön, az egyik Hősök útjai házban tartózkodik és több
ismerősével egyiitt kábítószert fogyaszt. A kiérkező rendőrök a
forrónyomos felderítéskor több fecskendőt, injekciós tűt találtak a
házban. Az ott lévőket előállitották. ellenük kábítószerrel való
visszaélés miatt indítottak eljárást.
22-én, az esti órákban, igazoltatott a járőr egy, a Fő úton haladó
kerékpárost, akiről szintén kiderült, hogy ittasan hajtotta a járművét.

Előállították és 60 ezer forintos bírsággal sújtották.
22-én, a reggeli órákban jelentették be a MÁV dolgozói, hogy egy
pakisztáni személy feltehetően harnis utipapírokkal utazik a vonaton.
Ajárőr kiérkezése után megállapította, hogy az igazolás, az utiokmány
szemmel láthatóan hamis, valószínűleg fénymásolóval készítették.
A férfit az őrsre előállították, okirat hamisítás miatt eljárást indítottak
ellene.
22-én éjszaka észlelt ajárőr a Szabadság úton egy erősen ittas férfit, aki
békésen ücsörgött az árokparton és kiabált, vagy nótázott magában.
A rendőrök kiérkezésük után igazoltatni próbálták a továbbra is
hangoskodó férfit, akit aztán a kihűlés veszélye miatt erőszakkal a
lakására szállították és átadták a feleségének.
29-én reggel, 4 óra tájban érkezett a bejelentés egy helyi ház
tulajdonosától, miszerint a ház udvarán tartott állatok közül két birka
hiányzik. Az értéke kb. 60 ezer forint. A járőrök a helyszínre érkezve
megállapították, hogyadrótkerítést letaposva jutott be a rabló az
udvarba, és ugyanott vonszolta ki a két állatot. A forrónyomos felderítés
során az elkövető személye ismertté vált, ellene lopás miatt indult
eljárás. A tolvaj házában egyébként állatok belső szerveit találták a
nyomozók.

A Demokratikus Koalíció helyi
szervezete látta vendégül január
31-én, egynapos programon
városunkban Gyurcsány Ferenc
volt miniszterelnököt. A DK "Mi
országunk" elnevezésű országj áró
túráj ának egyik állomása volt
Gyomaendrőd. Délután folyamán
lakossági fórumra is sor került a
Hídfő étteremben. Aktuális té
mákról, mint például a választási
törvény átalakításával bekövet
kezett választókerületi átszerve
zések, választási együttműködés a
baloldali pártokkal, és egyebekről

folyt a szó.

• .......... ........... 2. oldal

....... 3. és 7. oldal



Dr. Frankó levele
Tisztelt Olvasó!

Mindenek előtt köszönetemet szeretném kifejezni mindazokna k, akik
telefonon és személyesen is megkerestek a Városháza sorsáról szóló
januári írásom miatt. Jól esett hallani és tudni, egyetértettek minden
mondatomma!. Köszönöm, hogy olvassák írásaimat! Igérem, nem
hagyom Önöket cserben! Nincs veszteni valóm, az igazságérzetem
nem hagy most sem, és a jövőben sem nyugodni. Még egyszer:
köszönöml
Februári levelemnek az Utazások cimet adtam. Lássuk miért?
26-án, szombaton feleségemmel felszálltunk egy Budapestre induló
gyorsvonatra, mert délutáni előadásra igyekeztünk a Fővárosi Operett
Színházba. Nem titkolom, hogy Tündét mentünk megnézni , mert ott
játszik. Leültem a kupé ablakához, onnan szoktam megnézni a
Körösünk et, majd ahogy távolodunk, bámulni a végtelen tájat. Hamar
Mezőtúrra értünk, majd Kétpó következ ett, és onnan mindig figyelem
mikor tünik fel jobb kéz felől az Almássy kastély. Tudják, az Angol
beteg című film főszereplőjének családja birtokolta ezt a szép kis
tornyos-emeletes épületet.Aközelében megy el, pontosabban haladt el
az egykori országút (földes út), amely Pestre ment fe!. Tehát a mi
Petőfink néhányszor erre járhatott. Itt jegyzem meg a volt
Városházánk faláról eltünt az egykor "Itt járt Petőfi . . ." emléktáb la!
Állítólag még novemberben egy-két rohadt kezű réztolvaj leszedte.
Szegény Honti Antal, ha tudná - Ö alkotta. A már két éve halott
Szilágyi professzor Úr volt az ötlet gazdája. Kifosztva érzem így is
magam és még ezt is ellopták! Szokták mondani: a baj nem jár
egyed ül! Valóban. ,
Mindőssze 20 perc késéssel szeltük át azA lfóldet. Eles határa húzódott
a hóval fedett területeknek. Valahol Szolnok után kezdett havas lenni a
táj és tartott Pestig. Jól jött a csapadék, van mit pótolni . Sok kis
település mellett szalad el a vonat és minden esetben meg kell
állapítani, hogy bizony nálunk a hátsó udvarokra nem lehetünk
büszkék. A koszos vonatablakon át nézve is szörnyű látvány a magyar
családi házak hátsó udvara. Nem tudom, mit gondolnak rólunk a
külföldi ek? Pestet nem szeretem, csak elviselem, a metrótól félek! Az
őssze l egy fü st öl ő szerelvényre ültünk, azóta fóbiás vagyok. Örömmel
találkoztam néhány gyomaival és endrődivel is, akik ugyanazért,
ugyan abból az okbóljöttek fel- színházat nézni. Este 9-kor érkeztünk
meg újból a nagy hidegben Gyomára . Csak azért tudtunk leszállni a
kocsiból, mert valahonnan előkerűlt egy termetes kalauz és kívűlről 
csak ott volt nyitható az ajtó - kinyitotta! Nagyon .megdics értem"
neki a MÁV-ot, örömömben. A vasúti pálya lassan kifogástalan, lehet
menni majd 160 km-es sebességgel - csak a kocsik nehogy
szétessenek! Ennyi ócska, koszos, zörgő, széteső vagont életemben
nem láttam! Most már óránként indul vonat Pestre, még több kocsival,
ugyanolyan kevés utassal! Szellem vonatoknak hívják agyomaiak,
akik kénytelenek rendszeresen a sorompónál végignézni a
szere lvényeket.
Esténként, ha kimegyek a szabadba, beleszippantok a levegőbe, hát
időnként a régi Keleti pályaudvar "illata" (szaga) üti meg az ember

Változás a területi fekvőbeteg-ellátásban

2012. december l7-étől megváltozott Gyomaendrőd fekvőbeteg

ellátásának terü leti besorolása. A csecsemő- és gyermek fúl-orr
gégészet, az urológia és a kardiológia szakmákhoz kapcsolódó
aktív fekvőbeteg-ellátásban városunk ismét a Békés Megyei Pándy
Kálmán Kórház ellátási területéhez tarto zik .
Mint ismeretes korábbi döntések miatt Gyomaendrődöt az
orosházi kórh áz terül eti ellátási körébe sorolták be. Ez a besorolás
nem felelt meg Gyomaendrőd érdekének, ezért a képviselő-testület

megbízta a polgármestert , hogy járjon el az Országos Tiszti
főorvosi Hivatalnál Gyomaendrőd területi besorolásának
megváltoztatás a érdekében.
Várfi András polgármester eljárása eredményeként született meg
az a határozat, amely alapján Gyomaendrőd ismét a gyul ai megyei
kórh áz ellátási területéhez lett besorolva.

orrát. Bizony ismét szénnel is tüzelnek az emberek, meg nylon
zacskóval és fával. Nem csoda a gáz gyenge minőségű és rohadt drága.
I949-S0-ben és SI-ben jártam előszörGyomán . Vonattaljöttünk Laci
testvéremmel és anyukám öccsével, a későbbi neves festőve!. Csak
négy évvel volt idősebb nálunk, ő volt a Bátyánk! Imádtuk és minden
marhaságban részt vettünk vele. Anyai nagymamám öccse lakott itt a
Ságvári utcában. Mire végig gyalogoltuk a Kossuth, majd a Bajcsy-Zs.
utcát, bizony elfáradtunk . Akkor még nem tudtam, hogy egyszer majd
itt fogok élni és, hogy ennyire szeretni fogom ezt a települést! Itt éltem
le az életemet. Igen, nagyon szeretem Gyomát, Gyomaendrődöt,

minden megnyilatkozásom innen fakad . A téli ár térben
gyönyörködtünk , a befagyott Köröst és a hídon átzötyögő vonatokat
néztük reggelente, akkor 19S0-ben. Hazafelé utazva Csabára, fájó
szívvel vettünk búcsút és orrunkat a sötét ablakhoz nyomva próbáltuk
kitalálni merre is járunk. Otthon csak meséltünk, meséltünk, hogy
milyen is a falu télen. Szép volt. A "szerelem" kezdete? 65-ben,
szeptember elején utaztam ide. Akkor már tudtam, hogy itt lesz életem
első munkahel ye! Sallai Laci bácsinál kellett a H~sök útjai járási
hivatalban jelentkeznem. 1965. szeptember 2S. Igy került be a
munkakönyvembe a dátum. Azután 6 hónap kórház Békéscsabán, a
belgyógyászaton. Jó iskola volt! Semmi rezidens idő, meg ilyesmi.
Úgy gondolták , ha orvosnak tanultam, valamit csak kell tudnom.
Igazuk volt, itt meg két öreg kolléga várt. Így lettem gyomai, a
lányaink itt nőttek fel, itt jártak iskolába és gyomainak vallják
magukat. Tünde, néha ha hazajön, első útja a Körös partra vezet.
Tiszteleg a folyónak. Itt tanultak meg úszni. Gyönyörű nyarakat
t öltöttünk a Körös parton, Szép gyermekkoruk volt.
1993-ban Franciaországban jártam a Francia Köztársaság elnökének
vendégeként néhány polgármester társaságában. Ott ismertem meg a
prefektusi önkormányzati rendszert. Volt alkalmam két ízben is az
óránként 330 km sebességgel rohanó szupervonatokon utazni. Párizs
Lyon S26 km, egy óra 26 perc menetidő. 20 éve volt! Már akkor 100
évvel előttünk jártak. Soká nem fogjuk behozni azt a közel 60 évet,
amit a szocializmus, a világh áborújelentett.
Egyet értek Orbán Viktorral, aki a mi pénzünkön tanul, és szülei
segítségére is szorul, maradjon itthon, ezen a Magyar Földön és
próbáljon valamit visszaadni annak a népnek, aki segítette.
Jól érzem magam a bőrömben, úgy gondolom jómagam és a
kortársaim nagy része megtette amit kellett: gyógyított , tanított,
tervezett . Bármit is dolgozott és dolgozik Magyarországért tette,
mindannyiunkért! Meg kellene ezt a mai fiataloknak érteni! Utazni
később is lehet, nem maradnak le semmiről! A pénz nem minden!
Az egészség a Legfontosabb!

Üdvözlettel dr. Frankó Károly

Helyesbítés
A nyomda ördöge sajnos megtréfálta a legutóbbi számunk kiadását,

Dr. Frankó levelében, A mi j ö v őnk cimű cikkben egyik helyen Rákosi

helyett Rákóczi neve áll. Az olvasók elnézésétkérjük!

Közalapítvány Gyomaendrőd Város
Közgyűjteményeiért Kuratóriuma

Köszöni mindazoknak, akik a 2010,2011 és 2012
évben személyi jövedelemadójuk 1 %-val

támogatták alapítványunkat.
A befolyt összeget képvásárlásra használtuk fel, ezzel

is gyarapítva a Képtár gyűjteményét.

Kérjük, hogy továbbra is SZJA 1 %-val minél
többen segítsék a Képtár szakmai munkáját

(kiállítás rendezés, képkeretezés)
Támogatásukat előre is köszönjük.

Adós zám: 19058733-1-04
A Képtár nyitva tartása: H-Sze-P: 13-18 óra ; K-Cs : 8- 12-óráig.



20 éves a Cukorbetegek Klubj a

December l-jén ünnepelte a Cukorbetegek Gyomaendrődi

Klubja alapításának 20. évfordulóját. A rendezvényen
emlékl appal, virággal köszönt ötték az alapító tagokat. Az
eseményt jelenlétéve l megti sztelt e Várfi András polgármester,
Dr. Torma Éva városi főorvos és Dr. Gyimesi András
diabetológus főorvos.

A köszöntők után sok értékes információt adó előadást hallhattak,
láthattak Dr. Gyimesi Andrástól, aki a békéscsabai Réthy Pál
Kórház főorvosa. A klub 20 éves tevékenységét fényképek
segítségével elevenítették fel, megemlékezve a régi tagokról is.
Ebéd után kötet len beszélgetés, tombolázás tette emlék ezetessé a
napot. A klub célja továbbra is az, amit 20 éve fogalmazt ak meg:
Minél többet megtudni errő l az immár népbetegségrő l , segíteni
egymásnak tapasztalataik alapján. A klub nyitott , bárkit szívesen
látnak.

Ajárási vezető
Január 23-án az Új Városháza nagytermébe invitálta Andó Ágnes a
Gyomaendrődi Járási Hivatal vezetője a járás közigazgatási
területén m űköd ő önkormányzatok vezetőit egy közös
konzultációra.

Ajárási és az önkormányzati vezetők áttekintett ék a közigazgatás
átszervezésébő l még hátralévő és közösen megoldandó
feladatokat, ilietve aj őv őbeni együttrn űk ödés lehetősége it.

/(IS BÁLINT IS/(OLA

Beharangozó hírek, februári előzetes
Bálint - Valentin Napi Kavalkád színes eseményén maskarába
öltözve vonul fel a Kis Bálint Általános Iskola minden diákja .
Időpont: február l 4-én 8 ór a 30 perc. Majd az osztályok zenés,
táncos, humoros bemutatkozása következik meglepetés fe
ladatokkal , rendhagyó órákkal, kiszebáb égetéssel tarkítva. A ked
ves szü lő ket és minden é rdekl ő d ö t szeretettel várunk.
Február l-jén Vidor délutánra hívja a Diákönkormányzat a
kisebb - és nagyobb diákokat egyaránt a Hősök úti épületbe.
Az Icir i-picir i Mese- és Vers illusztrációs verseny megren
dezésére február 26-án kerül sor.

Szép Magyar Beszéd Verseny
A Kazinczy Szépkiej tési Verseny iskolai fordulóját 2013. január
14-én rendezte meg a Humán Munkaközösség.Az 5-6.osztályosok
xözül a legszebben és legjobban olvasók a következő tanulók: első

helyezett: Weigert Csenge 6.a, második h.: Szmolnik Alexa: 6.a,
harmadik h. :Kósa Fruzsina: 5.b.
A 7-8. osztályosok közül: első lett: Czikkely Hanga 8.b második
helyezett: Deli Csenge 8.b, míg Uhrin Barbara 8.a harmadik
helyezett.
Felkészítő tanárok :Hunya Jolán és Forgácsné Gyetvaí Krisztina.

Időpont :

2013.03 .23.: 15:,00 -17:00
Helyszín:
5500 Gyomaendrőd,

Katona JózsefMűvelő dési Ház,
Kossuth út 9.

A Galaktika baráti kör vendége:
SÓS TIBOR ufókutató

Az előadás címe:
R kiválasztattak

A téma és a rendezvény iránt érdeklődőket

délután 15.00-tól szívesen látjuk.



"Csa szaba , I "e zze ... A m é zeska á e s reneszánsza?
Már néhány rendezvényen láthattu k
Csikós Anikó standját, aho l nagyon
szép, látványos mézeskalács figu
ráival ejtette ámulatba a nézőket.

- Hogyan jött az ötlet és a kedv,
efféle eléggé babra munkához?
- Egy vásárban láttam meg Újjár
Mátyásné sza rvas i mézeskalácsos
munkáit. Azó ta is ő rz öm azt a da
rabot, ami később útmutatómké nt
szo lgált. Az tán egyik mézes süté
sekor gon do ltam, hogy kipróbá lom
ezt a keresztes min tájú formá t, de az
első darabok még azért nem voltak
olya n cs inosak. Ez három éve
történ t. M ive l árulunk a piaco n

mézet, az elkész ült darabokat, például mézeskalács szíveket oda
kitettük és aztán kezdték meg isme rni és veszegették is a vásárlók.
- Hogyan alakult mára a tanulás és az iigyesség?
- Mára már kialakult a megfelelő, biztonságos k ézügyess ég, a techn ika,
hiszen rengeteget csináltam már, és a darabok szer intem is egyre
szebb ek. Karácsonyi, húsvéti ünnepekre, vagy lakodalmakra készítek
meghatározott formákat, feliratokka l, vagy szines mintákkal is.
- Már nem csak a piacon lehet beszerezni a Csikós Anikó fé le
mézeseket?
- Igen, az ismertséggel egy re nő az érdeklődők tábora. Azo n kivül
rendezv ényeken is meg szoktam j elenni a sütijeimmel, vagy most
épp en a GYUSZTE tevékenysége kapcsán egyéb rendezvénye ken is
részt veszek majd. Persze nem az anyagi vo nzata m iatt, mert az nem
érdeme l említés t, hanem, mert szeretem cs iná lni.
- Mi a kedvenc mintázat, amit szivesen készít?
- A keresztszemes a kedvenc em, mo ndhato m, a min él apról ékosabb
munka köt le legink ább... !
-Milyen szersz ám, eszköz kell hozzá?
- Ne m kell semmi különleges. A receptj e is egyszerű . Szaggatóva l
nyomom ki a formát, amibő l már elég sok va n, mert eze ket szo ktam
kapni innen-onn an ajándé kba, és a végén egy uzsonn ás zacskó ból
nyomom ki a diszt , a cukros masszát. A figurák nem túl nagyok , de
kérésre nagyobb at is lehet készíteni. Ink ább mindenkinek a kisebb
szív, vagy forma a tetsző. Karácsonyra készítettem péld ául házikót, az
kics it nagyobb vol t.
- Van sokféle öt/et, mit lehetne még készíteni?

Állatorvosunk levele
Még egyszer...

Még egyszer a veszettség elleni védekezés részletes sza bályai ról,
ame lyet a 164/2008. (X II. 20.) FVM rend eletszab ályoz az egyéb, ma
hatályban l évő rend eletekkel együtt,
Az eb tartója kötel es az állata állat-egészségügyi felügyeletét ellátó
magán állat orvosnak bejelenteni , ha az állata a három hónapos kort
elérte, elhullott vagy elkóborolt, vag y új tulajd onoshoz kerül t.
A változást az új tulaj donos az új tartási helyen az állata állat
egészségügyi felügyelet ét e llátó magán álla torvos felé az új
tulajdonosnak is be kell jelentenie. A bejelentésnek tartalm azni a kell a
veszettség elleni legutóbbi immunizálás helyszínét, időpontját, és az
immunizálás i végze állatorvos kamarai bélyegzőj ének számát és nevét
is.A bejelentés történhet az oltási könyv bemutatásával is.
A magán állatorv os az állattartó bekezdés sze rinti bejelentési
kötelezetts égének telj esit ését írásban igazoln i köteles az állattartó
kérésére.
Az állatta rtó köteles minden három hónaposnál idősebb ebet - a
tudornányos-kutat ási és laboratóriumi vizsgálati cél ból zártan tartott
állatok kivételével - veszettség ellen saj át költségén az állat állat
egészségügyi felügye let ét ellátó magán állatorvossal beoItatni az
a lábbia k szerint: a háro m hónapos kort elérteket 30 napon belül, az

- Ha nagyon sok időm lenn e, akkor van a fejemben öt let, mit és hogyan
lehetne megcsináln i, ese tleg kiá llítást is létrehozni. Egy -egy meg
határozó esemény, vagy témában lehetn e szélesebb ötle teket ki
dolgozni , például Ka rács ony, Húsvé t, vagy a sz ív tém ája.
- A család valószínííleg támogatja ezt a tevékenységet, sőt lehet be is
seg ítenek?
- Mi nde nkinek tetszik, örülnek is neki, hogy ezt cs inálom. Ne kem
pedig egy olyan elfog laltság, am it szívesen cs inálok, a bevételi olda lon
azért nem lehet nagy összegekrő l beszéln i. Bár már kistermelőként

nyugodt an árusíthatj uk. Nagy seg itség , hogy anyukám j ár már a
piacra, én addig itthon cs iná lhatom, nem kell az időmet ott tölteni. Jó
vo lna minél több et rendelnének, vagy épp en meg lehetne ebből élni, de
egyelőre ez ~em így van. Ha éppen va lak i szeretne ve nni, vagy
rendelni, a piacon anyukámná l megteheti . A gyerekek egyelőre még
nem tanul ták ezt meg annyi ra, hogy besegithet nének, de a gyakorlat
teszi a mestert, és lehet ham arosan ők is Ugyesek lesznek.
- Felmerül a kérdés, hogy hogyan rajzol? Van valami előre elkészített
sablon, vagysegilség?
- Sokan kérdezik ez t, igen, hogyan rajzolom fel a mint ákat? Sablonna l,
vagy eset leg mással? A vál asz egyszerű, mindent kézzel csinálok.

el ső oltás t követően 6 hónapon belül, ezt követően évenkén t; az olt ási
könyve t megőrizni , azt az imm unizá lás megtörténtét e llenőrző állat
eg észségügyi hatóság fe lszólításá ra bemutatn i, illetve tul ajdon
átruházás esetén az új tul ajdono snak áta dni, tovább á biztos ítani, hogy
az oltási könyvet a közterületen az ebre felügyel ő szemé ly magánál
tartsa az oltás érv ény ességének bizonyítása céljából;
az oltási könyv megrongálódása, elvesztése esetén az oltás t végző

állatorvostól nyolc napon be lül az oltás i könyv pótlását kérni (a pótl ás
sorá n az korábbi oltások nem vezethetők be az új könyvbe! l), valami nt
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
Törvény (bekezdés g) pontjában leirtak szerint az oltás során
k özrernűködni.

Veszettség ellen csa k elektronikus transzponderrel megjelölt eb
olth ató.
Az ebe k ele ktron ikus tr an szponderrel (m ikrochip) történő

megje lölésé nek az ellenőrzése a www.petvetdata .hu rend szerben - a
keresés menüpontban- fellelhetők. Így a gaz dák is ellenőrizhetik
állatuk regisztrációját va lam int az önko ntroll is j ó, mert szám elír ás is
e lőfordu lhat!

Dr. Kondé Gábor állatorvos
5553 Kondoros, Bacsó Béla u. 30.

5600 Gyomaendrőd, Főút 149
Tel:30/9032 -998

e-maii: konde@kondorosiktv.hu



Hí..ek a judosoktól
A Gyomaendrődi Juda Klub az utóbbi időben
is rendszeresen hallatott magáról az elért
eredményekkel és megrendezett versenyekkel.
Mik voltak ezek?
Varga István edző: Az elmúlt hónapokban két
kiemelkedő rendezvényünk is volt. Először

köze l 100 versenyző (8 klub) részvételével
rendeztünk Ny ílt Regionális Versenyt, majd
az előző év végén immár 7. alkalommal a
Gyomaendrődi Judo Gálán léptek szőnyegre a
sportolóink. Az elért eredmények is ön
magukért beszélnek, hiszen azok után hogy a
tava lyi év zárásaként Hidasi Tamás arany,
Csernyeczki Liliána ezüst , Lövei Zsuzsanna
pedig bronzérmet szerzett az Országos
Bajnokságon tovább gyarap ítva egyébként
sem szegé nyeseredménysorunkat az idei év is
kiemelkedő eredménnyel kezdődött.
Milyen eredménny volt ez?
V I.: 19-én rendezték meg a Felnött Országos
Rangsorversenyt, ahol három gyomaendrődi

judós is szőnyegre lépett. Kiemelkedett Sirok i
Ibo lya, hiszen első éves junior létére a
felnőttek között a 70 kg-os mezőnyben csak az
U23-as Európa Bajnok tól szenvedett vere
sége t és az ezüstérmet szerezte meg, Nyitrai
Sándor pedig a 100 kg-osok között végzett a
hetedik helyen.
Ibolya hosszú sérüléssel küzdö tt. Hogy áll
most af elkészülésben?
V I.: Tavaly tavasszal keresztsza lag szaka dás
után műt ött é k meg Csinc it. Hossz ú hónapokig
nem léphetett szőnyegre, ám természetesen ez
nem je lentette, hogy semmilyen edzésmukát
nem végez . Szerencsére olyan versenyző,

hogy az elmúlt i dőszakban végig nagy
akaraterővel azon dolgozott, hogya legjobbak
közé kerüljö n vissza . A felnőttek közö tt elért
ered ménnyel meg is mutatta, hogy sz ámolni
kell vele!
Januárban a versenyen kivül is akadt siker.
Békéscsabán is szerepeltek judosok rendez
vényen .
V.I.: Január 24-én a Csaba Centerben rendezte
a 2012. évi eredménye kre alapozva a Békés
Megyei Diáksport Tanács a Diákolimpiai
Bajnokok ünnepségét. A városban egyedülálló
módon két sportolónk is részt vehetett a
díjátadón. Hidasi Tamás és Nagy Zoltán az

előző évben Országo s Diákolimpiai arany
érme t szerzett és ezze l kiérde melték ezt a
meghívást! Hozzáteszem a megyé ben csak mi
delegáltunk judósokat a rendezvé nyre!
A sikerek elérése mellett számos nehézségről

is hallani a judosok háza tájáról. Mily en
lehetőségek vannak afe lkészülésre?
VI. : Igen, sajnos az utóbbi időben komoly
probl ém ák kal kell ett sze mbe n éznün k.
Szeptember óta keressük az ideál is termet az
edzésekhez sajnos eddig kevés sikerrel.
Természetesen ideiglenes megoldásokat ta
láltunk, de hosszú távú megoldást szere tnénk.
Mi értilyen nehéz ezt megt al álni?
V.I.: A legtöbb lehetőség sajnos nem lehet
állandó. A téli időszakban a termek fűt é se

rengetegbe kerül és ez hatalmas akadály.
Mindenképpen olyan lehetőséget szere tnénk
találni, ahol évekre megoldódna a j udósok
ezen problémája. Az iskolai torna termek
sajnos annyira sokba kerülnek (és korlátozott
a teremidő), hogy a minimálisan szükséges
napi két óra edzést egyszerüen nem tudjuk
kigazdálkodni, mindemellett ez az edzés idő

nem is elég, hiszen van olyan versenyzö nk aki
nemzetközi szinten is kell hogy bizonyítson.
Oda pedig délelőtt is edzeni kell és ezt az
isko lákban nem lehet megoldani!
Milyen tervek vannak a 20 13. évre?
V I.: Természetesen az eredményességből

nem szere tnénk alább adni. Idén több Magya r
Bajnoki címet várnék, mindamellett hogy az
egyé b versenyeken is szere tnénk megőrizni jó
h írünket! Az egyik legfontosabb cél, hogy
Sirok i Ibolya ott lehessen ősszel a junior
Európa Bajnokságon egy hónapra rá, pedig
ugyanebben a korosztályban a világ legjobbjai
közö tt.
Ki fina nszirozza mindezt , milyen háttér áll
rendelkezésre?
V I.: Sajnos a versenyeztetés finanszírozása a
legtöbb esetben a szülőkre hárul. Az éves
költségvetésünk annyira alacsony, hogy a
komo lyabb versenyek pár hónap alatt elviszik
a bevételeink nagy részét. A nemzetközi
verse nyek részvételének l ehet ő s é g é t ugyan a
Magyar Judo Szövets ég biztosítj a, ám ahhoz
hogy eljuthass unk az Európa Kupákra már
nekünk kell előteremteni az anyag i hátteret.

-.,..,.-.,..,.-.,..,.------ Ez nem kevés, hiszen egy
verse nyre kiutazás mini
mum 50- 100 ezer forintba
kerül.

w Kik támogatják az egyesü-
.... .! letmunkáj át? .

V I.: Néhány sportszerető

vállalkozó amikor éppen
l ehetősége engedi igyek
szik kisebb összegekkel
támogatni, de sajnos ők

nagyon kevesen vannak.
Ehhez jön az önkormány
zati támogatás .
Mindezek együtt is az
ideális munkához, felké
szüléshez és versenyezte-

téshez szükséges összeg talán 5-ödét teszik ki!
Kiemelkedő eredm ényeink ellenére is folya
matosan csö kken az az összeg amibő l

gazdálkodhatu nk.
Hogyan tovább? Mik a következő időszak

tervei?
VL: Az elkövetkezendőkben elsődleges

feladatunk, hogy megtaláljuk az ideális termet
a lehető legmagasabb szintü szakmai munka
érdekében. Termé szetesen kezdődik a ver
senyszezon, ahol először még a felnőttek

szerepelnek a Magyar Kupán, majd már
ciusban a fiatalabb korosztályok is (a ju
nioroktó l a diákokig) elkezdik az MK sze
replést. Az e lső hónapokban már a juniorok
Országos Bajnokságára is sor kerül , am i
természetesen válogató verseny az év végi
EB-re. Rem ényeink szerint Siroki Ibolya
ismét kijut a nemzetközi porondra. A fiatalok
ha csak a tavalyi év eredményét ismétlik meg,
akkor is gyönyörű eredményeket ém ének el.
Igyekszünk a leglelkiismeretesebben felké
szülni ezekre a feladatokra , amiben tökéletes
partner a versenyző csapatom, hiszen nap mint
nap együtt küzdünk a nehézségekkel és egy
mást támogatva érjük el a szebbnél szebb
eredmén yeket.

Gyomaendrődi Judo Klub
5500 Gyomaendrőd. Petőfi u. 18.

Tel.: 06-30-594-2486
http://gyomajudo.eu;

gyomajudo@gmail.com



•
FEM CSARNDKOK,

•
AGTARAK
tervezését,

kivitelezését vál/aljuk!
06-20/9527-636

Új és használt mobiltelefonok
értékesítése, javítása!

Tartozékok, navigációk!

Nyitva tartás: H-P: 9-1 2; 13-17. ij6/20/4547.466
Sza: 9-12.

Temetkezés, temetkezésselkapcsolatos
teljes körű ügyintézés

GYOMA SZOLG IPA RI PARK KFT.
Gyomaendrőd, Ipartelep út. 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 ügyfélszolgálati iroda nyitva tartása mun kanap okon :
8-12:00-ig és 12:30-15 ór áig. ipgyomaszolg@intern et-x.hu

" " ,

REGI BUTOR , ANT BUTOn VAS OLDK!
Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

Telefon: 06-30/9533-594

RE ~ LIS ÁRON VESZEK:
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.

Várjuk kedves vásárlóinkat
a Bajcsy-Zsilinszki út 45. sz. alatti

Mobiltelefon Szaküzletben!

"Szép ruhába n, arany ajtón ÜGYELET: éjjel-nappal hívható
kopogsz most, hogy szabad-e? " telefonszám: 06-30/630-80-97

(Weöres Sándor)
A Csőkc J ános A A

TEMETKEZESISZOL6ALTATAS

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

Szombat: SZÜNNAP!

CSONTKOVÁCS-AKUPRESSZÖR

• Építöipari szolgáltatások nyújtása,

építési anyagok szállítása

...... • Környezetvédelmi engedéllyel

~
~ tiszta beton, téglatörmelék

.(5 ;~ átvétele díjmentesen

:~ Darált befon,fégla:2500 Ff +áfáfól
Elérhetőségek:

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

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

HÉTFÖN: 14-18 ÓRÁIG
~~~~~ - idegbecsipődések, Iz űleti blokk, tartási

rendellen ességek ntegsz űntet ése

- nyaki eredetű széd űlések megsziintet ése
- sportsérülések, izűleti bántalmak kezelése
- hagyományos kínai orvoslás
- fiilakupunkt úr ás fogyókúra
- porckorongs érvek és térdblokkok m űt ét

nélküli megsz űntetése

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

" P~R!~~2[~~ 1
PAPÍRDOBOZ gyártása j

I , I :

5TANCfORMAKE5ZITE5! !
Róza kft . !

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

E-maiI: rozakft@rozakft.hu l
..................................................................... .. ......... .................................................~



ISTEN ÉLTESSE, TANÁR ÚR!
A 91 éves Solymosi János köszöntése

Szeretett tanárunk, Solymosi János 2013. január 7-én töltötte be a 91.
életévét. 1951 óta, több mint 35 éven keresztül segítette önzetlenül
Gyoma kulturális életét, kiváló oktatási, pedagógiai munkájával
diákok ezreit érettségiztette és indította el a nagybetűs élet útj án.
1951-1957 között általános iskol ai igazgató volt a gyom ai I. sz.
Általános iskolában,1958-l982 között a gyomai gimn áziumban
tanított , ahol igazg atóhelyettes is volt.
A mai nap ig az aktív életvitel híve . Pedagógiai munk ásságának
középpontjába a diákok igyekezetét, szorgalmát állította. Munkája
során a tanuló jó indulatú törekvéseit, pozitív hozzáállását
messzemenő en értékelte.
1963-1967-ig tanított bennünket, tehát 50 éve ismerjük. 2012 nyarán
tartottuk a 45 éves érettségi találkozónkat, ahol a tanár úr igen friss
szellemi gondolkodásról tett tanúbizonys ágot.
Életutunkat mi is végigfutottuk. Becsületesen , szorgalmasan
igyekeztünk élni és dolgozni az Általa és felesége , Marika néni által
adott minta alapján. Életünkben megh atározó volt az az erkölcsi tartás
és értékrend, amelyet nyújtottak számunkra. Köszönjük a kapott
útravalót!
Kedves Tanár ÚrI
Hitet , lelkierőt és bátorságot ad ma is nekűnk!

Isten éltesse még sokáiglaz 1967-b en végzett osztály nevében:
Hegyi Imrén é Dobó Margit

Felhívás
A Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai Egyesü let a
helyi lakosság kreatív ötleteit és javaslatait várj a, a város
imázsának fontos részét képező egyedi sz lo g e n
megalkotásában, és a lehetséges helyi készítésű egyedi
termékek összegyűjtésében, és azok jövőbeni turisztikai
hasznosításában.
A részletes tájékoztató anyag a továbbiakban olvasható:

1) Szlogen kérdése, mi legyen Gyomaendrőd

üzenete?
2) Gyomaendrőd Kincsei és a Gyomaendrődi

éléskamra megvalósítása

Tourinform iroda, Kossuth u. 9.
Tel. : 66/386-851 ; 30/9672-74 1
gyomaendrod@tourinform.hu

A megadott elérhetőségeken szeretettel várj uk az ötleteket és
javaslatokat!

TájékoztatóaGyomaendrőd i Járási Hivatal működésérő l

2013 . j anuár l -től megkezdte működését a
Gyomaendrődi Járá si Hivatal.
Andó Ágnes a gyomaendrődi hivatal vezetője a
következő oldal akon közzétette azokat a legfon
tosabb inform ációkat, amelyeket meg kívánt
osztani a hivatal szo lgáltatásai iránt érd ek
l ődő kkel .

A Gyomaendrődi Járási Hivatal működése

Tisztelt Ügyfelek!

2013. januá r l -jével a Bék és Megyei Kormányhivatal szervezeti
egységeként megkezdte működését a Gyomaendrődi Járási Hivatal.
Az újonnan létrejött szervezet feladata, hogy Csárdaszállás,
Dévaványa, Ecsegfalva , Gyomaendröd és Hunya települések lakói
számára biztosítsa a megyei szintnél alacsonyabb szinten intézendő

államigazgatási felad atok ellátását. Jómagam, mint a Gyomaendrődi

Járási Hivatal vezetője 13 éves közigazgatási-, fels ővezet ö i- , és
szervezetfejlesztési tapasztal attal rendelkezem.
A Gyomaendrődi Járá si Hivatal Törzshivata lból és Szakigazgatási
~zervekből (Járási Gy ámhivatal, Járási Állate gészségügyi- és
Élelmiszer-ellenő rz ő Hivatal , Járási F öldhivatal, Járási Munkaügyi
Kirendeltség) áll.
A Törzshivatal Okmányirodai és Hatósági Oszt ályokból épül fel.
Az Okm ányiro dai Osztály ügyintézői látják el a személyi adat- és
lakcímnyilvántartással, útlevél-igazgatással és a közlekedési igaz
gatás sal kapcsolatos feladat okat. Az Okmányi rodai Osztály vezetőj e

Vaszkó Erika , aki az okmányirodák 2000. évi kialakítása óta ezen a
területen dolgozik. A Gyomaendrődi Járásban Gyomae ndrödön a
Szabadság tér I. sz. és Dévaványán a Hősök tere l . sz. alatt működik
okmányíroda.
A Hatósági Osztály ügyintézői látják el az egyes szoci ális ellátásokkal,
kommunális igazgatással összefüggő feladatokat, a menekültügyeket,
az egyes vízügyi-, illetve védelmi igazgatási-, földrendez ési- és
földkiadási ügyeket, az érettségi vizsgával-, oktatással kapcsolatos
ügyeket, valamint a szabálysértési ügye ket is. A szociális ellátások
közül, a Járási Hivatal hatásköre kiterjed az időskorúak j áradéka, az
ápolási dij, az alanyi és normatív közgyógyellátás, valamint az
egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására. A Ha
tósági Osztály vezetője dr. Timár Andrea, aki a járási hivatal
hivatalvezető-helyettesifeladat ait is ellátja.
A Törzshivatal ügyintézői az alábbi helyszíneken, az alább i
időpontokban állnak az ügyfelek rendelkezésére :

Gyomaendrőd, Szab adság tér 1.:
Hétfő : 8- 16
Kedd : 8-12
Szerda: 8-16
Csüt örtök: nincs ügyfélfogadás (ügyirat feldolgo zás folyik !)
Péntek: 8 -12

Az okmányirodában lehetőség van előzetes időpontfoglalásra az
Ügyfé lkapun keresztül , mely a www .magyarorszag.hu honlapon
érhető el.

(A táj ékoztató cikkek f orrása: gyomaendrod.hu)

Új ügyfélfogadási r end
2013. január l-től megváltozik Vádi András polgármester és

Dr. Csorba Csaba jegyzö ügyfélfogadási ideje.
Az új ügyfélfogadási időpont: minden héten pénteken 9-ll óráig.

Vállaikozók köszöntése
Január 7-én az Új Városház a tanácskozó termébe invítálta
Gyomaendrőd Város Polgármestere azoknak a helyi vállalkozásoknak
a képvi selőit , akik az elmúlt évben ismét a legnagyobb mértékben
járult ak hozzá iparüzési és egyéb helyi adó ikkal a város
kő ltségvetéséhez . A rövid ünnepségen ünnepi köszöntöt mondott Vádi
András polgármester.
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TEMETKEZÉ&
Állandó ügyelet:36-30/696-71-11
Gyomaendrőd. Bajcsy-ls.út 117. sz.

5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 98.
Telefon : 66/282-802; 30/6388-953, ,
AKCIOS AJANLATI

STIHL, MAKITA kisgépek a készlet erej éig!
Alkatrészeik és kiegészítőik is megvásárolha tók!

Szegélynyírók, kaszák...

Mosógépek, hűtők, fagyasztószekrények
Fűtésfelúj ításhoz , rekonstrukcióhoz kazánok,

radiátorok, szerelvények!
Idomacélok, síkhálók, lemezek

Minőségi konyhai eszközök, háztartási gépek

Minőségi kerékpárok és alkatrészekf
Épületgépészeti anyagok,
csövek idomok, kazánok

Tűzrostély (kályha- és kazánrostélyok)
kandallók nagy választékban !

Fürdőszoba felújításhoz mindenféle felszerelés,
szükség esetén rövid határidővel történő beszerzések!

Fütéskorszerüsítéshez, fürdőszoba kivitelezéshez
kiv ite lezőt tudunk ajánlani!

Bővebb felvi lágosítás a Dinya-féle szaküzletben!
Nyi tva tart ás: hétköznap: 8-12; 13·17.ig; szombato n: 8-12-ig

-Gumisz rviz
-Klíma ia 'tás

•Eredet-sé vi sgálat
Varga Béla autószere Ömeste
Gvomaendrőd , Csokonai u. 31.

Tel.:06·66/610·650; 06·30/600·42·30

Február l-jén országszer te
megkezdődnek az agrárkamarai

választások

~~~D8ffi[ú]ffi [ú]m~~8~~ 8~~ffi[ú]8~
Autósok fi ve em!
Mű za i vizsga

A CIÓ áro 2 00 t

Győrffy Balázs, a Magyar Agrárkamara átmeneti elnöke és Dr.
.Kulcsár László a Békés Megyei Agrárkamara megbízott
elnöke sajtótájékoztatójukon bejelentették: az Átmeneti
Elnökség elfogadta a 20 13-as agrárkamarai választások
eljárási szabályzatát, amelyet Fazekas Sándor vidékfejlesztési
miniszter isjóváhagyott
A kamarai küldöttek listáira az "egy tag-egy szavazat" elve
alapján voksolhatnak a választásra jogosultak február 1 és 21.
között, a megyéjükben meghirdetett választási helyszínek
bármelyikén. A tör-vény által előírt határidőig közel 200 ezer
leendő tag jelentkezett be érvényesen az új kamarába, és
szerzett ezáltaljogot a kamarai választásokon való részvételre.
A törvény szerint az új kamarának az országos kamarai
válasz tásokat követően, l egkésőbb 2013 . március 31-ig kell
megalakulnia. Küldötteit, testületeit és tisztségviselőit 5 évre
választják, az ,,1 tag - 1 szavazat" elve alapján. A jelenlegi
megye i agrárkamarák a megalakulással egy időben egyetemes
jogutódlással beolvadnak az egységes országos kamarába .
A vidékfejlesztési miniszter a 20 13. február 1-21. közötti
időszakot jelölte ki az országos agrárkamarai választásokra,
amelynek előkészítéséért és lebonyolításáért a Magyar
Agrárkamara 20 tagú Átmene ti Elnöksége a felelős .



Korábbi kiállításai

világ meghatározónak bizon yult. Pedagógusként indult. A fővárosba

költözve újságíró , majd szerkesztő lett és tovább képezte magát az
etno gráfiában , a vizuális antropológia művel ője . Évtizedek óta önálló
alkot ó. Egybeköti, ami rég szétszakadt: a tudományt és a művészetet.

Hazai gyüjtőútjai után szomszé dainkná l kutatott, majd hátizsákos
expedíciói következtek Szib éria és Belső-Ázsia alig ismert népeihez 
ősi áldozóhelyekhez és sziklarajzokhoz, a világ végén élő bölcsekhez.
Több száz néprajzi, szociográfiai, kultúrtörténeti tárgyú írása jelent
meg lapokb an, folyóiratokban , tanulm ánykötetekben. Köny vei:
Ösép ítmények (2000, 200 I) , Kece, mili ing, marázsa. Hagyományos
halászat természetes vizeinken (200 1), Kőemberek (2002), Táltoserő
(2006 ). Idénjelenik meg a Pásztoremberek cirn ümonográfiája .
Kitüntet ései: Magyar Műv é szet ért-d íj (1989), Sajtófotó '93 - a
MÚOSZ Nag ydíja, "Pro Natura" ( 1995), Balogh Rudolf-díj (1996), a
Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztje (2000), MMA
pályázat, aranyérem (2000), a Győri Mediawave "Párhuzamos
Kultúrákért" díja (2002) , B ács-Kiskun megye Tudományos Díja
(200 6), Gyomaendrőd város díszpolgára (2007), Hortobágyért díj
(2009), Béké s Megyéért díj (2009), a Magy ar Fotóművészek

Sz ő vets ég ének É letmű-díj a (2009), Magyar Érdemrend tiszt ikeresz t
(2012)

Ember a tájban - táj az emberben
PÁSZTOROK ÉS HALÁSZOK
Kunkovács László kiállítása a FORRÁS Galériában
(1067 Budapest, Teréz körút 9.)
www.forrasgaleria.hu
2013. február l-22.
hétfő-péntek12.00-18.00 óráig , szembat-vas árnap zárva

Mi is természeti népek lettünk voln a? Föltétlenül. Id őszerű-emég erről

gondolkodni korunkban, egy világ város közepén? De még mennyire!
Civilizációs zsákutcáink arra figyelm eztetnek, hogy me-ritsünkpéldát
a régmúltból, amikor még semmit nem rontottunk el.
Herman Ottó, a nagy políhisztor ő sfoglalkozásnak nevezte a halászatot
és a pásztorkodást.
Nekünk nem kell a mod ern világtól kevéssé érintett népek közé
utaznunk, hogy ott kutakodjunk. Még ítt vannak köztünk a
természettel való együttélés örök péld ái, a kinnháló gulyá sok, a
magatarti juhászok, a hallgatag halászok .
Arcukra odaköltözött a táj, amely ben élnek. Portréikat ereklyeként
őrizzükmajd , miként az amerikaiak az indián törzsfönökök fotóit, akik
a vissza nem térő korból méltósággal tekintenek ránk , némán is
bölcsességre tanítanak.
Pásztoraink és halászaink nem szennyezik és nem élik föl
k örnyezetüket, mert jövőre is ugyanott szeretnének legeltetni és
továbbra is a vizek adományaiból akarnak meg élni . Ismerjük meg
őket!

Kunková cs László

***
Kunkovács László fotóművész, népraj zkutató a Magyar Alföldet érzi
a világ közepének, de tágabb otthona Eurázsia.
Önálló tematikus fotókiállításai ideh aza 128 helyszinen és 16
külország 36 város ában, - múzeumokban és külhoni magyar in
tézetekben - szerepeltek. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
tiszteletbeli doktora (DLA h. c.). Tagja a Magyar Művészeti

Akadémiának.
Endrődön született 1942-ben. Kora i élm énye , a hagyományos falusi

Élő agrártörténet
Tiszai barango l ások
Ös épitm ények

Hagyományos halászat
Pusztaiak
Boldog, szeretett fa lum
Pásztoremberek
Lliasz átol Sigacéig (Tibet)
Táltoserő

Kunok Magyarországon

Jakutföld
Varázslatos Dél-Szibéría
Ótörök kőemberek
A Mongol-Altaj kazakja í
Télkergetők

A Hortobágy melly éke
Puszták, tany ák. falusz élek
Bolgár busój árás
Késesek. kov ácsok,fegyverművesek
Kőre rótt őstörténet

Siker a GYÜSZ-TE-nél.
A GYÜSZ-TE TDM szervezetfejlesztésre benyújtott pályázata 20 13.
január 24-én 37 mílli ó Ft támo gatást nyel t. Pájer Sándort a GYÜSZ
TE elnökét kérdezzük.
- Mit valósítanak meg ebbőlaz összegből?
A pályázatí siker azt jelenti, hogy végre a megálmodott feladatok nagy
részében a pénz is rendelkezésünkre áll. A pályázat el sősorban a
szervezet fejlesztését hivatott biztositani . A pályázat bértámogatást
nyújt a TDM menedzser fogl alkoztatásához, vagy beszerezhetünk
irodai szoftvereket, és költhetünk oktatásra és képz ésekre is.
A városi turizmus fejlesztését szolgálja a kül önböz ő monitoring és
marketing tevékenységek támogatása a felmérésektöl a kiadványokon
keresztül az onl ine reklám kampányig. Infrastrukturális fejlesztésként
megvalósításra kerül 7db Gyomaendrődi neve zetesség előtt

kialakításra kerülő pihenő sziget vagy a kültéri információs terminál.
Beszerzésre keni! egy hang és fénytechnikával szerelt fesztiv ál
színpad is.
- Felhívássalfordultak az elmúlt hetekb en alakoss ágfel é. Mí ért is ?
A Gyornaendrődre látogató turisták szám ára Gyomaendrődi

termékeket, ajándéktárgyakat szeretnénk bemutatni, és vásárolhatóvá
tenni . Ezzel segítenénk a helyi termelőket, készítőket piacra jutni,
boldogulni .
A "Gyomaendrőd éléskamrája" elnevez é sű programban várjuk azok
jelentkezését, akik olyan termékeket készítenek mel yek viszonylagos
tárolással é rt é kesi thet ő k pl.: lehet méz, lekvár, mézeskalács, vagy
egyéb más termék. A "Gyomaendrőd kincsei" programba szuvenír
termékeket, cserép tárgyakat, kötött horgolt kézi munkákat, pl. :
könyvjelz őt, pénztartót, hűtő mágnest, tolltartót stb ., készítőket

várunk. Fontos hogy hordozza Gyomaendrődjegyeit.
Jelentkezni lehet a Gyomaendrődi Tourinform irod ában vagy a 06
66/386-85 l-es telefonszámon.
-A város turízmusának népszerűsítésére, reklámozására vannak-e
elképzeléseík?

A hagyományos rekl ámtól az onl ine reklám megjelenés felé
fordulunk. Saját honl apot készítünk a turizmusunk számára.
Terv ezzük a romániai piac felé való nyit ást is, valamint a
programlehetőségek fejl esztését , amelynek egyik eleme lehet a
környező városokkal, és községekkel már megkezdett tur isztikai
kapcsolatok építé se.
Fontos a város turisztikai komfort érzetének jobbítása, e célra
használjuk a nyert es pályázatunk egyes elemeit, vagy aGyomaendrődi
éléskamra és a kinc sek programokat is.

Első KT ülés az új Városházán
Január 31-én megtartotta első ülését az új Városházán a Képviselő-testület.
Az idei, és az új székhelyen is első testületi ülésre nagy körültekintéssel
készültek a városháza dolgozói mellett az ülés elö közvetítésért felelős

média szakemberek is. Természetesen a figyelem az érdemi témákra esett,
ahol többek között bemutatkozott Andó Agnes a Gyomaendrődi Járási
Hivatal vezetője, az új Református lelkész és számot adott működéséről az
Orvosi Ügyelet is.

(Forrás: gye.hu)
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Körzeti Diákolimpiai Uszóverseny

IH.- IV. korcsoport
6 iskola 53 tanulójának részvétele mellett került megrendezésre
Gyomaendrödön a verseny 14 versenyszámban, ahol a kiélezett küzde
lmek mellett ősszesen II számban dőltmeg a fennálló uszoda csúcs .
A verseny legszínvonalasabb megmérettetése a lY. korcsoportos fiúk 100
m-es mellúszása volt , ahol Papp Károly kétszeres országos diákolimpiai
bajnok l :17,44 p-es idővel győzött ami nagyon közelít Gyurta Dániel
olimpiai bajnok hasonló korban úszott országos csúcs ához! 50 m-es
versenymedencében a megyei- vagy országos döntőben tovább faragható
lesz majd a minimális különbség! Említésre méltó még Czeglédi Renáta
lY. korcsoportos 100 m-es mellúszásában elért 1:33,18 p-es időeredménye

is, ami bizakodásra adhat okot a megyei dönt ő előtt .

A díjakat átadták: Fekécs László tankerület igazgató, Fülöp Istvánné
pedagógiai referens és dr. Beseny ei Beáta jo gi referens
A különböző korcsoportok legjobbjai :
III. Korcsoport fiú : Nagy Balázs 3 aranyérem
III . Korcsoport leány : Vaszkó Ágnes 3 arany érem, l ezüstérem
lY. Korcsoport fiú: Papp Károl y 2 aranyérem, 2 ezüstérem
IV. Korc soport leány : Czeglédi Renáta 2 arany érem, l ezüstérem, l
bronzérem
A dobogós versenyzők február l-én Béké scsabáll az Árpád Fürdőben a
megyei diákolimpiai döntőben állnak rajthoz, reméljük sikeresen.
A verseny rendezője és a tanulók felkészítője Vaszkán Gábor a
Gyomaendrődi Városi Diáksport Bizottság k örzetfelelő se .

Legyen-e több hosszú hétvége?!
Egy orsz ág kap izgatottan a következő évi naptárakhoz. Mindenki arra
kívánesi hány hosszú hétvége lesz jövőre, hogyan esnek az ünnepek.
Arról beszélünk, hog y a nemzetgazdaság kitörési pontja a hazai
fogy asztást erősítése . A turizmu s, a vendéglátás, a bolti kiskereskedelem
a szórakoztató ipar és sorolhatnánk, mind haszonélvezőjelenne annak, ha
az 52 h étb ől , a ma meg szokott Karácson y; Szil veszter ; Március 15;
Húsvét; Május 1.; Pünkösd; Augusztus 20; Október 23 ; Halottak napja
stb . szerenesés naptári "elhelyezkedése" mell ett további tervszerüen
kialakított 5-l Ohosszú hétvégére kerülhetne sor.
Természetesen a hosszú hétvég ét le kell dolgozni, így mindenki a
következő szombaton dolgozni kényszerül.
Egy sz űkebb közvélemény kutatás alapján is ki merjükjelenteni, hogya
lakosság túlnyomó több sége örülne ennek a lehetőségnek.

Milyen hasznokkal járna ez a kezdeményezés:
A legn agyobb nyereség, hogya családok többet lehetnek együtt, egye s
szektorok mint j eleztük profitálnának a többl et szabadidöb öl, a
munkaképes korúak pihentebbek motiváltabbak lehetnének.
Milyen hátrányokkal jár a kezdeménye zés:
Sok fol yamatosan műkőd ő üzemben ez gondot jel enthet.
Az ország nemzetközi kapcsolataiban is okozhat fenn akadást ha a partner
országok sokszor akkor dolgoznak amíkor mi pihenünk.
Mindent összevetve csoportunk úgy véli , hog y a kezdeménye zésnek
rnessze több haszna lehetne mint kára .
Egy pihentebb, egészségesebb lakosság, jó esé llyel term el hatéko
nyabban, mint egy nem ilyen .

***
Szeri ntem ez egy nagyon jó csa ládbará t, következ és képen a
hagyom ányos értékrendet erősíteni tudó tendencia lehet.
Ha másból nem indulok ki, mint a spanyol gyakorlatból, amelyik éppen
erre hajaz és bár sokaknak nem tetszett, am ikor arra jártak és persze éppen
"puente" volt tehát több ünnepet ősszevonva nem ment az ügyintézés 
nekünk, külföldieknek skandalum, ők viszont szer étetben barátságban
élték napjaikat. No és a legfontosabb , ez számukra annyira term észete s,
hog y mi voltunk a csod abogarak. Ez a déli országok egy olyan sajátságos
vonulása is, mint a nyári szabadságolások , ahol augusztusban kiürülnek a
nagyvárosok és kedvenc városomban, Rómában a polgárok Feragastóra
hivatkozva bezárják boltj aikj ava részét.
Összegezve jó lenne a társadalomnak is, ha polgárai az alapvető

értékeinket a családi otthon melegében tudnák elsajátítani, unokáink és
gyermekeik erk ölcsi tartásának erősödése mellet pihentebbek és
boldogabbak lehetnének.

dr. Sztranyák Józse!

A rák és a kemoterápia

Az elmúlt évek során azt mondták az embereknek, hogy a
kemoterápia az egyetlen módja adaganatok megszüntet ésének,
A Johns Hopkins kutatóintézete végre elkezdett beszélni arról,
hogy van más választásunk is.
Miért?

Mert:

l. Minden embemek vannak degenerativ - nem egészséges, azaz
ráksejtek a szervezetében. Ezek a ráksejtek nem mutathatók ki a
szokásos vizsgálatokkal egészen addig, amíg számuk több
milliárdra fel nem szaporodik. Így például, amikor egy orvos, a
kezelés végeztével azt mondja a betegnek, hogy nincs több
ráksejt a szervezetében, ez csak annyit jelent, hogy a tesztek nem
képesek észlelni a csökkenésük okán a degenerat iv ráksejteket,
mivel azok már nem érik el a kimutatható mennyiséget.

2. Egy ember élete során a ráksejtek átlagosan 6-10 vagy még
ennél is több alkalommal bukkanhatnak fel.

3. Ameddig az ember imrnunrendszere erős , képes arra, hogy
elpusztítsa a ráksejteket, és ezzel megakadályozza, hogy azok
elszaporodjanak és daganatokká fejődjenek.

4. A kemoterápia során tulajdonképpen megmérgezik a gyorsan
növekvő ráksejteket, de ezzel elpusztítják a csontvelőben, a
bélrendszerben, stb . lévő egészsége s sejteket is, sőt egyéb
szervek: a máj, vese, szív, tüdő stb. károsodását is okozhatják.
5. A sugárterápia, miközben elpusztítja a ráksejteket, elégeti ,
roncsolja és károsítja az egészséges sejteket, szöveteket és
szerveket.
6. A kemoterápia és a besugárzás kezdetben gyakran csökkenti a
daganat méretét. Azonban a kemoterápia és a besugárzás hosszan
tartó alkalmazásával nem lehet több daganat elpusztulását elérni .

7. Amikor a kemoterápia és a besugárzás hatására a testbe túl sok
méreg kerül, az immunrendszer meggyengül, vagy összeomlik,
miáltal a beteg szervezete képtelen ellenállni a különféle
fertőzéseknek és komplikációknak.

8. A rák elleni harc egyik hatékony módja a ráksejt ek
kiéhezteté se oly módon, hogy nem juttatjuk hozzá azokho z az
élelmiszerekhez, amelyekre a burjánzáshoz szükségük van.
(hozzászólás)
Köszönöm az észrevételét.
Minden új dolog 4 fő fázison megy keresztül a világon .

Ezek a következők:

l. Teljes elutasítás, kinevetés, lehetetlen, ilyen nem is létezhet.

2. Na jó , lehet, hogy létezhet, lehet, hogy ez tényleg
megvalósulhat, de erre csak egy nagyon szűk rétegnek van
lehetősége

3. Najó, tényleg lehet mindenkinek, mindenki elérheti, de nem
etikus

4. Te még nem ismered, neked még nincs?
Minden tudom ány - így az orvostudomány és a gyógyászat is -,
folyamatosan fejlődik . Mind ig lesznek új dolgok. Ezért az új
dolgokkal való foglalkozás természetes velejárója a fejlődésnek,

és semmiképp nem felelőtlen akció. Annak idején ugyanilyen
újdonság volt a kemoterápia, a műszív, a fogamzásgátló, a
telefon , a TV - és igazándiból: MINDEN. Ez azonnal fel is veti
azt a kérdést, mi a "hivatalos" orvos tudomány?
Egyébként pedig nem gondolnám, hogy a Johns Hopkins kutató
intézet azzal foglalkozna, hogy aláássa az orvostudomány
tekintélyét.
Szeretettel várom további észrevételeit.

Dr. Popovics Judit
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Tiszte lt Hi rdetőnk!
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 25-ef

Ingatlan

Gye., Október 6. ltp-en 2 szobás, 3.
emeleti lakás sürdösen eladó. Érd.:
20/5767-879
Endrödön 2 szoba + nappali, gáz és
vegyes tüzelésü, összkomfortos
parasztház alsó épülettel, nagy
udvarral eladó. I.ár 3 M Ft. Érd.:
20/2155-670
Gyomán, Rákóczi u. 29. ház eladó,
jelenleg orvosi rendelö. Kecsegésben
(Sulekkert) horgásztelek eladó. Érd.:
30/367-0840; 30/9986-096; 66/386
191
Gye., Vásártéri ltp-en 4 lakásos
társasházban 3 szobás lakás
garázzsal, alsórésszel eladó, vagy a
gyomai részen kertes házra
cserélhetö. I.ár 8,6MFt. Érd.: 30/488
4396;30/944-1847
EladóaHOLDFÉNY sörözö Kulich Gy.
u.-ban (Magtárlapos) teljes
berendezéssel. Ármegegy. Szer. Érd.:
30/501-39-14
Gyomán, Rózsa F. 14. sz. alatt 4
szobás, nappali + étkez ő , padlásteres
családi ház alsóépülettel, garázzsal
eladó,- kisebb csere érdekel. I.ár 11 ,5
M Ft. Érd.: 66/284-295; 30/249-76-22
-b-4x-
Gyoma, Arany J. u. 16. sz. alatt 4
szobás, összkomfortos ház eladó.
Érd.:20/5266-573 -b-4x-
Gye., Rákóczi u-ban, 4 szobás, dupla
fürdöszobás, dupla ebédlös,2bejáratú
polgári ház melléképületekkel, dupla
garázzsal, vegyes tüzeléssel ,
berendezéssel eladó. Érd.: 66/284
278;30/851 -99-02-b-
Gye., félkomfortos parasztház,
beköltözhetöen, Kálvin u 57 sz. alatt,
eladó. I.ár 4,5 MFt. Érd.:70/2015·208;
66/282-148-b-4x-
Gye., Október 6. ltp-en 2 szobás, 3.
em. lakás áron alul eladó. Érd.:
20/5767-879

Gyomaendrőd központjában,
Napkeleti u. 4. sz. alatti 2 szobás,
gázfűtéses családi ház, nagy
melléképülettel 1440 m'-es telekkel
eladó.l.ár3,45 MFt. Érd.:20/4132-770

Endrődön , 2 szoba + nappali, gáz és
vegyes lüzelésű, összkomfortos
parasztház alsó épülettel , nagy
udvarral eladó. I.ár 3 M Ft. Érd. :
20/2155-670

Gyomán , a Hősök útján ,
összkomfortos parasztház eladó, 2,5
szoba. Konvektoros fűtéssel.l.ár 3,1M
Ft. Érd.:30/4983-521

Vegyes

A Pavilon fogadóba szakácsot, főzni

tudó kézilányt keresünk! Érd.:
30/9439-576

Tisztelt Szülők! Korrepetálás ,
felz árk óztatás. magán órák, fejlesztő

foglalkozások, dolgozatokra ,
középiskolai felvételire, versenyekre
való felkészítés általános iskolásoknak
(1-8. oszt.), iskolai dolgozatlapok
megrendelhet ők. Korszerűen

felszerelt tantermemben minden
felszerelés ingyen biztosított. Cél a
mínél jobb iskolai eredmény elérése!
Az Ön gyermekéért dogozom! Érd.:
30/856-32-18

Eladó robogó alkatrészek: henger (49
m'), hengerfej, főtengely dugattyúval
(10 mm-es csapszeg), variátor, 110
mm-es kuplung , ékszíj, e l ső

fékrendszer (tárcsafékhez), 12mm-es
automata szívatós japán karburátor,
hátsó primér és secunder áttétel.
Mindegyik működőképes állapotban
leltkivéve.Érd.:30/856-32-18

Dunnát, párnát, hagyatékot veszek
Gyomán, Petőfi u.64.06/30/4643956

ALOE VERÁS termékek
forgalmazása, ingyenes tanácsadás!
Érd.:30/249-76-22

Békés megyei küldöttség
Lengyelországban

Erdős Norbert kormánymegbízott , Országgyűlési Képviselő

vezetésével Békés megyei küldötts ég tartózkodott egy hetes
szakmaiprogram keretében Lengyelországban.
A munkacsoport a lengyel Lubelski vajdaság és a Bialski járás
meghívásának tett eleget.
A küldötts ég tagja volt Várfi András, Gyomaendrőd Polgármestere,
Davidovics László, Tisza Kálmán Közokta tási Intézmény
Gyomaendrődi tagintézmény vezetője, Tímár János és Tímár
Jánosné gyakorlati oktatók.
A meglévő szakképzési programok, amelyek a Leonardo da Vinci
pályázatok keretében kerülnek megvalósításra, új programok,
gazdasági és kulturális együttműködési tervezetek kidolgozása
voltak a magyar és lengyel partnerek munkaértekezleteinek
legfontosabb kérdései.
A küldötts éget fogadta Slawomir Sosnowski a Lubelski régió
Elnöke, Marian StarownikOrszággyűlés i képviselő .

A szakmai programokban részt vettek a Lengyel Mezőgazdasági és
Vidékfej lesztési Minisztérium képvi selői, Járási Vezetők és
tankerületi igazgatók.
A békésiek hasznos megbeszéléseket folytattak a litván és
fehéroro sz k üldötts égek vezető ivel is, akik projektalapú
kapcsolatokat akarnak kialakítani a megyénkkel.
A külföldi partnerek részt vesznek a Gyomaendrődi Saj t és
Túrófesztiválon, egyéb Békés megyei rendezvényeken, ahová
Erdős Norbert Kormánymegbízott és V árfi András Polgármester
meghívták az érdekelteket.
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Több,mi t 500 féleje mebő ölesönö et!
islányoknak, fiúknak és felnőtteknek

való jelme ek,mindenféekiegészítőkkel:

szemüveg,álarc,fejdísz... .
Továbbra is válthat

vásárlási utalványt bármilyen összegben!
Nyitvatartás: H-P: 7-17-ig;

Szo: 8-12-ig

I I I I

.~~...~, f E 8" .K 8l
Gyomaendrőd, Kossuth • 45.

Készleten lévő tapétákra
10 % engedmény!

Feb~uár OT>ől28Big~
Katé!lógys~91········ · · ,

*választhatol apéták-
" ,-~ t ",0;f,\,«-c ' ~

4db teKercs Vásárlásáto
4800Ft/tek~rcs {1ÖmX
9'60,. Ftlní2-re
4 db tekercs alatt +szállítás' költség

Katalógusból választható tapétákra
az engedmény nem vonatkozik!

Nyitva tartás: H-P. : 8-12; 13-17-ig Szo. : 8- 2-ig
Telefon: 66/3a6-553; mobil: 70/503-76-12

\ I,-----------------------------------------_/

LÁT§ZERÉ§Z 'ÜZLET
liyomaendrÖd, HÖsök útja 53.Telefon i!84-i!55

NGY EN ES kOMPUTE R ES SZEMVizsGÁ8.AT
k e-dd , C SÜTÖ RTÖk, p ÉNT E! <, SZOM I)AT ' l O;' 1 2~ iG

~ZERdJt;~ d~ CEd Ei MA"RGi~e
El': 1 O ..'t ~ 2 ~ ~G ' d v . :, 1 4-i f ' G'

Óvj~ , szérrie .'világát akárosYU' árzástól!

FARSANG AI CIÓ
A ÁTSZERÉSZ ŰZlETBE !

Február - ől-28 ig!
CSiNÁlTASSON új SlEMÜVEGET És MEGSPÓROljA kERETEÁRÁT!

Mi iNGYENAdjukAkERETÉT, MiNd EGY~OGY ÖN ~ÁNY ÉVES!

EGÉsZSÉGpÉNZTÁRi kÁRTYÁT És SzÉp kÁRTYÁT ElfoGAduNk

Arészlete .ről érdeklűdjü:.: .z etün ben.
GYORS'ÉS pONTOS ki~zolGÁlÁssAl VÁRjuk kEdVES vÁsÁRl.ó iNlvu!
TiszT~l~1'1'~~ : ; SZAR1~ <:;silLA opToMEIRisl~'~.lÁTsZERÉSZMESTER

,-----------------------------------------,í . friss pékáru \
! . elérhetö árak -
l • széles "álaszték

• minöségi termékek
• akciók
• törzs"ásárlói kártya,

Válassza aSIHER Hft. boltjaitt I

Gyomaendröd:
- Fö út 26.
- Bajcsy-Zs. út 49.
- Hossuth u. z.
- Hossuth u. 66.

ERZSÉBET =~~~=--.

utalványt
ELFOGADUNHI
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A 165 évvel ezelőttinagy nap krónikáj a

Az előző napi terveknek megfelelően

reggel hat és nyolc óra között a Dohány és
Síp utcák sarkán álló ház első emeletén,
ahol Petőfi Sándor és felesége bérelt
szobát, ő maga, a költő, Jókai Mór,
Vasvári Pál és Bulyovszky Gyula tanácskozik a teendőkről. Jókai és
Bulyovszky egy proklamációt szerkeszt, mely a 12 pontot is magában
foglalja. Ezután mind a négyen az Urak utcájába mennek, ahol a
Libasinszky ház földszintjén lévő Pilvax kávéházat - mely a nem
sokára bekövetkező események tiszteletére kapja majd a Szabadság
csarnoka nevet - bérli egy Fillinger nevű kereskedő. Itt Jókai felol
vassa a proklamációt, Petőfi pedig elszavalja március 13-án megírt
versét, aNemzeti dalt.
Erről Petőfi így ír a naplójában: "É n Nemzeti dalornat szavaitam el; s
mind a kettő riadó tetszéssel fogadtatott." (folytatás a 2. oldalon)

r si
z

Tav
i

ázi e v
is Ö'._U" "" "'"

"' ~.Il Jl.. .a 001l-·'-iL .I1. .Il~ ~ ..Iol..l.I. Q'.l.4Jl. 1 a ezsongo

tlicÚJozqfia a nJi o/tJ{l/}óúÚíat a

c1ftJzeefAoZi cJ~lUljJ alAallJló6ót/

Előfordulhat, hogy a felfokozott állapotban lévő szabadjára engedett
kutyák harapásos baleseteket okoznak: a megriadt ember az idegen
állatot valamilyen eszközzel távozásra kívánja kényszeríteni
(fadarabok, kövek formájában), vagy ijedtség miatt az utcán
közlekedő ember hangos kiáltozással jelzi félelmét, a kutya pedig

visszatámad. Érdemes
támadó állatfalka esetén
passzív állapotban biz
tonságos helyre menni,
és onnan kérni segít
séget. Saját és a környe
zetünk biztonsága érde
kében kerüljük el a
tragédiához vezető szitu
ációkat.

A tavasz a házi kedvenceink (kutyák - macskák) számára egyet jelent a
szaporodási időszakkal. Ilyenkor az állatok furcsán viselkedhetnek:
izegnek-rnozognak, kiássák magukat a kerítésen, elszökhetnek,
hangosan vonyítanak, és folyton-folyvást társat keresnek. Az állatok
ha engedjük pározni őket - elszaporodhatnak, ezzel növelve a kóbor
állatok egyébként is magas számát.

A négylábú háziállataink szaglószerve sokkal fejlettebb mint az
emberé, így akár kilométerekről is megérezheti a hím állat azt, hogy
valahol tüzeini kezdett egy nőstény. A macskák ivarzásából a
tömbházban élő lakosság csak a macskazenét érzékeli (a macskák
hangosan nyávognak). A szabadjára engedett kutyák / macskák
csoportosan - falkákba verődve próbálják meg egymást bepározni. Ez
az emberek számára gyakran ijesztő ceremónia.

Félelmek a tüzelés miatt utcán kóborló állatoktól.
Az Orpheus Állatvédő Egyesület tapasztalata az, hogy a tüzelési
időszakban nem ritka, hogy rövidebb - hosszabb időre elszöknek a
kedvencként tartott állatok. Sok esetben a kószáló négylábúak komoly
riadalmat keltenek az emberek körében. Van, hogy az elkószált
kutyák/macskák soha többé nem kerülnek vissza gazdáikhoz, mert pl.
járművek kerekei alatt végzik, vagy az erdőben a vadászok kilövik
őket, de nem ritka, hogy legyengülve pusztulnak el.



Az 1848/ 4 9-e s s zaba dsá gha r e és
or a da m e se é y e i

1848.február 23.
Párizsban kitört a forradalom. A pozsonyi diétán az ellenzékiek
elérkeze ttnek látták az időt a cselekvésre.
1848. március 3.
Kossuth elmondta híres felirati beszédét:
- az Ellenzéki Nyila tkozat azo nnali elfogadását követelte,
- alkotmányt követe lt a Habsburg Birodalom örökös tartományainak is.
1848. március 13.
Bécs ben kitört a forrada lom. Mettern ich megbukott, a császár ígéretet
tett az alkotmányra, sajtószabadság lépett életbe.
1848. március 14.
A bécs i forradalom hírére a főrendek elfoga dták a március 3-i felirati
javaslatot, és elhatározták, hogy Bécsben országgyűlés i delegáció
fogja azt átadni a királynak.
1848. március 15.
A bécsi forrada lom hírére a pesti fiatalok a cselekvés útjára léptek.
Reggel a Pilvax kávéházból indult ak el történelmi útjukra.
- Először az egye temeke tj árták vég ig.
- Lefog lalták a Landere r és Heckenast nyomd ájának egyik gépé t, és
kinyomtatták a Nemzeti dalt és a Tizenkét pontot.
- A Nemzeti Múzeum előtt nagygyűlést tartottak.
- A pesti városháza elé vonultak és a város i tanáccsal elfogadtatták a
tizenkét pontot. Így a petíc ió mint Pest város követelése mehetett
Pozsonyba.
- Megalakult a Közbátorsági Bizottmány. Elnöke Irányi Dániel lett.
- A tömeg Budára vonult, hogya He lytartótanács engedje szaba don a
sajtóvé tség miatt fogva tarto tt Táncsics Mihályt , és engedélyezze a
Nemzetőrség szervezését. A tömeghez ekkor már csa tlakozott Nyáry
Pál , Klauzál Gábor és a libe rális nemesség más képviselői .

- Táncsicsot lelkes diada lmenet kísérte Pestre.
- Este a Nemzeti Színház díszelőadást tartott.
1848. március 17.
Az uralkodó nádori hata lommal ruházta fel István föherceget, aki a
kirá ly szó beli be leegyezésével Batthyány Lajost nevezte ki
Magyarország el ső felelős miniszterelnökévé.

Amit tudni kell az üstökösökről

Már az ókorban ismerték őket. Némelyik nagyon fényes és hosszú
csóvája miatt nagy félelmet keltett. A csillagbabona szerint bajt hozó
égitestnek tekintették.. Ez a félelem az egész középkorban élt és még a
jelenben sem tűnt el teljesen. Kezdetben a légkör kipárolgásának
tartották, de Seneca (kr. E. 4-től kr. U. 65) már önálló égitestnek
tekintette őket. Még Gallilei sem fogadta el, hogy e látványos égijenség
nem a föld légkörében, hanem attól nagyon nagy távolságban van. 1682
ben Halley-nek sikerii lt kimutatnia, hogy abban az esztendőben feltűnő

üstökös azonos az 1607., 1531., 1456. évekbe n látottakkal. Kiszámította
a pályát, ez a Nap k örüli pálya 76 év lett. A pálya egy igen megnyúlt
ellipszis. Lehetővé tette előre j elezve az üstökös következő

visszatérésének évét. Így is lett. l758/59-ben visszatért, és róla Halley
üstökösnek nevezték el. Ez az üstökös 1986. nyarán tért vissza a múlt
században másodszor, gondolom sokan látták.
Ezeket az égi objektumokat általában a felfedezőjükről nevezik el.
Gyakranjól felszerelt távcsövekkel rendelkező amatőrökjelzik először a
várható égi jelenséget. Hogyan vehető észre először, mikor még nincsen
csóvája? A jó megfigyelő is legtöbbször csak akkor pillantja meg,
amikor az égitest a Jupiter bolygó pályáján belül van. Csak egy rövid
szakaszuk látható az egész pályájukból, ezért komoly számításokkal,
megfigye lésse l határozható meg fogjuk-e még látni? Rendszeresen
vissza tér-e? Vagy örökre eltűnik és csak sok száz év múlva je lenik meg,
vagy elpusztul, darabokra szakadva, mint néhány éve, mikor a Jupiter
bolygóba csapódott be. Egy üstökös gyakran a Napba csapódik, vagy
végkép megsemmisü! valahol a naprendszer messzi vidékein . Oort tudós
szerint, a róla elneveze tt Oort "felhőben" valahol a Naptól I-5 fényév
távolságban 100 milliárd üstökös mag keringhet! Az ún. rövid periódusú
üstökösök 200 éven belül térnek vissza (csak győzzük kivárni! ) De van
néhány ismert 2-5 éves keringésű pályával, például az Ence üstökös.
Milyen részei vannak, mib ő l állnak? A mag egy csillagszerii
képződmény a távcsőben nézve. Átmérője I és 100 km közé esik .
A magja jégből, porból és más szilárd anyagokból van. Gyakran "piszkos
hólabdának" is nevezik. Ajégrészecskék fagyott gázok (ammónia, metán,
cián, szénmonoxid, de vízjég is van benne). Ajég a fő alkotó része. A Nap
közelében az ütközések és a napsugárzás hatására tovább darabolódik.
Különösen a Naprendszer belsejében haladva az anyag egy része
elpárolog. Így a mag kö rűl KÓMA keletkezik, ez egy meteoritikus
porszemcsékkel keveredett gázfelhő. A kóma átmérője 10000 és 100000
km között van. A kóma gázfelhőjét a Nap fénylésre gerjeszti, ahogy
csökken a távolság a Naptól, úgy csökken a kóma fényessége is.Az utóbbi
fényesség függ a napfoltoktól és a napkitörésektől. A Napból elektromos,
tö ltőtt részecskék áramlanak (napszél) ezek magukkal ragadják a kóma gáz
részeesk éit és ígyjön létre a csóva. Az üstökös igazi látványosság, amiért
szabad szemmel azonnal ráismerünk. A csóva hossza 100 millió km is
lehet! 1680-ban 240 millió km volt. 1843-ban 300 millió km. Egy ilyen
várható az idei év nyarától késő őszig, az utóbbi 400-500 év
legfényesebb ü st ö k ő se lesz. A csóvák vastagsága I-2 millió km.A csóva
minden esetben a Naptó l ellenkező irányú (a napszél miatt). Van
egyenes, görbü lt és néha ellencsóvájú üstökös. A mágneses tér miatt
néha dugóhúzóformát is felvehet a csóva. A fizikusok, a csillagászok
színképelemzésekkel állapítj ák meg az objektum összetevőit. A csóva
nem okozhat bajt, de ha a mag becsapódna a Földünkbe , az nagy
pusztítást tudna végezni . Szerencsére az óriás Jupiter bolygó sok
üstököst időben eltérít a veszélyes pályájukról, így őrzi a mi Földünket a
hatalmas bolygó. A szétesett, elpusztult üstökös magból lesznek idővel a
meteori t esők, melyek időszakosan vissza-vissza térnek. Ez év
márciusában , ápril isában és a nyár közepétől fogunk látni üstökösöket.
Reméljük, nem kell félni tőlük, semm i rossznak nem lesznek a hírnökei!
Figyeljük majd esténként az eget, a nyugati égbolton, néhány nap múlva
talán az első már látható lesz! Jó csi llagászkodást! Egy kisebb
vadásztávcsővel már nagyszerii látvány lesz! Dr. Frankó Károly

(Legfrissebb hír!)
2012. december 8-án ausztrál csillagászok f elfedeztek egy közeledő

üstököst, a e /20 13 Hjelzéssel látták el. Ez az üstökös 2014. októberében
fog elsuhanni a Mars bolygó mellett kb. 100-120 km-el. Ha a mag
eltalálná a Marsot, ott nagy bajt okozna, de addig még változhat a
pályája !



Dr. Frankó levele
Márciusi üstökösök

Még február utolsó napjait éljük, de a természet megmozdult. Talán
mégsem csa lódu nk és most korán beköszönt a tavasz. Szeretem a márciusI.
Szá momra a kezdetet, minden évben az újrakezdést is jelent i. A 48.
márciusom a városban. Bizony én is voltam fiatal és azt a márciust nem
lehet elfelej teni. Hidegebb volt, mint most, l-2 cm hó is eset t. 1966.
március l -jén indult am volna reggel az elsö rendelésemre, természetesen
szorongva , izgulva . A garázsban Édesa nyám nő i kerékpárja várta, hogy
nyergébe szá lljak . De rosszul kezdődött min den. A középső szoba külső

ajtózá rjába beletört a kulcs! Jó kezdet! Szerencsére már a telefon be volt
kötve a Hösök útjai lakásba. Telefonáltam Pikó Béla bácsinak, elmondtam
akadályoztatásom törté netét. Jót nevetett és kü ldö tt egy lakatost, Cze be
bács it. Öszabadított kí, így lehetővé vált a mun kába álláso m.
Ennyi t a régi i dőkröl. Azó ta sok tavasz jött és múlt el eseményekben
gaz dagon. Március valóban a tavaszi ünnepek hónapja. Kezdődik a Nők
napjával, ami a rendszerváltás ellené re is megmaradt , nagyon helyesen.
Isten éltesse őket ! Gondo latban mindenkinek innen is küldök egy szá l
virágot! Majd jön március 15. a nagy, gyönyörű nemzeti ün nep! Remélem,
felzászlózzuk a városunkat! Kár, hogy a lakosság, az intézmények egy
része ezt rend re elfelejti! Kiverték belőlünk a magya rság tudatunkat az
internacionalisták? A piros-fehér-zöld a világ minden táj án megdobogtatja
a szét szó ródott testvéreink szívét. A szívdobogás mellett a szimbó lumok ra
is szüksége van a lelkünknek! l 849-ben a szabadságharc leverése előtt a
Megyegyülés utolsó összejöve telét itt, Gyo mán tartotta. A mi földi
üstökösünk, Petőfi , a szomszédos Mezőberényből indult el, hogy soha többé
ne térjen vissza. Azóta ís velünk van, szeretjük, tiszteljük , de biztos-e, hogy
eléggé? Szabadon élünk és talán lassan -lassan bo ldog ulunk is.
Behozhatatlan hátrán nyal indulunk a világ versenypá lyái n. Itt nem
elsősorban a sportra gondolok. Tehetségünk vitathatatlan , a lehetőségeink

vitathatóak.

55. házassági évforduló
Szabo Mihály és neje, Oláh Mária 2013. f ebruár 23-án ünnepelték

az 55. házassági évf ordulój ukat családjuk körében.
Szeretettel köszönti őket ez alkalommal is lánya,

veje, unokái, és a rokon ság!

XVIII. Nemzetközi
Fiatal Galamb és Kisállat kiállítás

Február elején rendezték ezt a kis állat kiá llítást a Varga Lajos
sportcsamokban. A rendező a V243. sz . egyesüle t tagsága vo lt.
Támogatók: Képviselő-testület , Fészek pan zió és étterem, Endrőd és
Vidéke Takszöv, Giricz Máté, Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény, Oskó
Sándor, Hdkn ap Faipari Kft., Kruchió Ferenc.
Gyomaendrődi kiállítók:
Bul a Bé la, Bula Vince, Fekécs Imre, Gellai Tibor, Kis László, Kis Mihály,
Knapcsek Lajos, Kopcse k Zsolt, Kovács László, Kruc hió Gábor,
Látkóczki Béla, Látkóczki Vince, Molnár Imre, Neményi Károly, Szabó
Benedek, Tímár Vince, Tóth László.

A mai ellenzéknek semmi sem jó! Irányváltást hirdet! Mit? Miért? Hátra
arc és menjünk vissza , ahonnan elindultunk? Elképesztő manipulá ciókat
folytatnak valakik az egyete mi ifjúságunkk al, a középiskol ásokkal.
Szégyen!Tanulás helyett hőbörgés , egy etemi tantermek elfog lalása zaj lik.
Mé ltatlan, rossz izű történet !
1848 ifjúsága és mindenki más va lós, meglévö problémák miatt harcolt.
Ma nem lehet panasz a sajtós zaba dságra. Bárki üvöltözhet mindent! Ha
megszólal a Korm ányzat, a következő szó a médiában azonna l az
ellenzé ké! Míndent megcáfolnak! Így aztán egy kevésbé tájékozott ,
egyszerűbb lélek bizony jogga l mondhatj a, vagy kérdezheti, kié az
igazság? Minden politikus hazu dik! Mon dják olykor! Nagy baj ez . Igaza
van Orbán nak: A haza nem lehet ellenzékben! Vannak közös céljaink. Nem
szívesen irok politikáról, de hát ez az ország túl van politizá lva, sajnos!
Jöjjenek hát az üstökösök! Vannak és lesznek égen és itt a földön is. Van itt
egy nagyszerű fiatalember, úgy hívják, hogy Tótka Sándor. Legyünk rá
nagyon büszkék. Bízzun k benne és szurko ljunk neki és társainak!
Boldogok lehetnek a szü lei ! Édesapjának nem volt k önny ű élete. Ismerem
gyermek kora óta. Vég telen örömmel tölt el, hogy most büszke lehet
nagyszeru fiára! Szorga lom, akarat és tehetség, mind e me llett szeré nysé g
jellemzi ezt a kaja kos gyereket. Soha nem tettem vo lna a képé t
Gyurcsánnyal egy címlapra! Szívből gra tulálok a kis Tótkának és
szurko lok a többi tehetséges leánynak és fiúnak! Sok sikert nekik!
Mos t lépjünk feljebb , nézzünk fel az égbo ltra! Szeretném a Kedves
Olvasók figyeimét látványos égi je lenségekre felhivni, melyek ebben az
évben lesznek megfigyelhetőek ! Má r mos t, március közep én lesz láth ató
egy szép üstökös, egy második meg áprilistól. Mind a kettő már most
ész le l hető a dél i félgömbön . A márciu si jelenség a Hold közelében lesz
majd esté nként, néhány hétig. Áprilisbanjön a második és a nyár közepétől
novemb erig az utóbbi 400-500 év legfényesebb üst ökőse lesz látható a
hivatalos előrejelzések szeri nt. A hónap végé re kerü lt idén Húsvét, addigra
új pápája lesz a katolikus hívőknek. Les z izgalom és ünnep bőven! Jönnek
haza a költő madaraink, várom őket! Szép , tartalmas ünnepeket, és ne
felejtsék el a zász lókat. . .!

Üdvözlettel Dr. Frankó Károly

I. Gyomaendrődi Ökumenikus Futballgála
Az Ökume nikus Baráti Kör ápri lis I3-án, a városi Varga Lajos
Sportcsarnokban országos ökumenikus labdarúgó programot szervez.
A mérközések 8 órátó l kezdődnek . Gyomaendrődrö l már több csapat is
je lezte részvételét. A foc i rendezvényről több országos tévé és rád ió
csatorna hírt fog adni! A szervezők támogatókat szeretnének még keresni
és találni a nemes indítla tású eseményhez! A szándékot je lezni lehet az
okumen ikus .baratiko r@gmai1.hu eim en, valamint a 30/4073 119-es
telefonon.
Az ökumenizm us (görögül oikumené - földkereks ég, a lakott világ,
egyetemes, egész vilá got érintő) a keresztény vallási felekezetek által
használt protestáns erederu foga lom, eszme , mentalitás, ami az oikosz 
ház, háztartás, otthon, haza görög szóból eredeztethető . Az ókeresztény ek
az egyetemes zsina tokat ruh ázták fel az ökumenikus jelzővel. Ezeken az
egyet emes zsinatokon fogalm azták meg a keresztény hit alapját jelentő, a
kereszténység által ma is elfogado tt hittételeket. Melynek lényege a
különféle keresztény felekezetek, egy más hitnézetei különbségeinek
ellenére tanúsított tolerancia, a felekezeti különbségek helyett a közös
pontok, alapvető hitn ézet i egyezőségek hangsúlyozása. Közösség
vállalás, az együttműködés keresése.



Üdvözlet néked járási hivatal!

2013. január elsejével szü letté l. Légy segítségü nkre ! A létrehozott
önkormányzatok nem a bajok orvo slását akarják, hanem egyes hatalmi és
p énzügyí érdekek ment én miíködnek. Ha már létrehozták a já rási
hivataloka t, tőlük sokat várunk, ezért üdvözlöm a létre jöttüket.
Működjenek eredményesen a lako sság javára. Mert az elmúlt húsz évben
sokszo r lább al tiporták a lakosság akaratát. Az is előfordult , hog y az
önk ormányzati vezet ő az önk ormányzati vagyont mess ze ár alatt
megszerezte. Az is megt örtént , hogy a pórul járt vállalkozó t kizsupp olták
és kiírta : "Így jár aki nem tesz zsebbe!" Kül ön pénzzel , ajá ndékkal
honorálták a vállalkozók a nekikjuttatott munkát. Saját pénzügyi érdekük
.mindenek előtt" való volt.
A lakosság érdekét pedig figyelembe vették . Ha a lakosság panaszkodik,
meg se hallják. Kialakult egy önkormányzati kiskir ályság, akinek senki
nem parancsolt . Jellemzőjük a harácsolás , a szé lhámoskodás és .a
köpönyegforgatás, amit az elmúlt 20 évben tapa sztaltunk. De azt IS

megtapasztalhatj a itt a polgár, hogy pökhendi nagyk~pü vezető, ~int ~

levegőn úgy néz át rajta és játssza az eszé t. A birálót Igyekezett lej áratrii
azza l, ami az ő szégyenük volt , amik or a hivatali dolgozó csúnyán beszélt
az utcán. Öt nem lehet bírálni.
Egy testületi ülés előtt el akartam mondani, hogy a nagyenyed i
polgárm ester díszpolg ári címet kapott Gyomaendrődtől az haz~árulás !

Nagye nyeden 1849 ja nuárjában a románok köze l 2000 magy art gyilk oltak
le. Felégették a várost és a nagyhírü magyar könyvtárat. A polgárm ester
megvonta a szót, nem engedte elmondani a véleményem. Nem kérik ki
semm iben sem a lakosság véleményét. Ki legyen a város díszpolgára, ők

vélemény vélemény vélemény vélemény vélem ény vélemény vélemény vélemény vélem ény vélemén y ·vélemény vélemény vélem ény vélemény

maguk közt döntik el, zárt ülésen osztogatj ák egy másnak . A lakosságnak
ebbe beleszólni nem engednek. Ez lett a nagy demokrá cia? El?re
megb eszélik , hogya felszólalók mit mondj anak fontos kérdésekben. Igy
történt ez a váro sháza ügyében is. Ilyen fontos kérdésekben helyi
népszavazást kellett volna tart ani !
A lakossági akarat ellen ében cselekednek számtalanszor. Hiába rekl amált
a város lakos sága, hogy aszemétszállít ás díjat az elszáll ított szemét súlya
után vessék ki . Önké nyeskednek, nem akarják meghallg atni a pan aszunk.
A hivatalt, a könyvtárak at a pu sztába tették ki. A két könyvtárat
megszüntetik az nagy baj, mert az új köny vtár nem tudj a a funkci óját
betölteni. Mindentől , iskoláktól is messze van, nem tudn ak az idősek már
sokat gya logolni. Ez egy nagy baklövés volt! Aztán a könyvtár
költségvetését felére akarják csökkenteni. Fontos napi, hetilapokat nem
tudnak megvenni a könyvtár részére. Min dezek mellett a könyvtár nyitva
tartását felére csökkentik. Azt kérjü k, hogy a könyvtár legalább 10 órától
folyamatosan tartson nyitva 17 óráig és szombaton is egy fél napo t nyisson
ki.Az iskolai időszak alatt így tartson nyitv a.
Az önkorm ányzat ne métely legyen rajtunk, ne csak szívja a vérünket ! Igaz
legyen az, hogy Orbán Viktor eligazította a járási hivatalok vezető it

"Vegyék tudomásul , hogy alakosságért vannak !..." Na vrasics Tibor
kiemelte, hogy a korrupció megfékezése a járási hiva talok legfőbb

feladat a! A rádióban elhangzo tt, hogy az EU támogatá s 40 %-át ellopjá k,
azért kevés! Ezt is megtapasztaltuk. Kérjük a tisztelt hivatal vezetőjét, j ól
kösse fel a fehérneműj ét ! Vessen vég et az úrhatn ámságnak! Ha átnéznek
rajtunk, akkor azt állítsa meg ! Vegye elejét minden bajnak, mert az
igazságnak nincs itt helye , igazságot osztó keze a j árásnak áldást hozzon
városunkra! Ehhez er ő t. jó egészséget kivánok !

Tisztelettel dr. Weigert Józse!

Gyurcsány Ferenc Gyomaendrődön járt

A legut óbbi orsz á ggy űl é s i válasz tásokat követően Gyurcsány Ferenc és
még néhány, az MSZP-ből kilépett politikus létreh ozott egy új pártot
Demokrati kus Koalíció (DK) néven. Ny ilvánoss ágra hozták l épésük
indoka it, elképzelése iket az ország sors áról, a folytatandó politikáról.
A DK által meghi rdetett program mellé az országba n soka n felsorakoztak,
az ország több településén alakult meg a DK helyi szerv ezete . Gyo
maendr őd ön ez év ja nuárjá ban került sor a helyi sze rvezet meg alakul ására
melynek elnöke Katona Tamás lett. Még e hónap utolsó napján, a frissen
alakult hely i szervezet megh ívására egész napos látogatásra érkezett
városunkba Gyurcsány Ferenc a DK országos elnöke, a "Mi országunk"
elnevezésií, országjáró program keretében. Olyan, egész napos programot
állítottunk össze a vo lt miniszterelnök részére, mel ynek során részben
megismerhette Gyomaendrőd lakóinak jelenlegi helyzetét. Nem volt
könnyű dolgunk. A program szervezése során hihetetl en fél~lmet

tap asztaltun k. Akiket megker estünk javaslatunkka l, hogy rnondj ák el
gondja ikat közvetlenül Gyurcsá ny Ferencnek, többségében vissza
utasították j avaslatainkat. Ezek között voltak vállalkozók, magánemberek,
intézményvezetők is.
A mini sztere!nököt fogadóknak nagy tisztelettel köszönjü k bátorságukat.
Reméljük, számukra nem okoztunk kellem etlenséget sem most, sem a
jövöre vonatkozóan. A visszautasítókat saj nos meg kell ~rtenünk. Abba~

remén ykedünk, azért dolgozunk, hog y ez ek a fel el emmel teli
életv iszonyok megszünj enek, s hogy ilyenre még egyszer ne kerü ljö n sor
Magyarországon . Ennek érdeké ben minden demokratikus szerveze ttel
készek vagyunk egyiíttmiíködni itt helyb en is.
Az ez ész napos program lakoss ági fórummal zárult. Az érdeklődés igen
élénk vol t. Ott voltak a helyi baloldali pártok képviselői . Ott voltak a helyi
közélet irán t érdeklődő párton kívül iek is. És ott voltak azok is, akik látni,
hallan i akarták a Magyar Köztársaság korábbi mini szterelnökét, hiszen
nem mind en nap jár ez ű kebb hazánkb an min iszterelnök . Legutóbb 2004
ben Medgyessi Péter, akkor még pozícióban l évő mini szterelnök járt
nálunk, aki az újj áépített fürdőt avatta fel. A botrányt kereső "új magyar

gárda " 7-8 fös csoportosu lását leszámítva is mint egy 150-160 fő vett részt
a fórumon. Gyu rcsány Ferenc közel egy órás előadása, melyb en szólt az
ország helyzetéről, a kormány pol itikájáról, a DK és más ellenzéki pártok
együttműkö d és é rő l és a hely i tap asztal atairól. Elmondta, hogy 20 14-ben
véget ke ll vetni a Fidesz unortodox polit ikájának, a je lenleg regnáló
korm ányt el kell küld eni oda, aho vá való - a történelem kukájáb a - mert az
a politika, amelyet a Fidesz kormány folytat, a gazdag okat gazdagabbá, a
szegényeket szegényebbé teszi . Az embereket félelemben tartja , az
oktatást, az egészségügyet tönkreteszi, a fiatalokat elüld özi . Elmondta azt
is, hogy a Fidesz hatalm ának és Orb án korm ányának megbuktatása
érdek ében a Demokratikus Koalíció mind en demokratikus szerve zettel
kész együttmüködn i.
Ezu tán a fórum résztvevői tették fel kérd éseiket , mondták el
véleményüket. Nem kimélték a volt mini sztereln ököt, a kényelmetlen
kérdéseket is feltették.Az adott vá laszoka t elfogadták.
A fórumot követő vacs orán Gyurcsány Ferenc részletesebben elmondta
tapasztalatait. Két dolgot emelt ki. Elmondta, hogy a félelmet másh ol, az
ország más részein is tapaszta lta, de ilyen m é rt ék űt még sehol. A másik ,
amit szinte mindenki szóv á tett , a munka helyek hiánya.
Gyurcsány Ferenc az éj szaká t is városunk egyik szállodájá ban töltötte,
majd másnap délel őtt folytatta útjá t, miut án eleget tett az egy ik helyi
vállalkozó meg hívásának.
Írásunk elejé n em lített félelem nem egyirányú. Nem csak a szegén yek
félnek. A helyi Fid esz hatalmasságok is félnek, reszketnek. A hatalomért
való reszketés következtében fell ép ő , fájó zabszem effektu s hatására
disznótort rende ztek az öregsz ő l öi idősek otthona lakói részére. Néhány
napp al azt követően , hogy Gyurcsány Ferenc ott j árt , mint egy
ellensúlyozni azt. Ami nem baj. SŐt. Tegyék minél több helyen és időben.

De ne csak akkor, ha a demokratikus pártok képviselői megjelennek
valahol.
A látogatá s kapcsán a helyi j obb oldali saj tóban megjelentek et min ő s íteni

nem kívánjuk, ugyanis arról nem tehetünk, hogy aki a nyilvánosságban
mozog, az sem mind ig érti, rnir ől va n szó .

B. L. Demokratikus Koalíció Gyomaendrőd

Munkahelyteremtő pályázatok ismertetésére Munkáltatói Fórum került megrendezésre 2013. március i-én

11 órától , a Katona József Művelődési Központban.

A Békés Megyei Kormányhivatal Gyomaendrődi Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltség 2013. február 25-től

Gyomaend rőd , Szabadság tér 1. sz. alatti épületben várja partnereit, ügyfeleit.



ESKÜTÉTEL
2013 . 02. 20-án, 14 órai kezdett el a Gyomaendrődi Járási Hivatalban (volt
Városháza) tartották meg a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Gyomaendrődi Tankerülete munkatársa inak ünnepélyes eskütételét
munkáltatójuk, Fekécs László tankerületi igazgató, valamint a meghivott
vendégek, Erdős Norbert Korm ánym egbi zott. Andó Ágnes járási
hivatalvezető és Vádi András polgármester előtt. Az esküt tett személyek:
Dr. Bessenyei Beáta, Fülöp Istvánné, Gellai Andrea, Kondor Ildikó és
Megyeriné Csapó Ildikó.
A kormánytisztviselők eskütételét követően Erdős Norbert kormány
rnegbízott moderálásáva! projektmegbeszélést tartottak a jelenlegi
pályázati körképröl, amelyen a tankerülethez tartozó iskolák vezetői és a 3
3 fös innováció s munkacsoportok tagja i, a KIK Gyomaendrődi

Tankerületének munkat ársai vettek részt

Megyeriné Csapó Ildikó átveszi Erdős Norberlló / a dokumentumot.
Háti ében Fekécs L ászlo.

Nyelvi labor és interaktív tábla

Február 20-án a Tisza Kálmán Közökt atás i Intézmény Hősök útjai
tanügyi épületében kialakított 12 szemé lyes nyelvi lab ort és interaktí v
táblát avatott Jel Erdős Norbert Békés Megy ei Korm ánymegb ízott .
Davidovics László intézm én yegység vezető és Várfi András
polgárm ester is méltatta a kors zeru eszközöknek a szakoktatás
minőségét erősítő hatását , a beruházásjövőbe mutató el őnye it .

A modem kor kihívásaira modem eszközökkel kell válaszoln i!
Az oktatás ügye sosem volt olyan fonto s, mint éppen napjainkban ! A

szédületesen fejlődő szá
mítástechnika az okta
tásban is nagyon fonto s
sze re pe t kap . T iz enké t
tanulót kiszo lgáló nye lví
labor és az interaktív szá
mítógépes tábla beszer
zés e a Békés Megyei Intéz
ményfenntartó Központ tá
mogatásáv al va lósult meg a

Tavaszi gallyazás
Az E.ON Tiszántúli Áramhá lózat Zrt . 2013. márciusában elindítja a
rendszeres, éves g~llyazási munkálataitGyomaendrőd területén is.
E.ON Tiszántúli Aramhál ózat Zrt . megkér minden ingatlantulajdonost.
hogy lehetősége szerint az ingatlanán és az ingatlana előtt található
gyümölcsfák és díszfák visszavágásátmielő bb végezzék el.
A GKM 122/2004. (X. 15.) rendelete szerint a biztonsági övezet
környezetében l evő fák, bokrok ágait az ingatlan tulajdonosa (kezelője)

köteles rendszeresen eltávolítani, ha azok a szabadvezeték biztonsági
övezet határát elérik.
A vezetékek biztonsági övezet ének terjedelme:
e Kisfeszül tségü (0,4 kV-os) csupasz hálózat esetén: a vezetéktől mért I
méteres távolság.
• Középfeszültségü ( I-35 kV-os) hálózat esetén: a szélső vezetőtől

oldalirányban mért 5-5 méter, ille tő l eg 2,5- 2,5 méter, belterületre, ha a
vezeték fokozott biztonsági előírások betartásával létesült.
.. Nagy feszültségü (120 kV-os) hálózat esetén a nyugalomban lévő szélső

fázisvezetők függőleges vetü letétő l számított 13- 13m-es távolság.
Amennyiben az ingatlan tulajdonosa gallyazási kötelességét nem teljesít i,
az áramszolgáItató a közcélú villamosmü mű k ődtet és é nek törvényben
előí rt kötelezettsége miatt (2007. évi LXXXVI. törvény) a veszélyt saját
költségén el kell, hogy hárít sa, amely munk álatok elvégzését az ingatlan
tulajdonosa (kezelője) t ű rni köteles.
A gallyazás i munkát az áramszo lgáltató rendszerint vállalkozásba adja.
Kertészettel, parképítéssel foglalkozó szakértő cégek kapnak megbízást,
melyek rend elkeznek kellő gyakorlattal, szaktudással (kertészeti,
botanikai ismeretek) és a szükséges felszereltséggel. A végeredmény
azonban nem feltétlenül ugyanaz, mintha azt a fa tulajdonosa végezné el,
hiszen az áramszolgáltatónak érthető módon a biztonságos üzemeltetés és
a legkisebb költségráforditás az érdeke.
Az áramszolgáltató csak a védőtávolságban benőtt ágak eltávolítását végzi
el, a fa többi részének egyébként indokolt metszését, ritkit ás át nem. Ezért
célszerü, ha a gallyazási munkát a fa tulajdonosa végzi el.

Tisza Ká lmán Közoktatási Intézményben. Ezek a "tanszerek" a mai
kor igényeit a l ehető legnagyobb m ért ékben kielégítő oktatás i
esz közök. A nyelv i labor egy sze rre tizenkét diákot szo lgál ki. A diákok
magas szintű nyelv i, szaknyelvi oktatására a nemzetköz i gyakor
latokat biztosító Leonardo da
Vinci pro gra mban való eredrné- if
nyes részvétel miatt is szüksé g
van.
Az interaktív táb la hatékonyan
elősegíti az oktatott szakm ák
vizuális megé rtését. E révén
leváltható és megtakarítható a
több eszközt igénylő korábbi,
technológiai körn yezet. A gyo
maendrődi intézmény vezető

szerepet kíván betölteni a térség
képzési palet táján, valam int az
Európai Uni ós források lehi
vásában és felhasználásá ba n.

A 2013-es év Elismerő Okleveleinek kategóriái
Gyomaendrőd Város Önkormán yza tának Képviselő-testülete a
12/1991. (X . 30.) Önkorm ányzat i rendeletével Gyomaendrőd

Város Önkormányzatának El i smerő Oklevele kitüntetést alapított.
• "Gyomaendrőd Város N ev el ésügyéé rt"
• "Gyomaendrőd Vá ros Kultúráj áért"
• "Gyomaendrőd Vá ros Biztonságáért"
• "Gyomaendrőd Váro s Eg észs égügy éért"
• "Gyomaendrőd Város Idősekéért"

• "Gyomaendrőd V áro s Sportj áé rt"

• "Gyomaendrőd Város K örnyezetv édelm éért"
• "Gyomaendrőd V áro s Közszolg áltatás áért"

Az El i smerő Oklevél k itü ntetésb en részesítettek a város címerével
ellá to tt dí szes okleve let k ap nak. Az E l ismerő Oklevelekbő l évente
kategóriánként kettő ado m ányozh ató . Javas latot nyújthat be
b ármely gyomaendrődi lakos, c iv il sz ervezet, társadalm i
szerv ezet, int ézm ény.
Az Elismerő Ok leve lek adom án yozására az ad ott kategóriákhoz
kapcsolódó ünnepnapokon, vagy az azt követő Képviselő-testület i

ülésen kerü l sor.



Gyomaendrőd, Apponyi u. 17/1.
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 9-I2-ig; 14-I7-ig

Szombat: SZÜNNAP!

• Építöipari szolgáltatások nyújtása,

építési anyagok szállítása

...... • Környezetvédelmi engedéllyel

~
~ tiszta beton, tég latörmelék

I.;: ~ , 't I d" t'C -o atve e e ijrnen esen
.~

.~ arálf befon, tégla:2500 Ft +áfáfól
Elérhetőségek :

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

OK K,
MAG ' RAK

tervezését,
kivitelezését vállaljuk!

06-20/9527-636

RÉGI BÚTORT, NT BÚoa VÁ ÁR LOK!
Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

Telefon: 06-30/9533-594

RBÁ IS ÁBON ESZEK:
Boltberendezést •hagyatékot, régiségeket,

ócskaságokat • régi stílbútorokat
-parasztbú tnrt (szekrény, asztal, kaszli, sublót,

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

Fizetésazonnal, készpénzzel!
BárkaiZsolt, Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

CSONTKOVÁCS-AKUPRESSZÖR
Rendel :

Békéscsaba, Jókai út 34. szám alatt, (udvari bejárat)
HÉTFON: 14-18 ÓRÁIGC'

"~----"'~,-, r.---""--_____ _ idegbecsipddések, izűleti blokk, tartási
, O') .s-. rendellenességek megszűntetése

C::. '-:'J _ nyaki eredetűsz édűl ések megszűntetése
- sportsérülések, ízületi bántalmak kezelése
- hagyományos kínai orvoslás
- filakupunktúrás fogyókúra
- porckorongsérvek és térdblokkok m űt ét

nélküli megszűntet ése

.Szép ruhában. arallY aj tón ÜGYELET: éjjel-nap pal hívható
kopogsz most, hogy szabad-e? " telefonszám: 06-30/630-80-97

(Weöres Sándor)
~ Csőke J ános ~ ~

TEMETKEZESISZOLGALTATAS
Temetkezés, temetkezéssel kapcsolatos

teljes körű ügyintézés
GYOMASZOL G IPARI PARK KFT.
Gyomaendrőd, Ipartelep út. 2. sz.
Tel.: 66/386-233; Fax: 386-269

További elérhetőségei nk:

5500 Gyomaendrőd, Fő út 188.
06-30/630-80-97; 06-20/988-00-13
Az ügyfélszolgálat i iroda nyitva tartása munkanapokon:
8-12:00-ig és 12:30-15 órá ig. ipgyomaszolg@internet-x.hu

r

Uj helyre költöztünk!
Várjuk kedves vásárlóinkat a

Fő út 214. sz. alat t (a T-Mohil helyén), a

Mobiltelefon Szaküzletben!
Új és használt mobiltelefonok

értékesítése, javítása!
Tartozékok, navigációk!

Nyitva tartás: H-P: 9-12; 13-17. Ob/2ij/4547a466
Szo: 9- 12.

DR. GARZÓ PÉTER természetgyó gy ász
Mobil: 06-30/9458-477

,..···........·..····.. ..·······....·..·....·..····..··..·..···..1·'···..·..·..·..·······......·....·...... ..·....·..·Z....·......·I
I I: Stancolt és hagyományos :
I PAPÍRDOBOZ gyártása I
: I , I :

I 5TANCfODMA KE5ZITE5! I
j Róza kft. [
~ 5500. Gyomaendrőd, Ipartelep út 1/1 . i
~ Tel./fax: 661282-095; 06-20/9142-122 j
l E-maiI: rozakft@rozakft.hu l
: n "



RÓZSAHEGYI KÁLMÁN ALt LANOS ISKOLA

Mackókiállítás
Gyereket, felnőttet egyaránt megmozgatott Szalmaci felhívása, aki
barátokat keresett, hogy együtt várják Gyertyaszemel ő t . Február l -ére, a
kiállítás megnyitójára több mint 270 mackó, medve, bocs foglalta el a
Rózsah egyi Iskola olvasótermét. Kis gazd áik örömmel mutogatták
egymásnak kedvenceiket. Voltak kicsik, nagyok, sőt óriási ak is. A leg
öregebb Mackó úr 50 évesen is olyan bájos, mint a mai bocsok. A kiállítás
két hete alatt sokan megnézték a macik at, sokan megismerték a Teddy, a
világhíres és a magyar mackók történetét.
A vend égkönyvbe csupa szépet írtak, az ovisok pedig a je leikke l adták
tudtunkra, hogy nekik is tetszett. A felnőttekből sok-sok emléket hozott elő

a színe s mackósereg.

Farsang
Húshagyó kedden az alsósok megre ndezték a hagyományos farsa ngi
felvonulásukat a Rózsahegyi tomatermében. Színes maskarák ,jelmezesek
- kü l ö nb öz ő állatok, bohócok, tündérek, kalózok, hercegn ők, mesefigurák
alkották a népes sereget. Az óvodások is elfogadták meghívást, ők is
je lmezbe öltöztek. A negyedik osztályosok vidám müsorszámokkal tették
még hangulatosabbá a délutánt.
A bemuta tkozások után közös játék és tánc következett , majd az osztályok
saját termeikben folytatták tovább a szórakozás t. A negyedik osztályosok
vendégül látták az ovisokat, akik egy-egy színes bohóccal és élményekkel
térhettek haza.

Matematika versenyek
A Varga Tamás Matematika Versenye n két rózsahegyis nyolcadik
osztá lyos tanuló, Kurilla Zol tán és Székely Péter jutott tovább a másod ik
forduló ra, Szarvasra. Zoli itt is nagyon szép eredményt ért el, mindöss ze
két pont kellett volna az országos dönt őh ö z .

A Zrínyi Ilona Matematika Verseny megyei fordul ójának egyik színhel ye
újra a Rózsahegyi iskola volt. A város isko láiból 80 fö nevezett, ennek
közel fele rózsahegyis diák . Ezen a versenyen elsősorban a tanuló k logikus
gondolkodásá t mérik feleletvá lasztásos teszten.

Rózsahegyi spor tsikerek
A megye i úszó diákolimpián az iskolát 3 tanul ó képviselte: Papp Károly
aranyérmet szerzett mellúszásban és ezüstöt hátúszásban. Soczó Tamás
aranyat hátúszásban és ezüstöt gyorsban. Vaszkó Ágnes ezüs töt
gyorsúszásban és negyedik helyezést hátúszásban.
A Dévaványán megrendezett asztalitenisz versenyről Szilágyi Adrián 6. b
osztályosjutott tovább az orosházi fordulóra.
A körzeti sakkbajnokságon a lányok szerepeltek eredm ényesen. Arany
érmes lett Nyemcsok Judit 5.a és Lövei Zsuzsanna 7. b osztál yos tanuló.
Az idei tanévtől kézilabda csapat is edz a Rózsahegyib en.A kislányok még
csak most ismerkednek a sportággal, de így is tisztességesen helytálltak az
iskolák közötti versenyen.
Atléták közül Dudás Réka szerzett országos bajnok i címet 60 méteres
gátfutásban és 4 ezüstöt más versenyszámokban. Nagy Csilla és Nagy
Sándo r is több alkalommal volt dobogós a csapatve rsenyek során .
A Gyer mek Labdarúgó Egyesületben több rózsahegyi s diák is foc izik. A 9
éves korosztá ly részére Martfűn rendeztek labdarúgó kupát. A 12 induló
csapat közül a harmadik helyezést érték el.
Gratulálunk minden versenyzőnek és fel ké szítőiknek .

Az iskola életéról további inf ormációkat, képeket talá/hatnak az iskola
honlapján: www.rozsahegyiiskota.hu

KIS BALlNT ISKOLA
Bálint Napi élmények a Kis Bálint Altalános Iskolában

A Bálint - Valentin Napi Kavalkád nak nem kedvezett az időjárás,

csepergős - esös időben vonult fel a Kis Bál int Általános Iskola apraja 
nagyja . Ennek ellenére a jóked v, a vidá mság és az örö m járta át az
ála rcba öltözött gyerekeket. Az oszt ályok kűl ö nb öző maskarát
öltöttek, kezdetét vette a farsangi felv onulás! Voltak boszo rkányok,
görögnek öltözöttek, bus ók és természetesen szerelmes szívek is.
Han goskodva, kereplőkkel és csujogatókkal próbálták a te let elűzn i.

A kisebb diákoknak a népszerű Alma együttes elsöprő s ikerű koncertje
koronázta meg a délelőttöt, akik me gzenésített verseket adtak e lő .

Interaktív m űsorukban vo lt szolmizálás, kö rn yezetvéde le m ,
egészséges életm ód, közös éneklés, tánc és még a sük et-n éma
jelbeszédből is ízelítő! kap hatt ak a gyerekek. Fekécs László
tanker üIeti igazgató beszédében elmondta, hog y akisdiákok kéréseit
elolvasta, és örömmel t ámogatj a. Délután a Kiszebáb égetés és t é lűz ő

rigmusok kántálása után valamennyi osztá lyk özösség farsango lt, ahol
a finom fars an gi falatok mellett vetélkedők, j átékok közösségfonnáló
élmé nyé vel gazdagodhattak.
A nagyobbaknak a művel ődés i központban folytatódott tovább a
tanítás nélkü li, derűs déle lőtt, ahol a diákok átvették a hatalmat, és
megkezdődött az oszt ályok bemutatkozása. A tánc oltárán áldoztak a
legtöbben , hiszen kilenc osztá ly zenés, táncos produkciót mutatott be,
kettő pedig mó kás jelenetet adott elő . N agyon j ó volt a hangulat, több
szül ő, nagyszülő látogatta meg a diáknapi rendezvé nyt . Köszöne t a
felkészítő tanároknak, szervez ő knek, segítőknek és aGyennekekért
Alapítványnak.

Szép Magyar Beszéd Verseny
A Kazinczy Ferencről elnev ezett Szép Magyar Beszéd Versenyt feb ruár
l-l- én rendezté k m eg Mezőberényben, az Orlay K ulturá lis
Központban. A Kis Bá lint Által ános Isk olát hat tanulóképviselte.
Az 5-6. osztály osok közül Szmolnik Alexa: első helyezett lett , míg
Weiger t Csengét: a har m ad ik helyre érték elte a zsűri . A 7-8.
osztályosok közül: Deli Csege és Czikkely Hanga egyaránt a
harmadik helyezésnek örűlhetett . Szép teljesítményt nyúj tott még
Uhrin Barbara és Kósa Fruzsin is. Gratu lálunk! Felkészí tő tanáro k:
Hunya Jolán és Forgácsné Gyetvai Krisztina .

Mazsorett továbbképzés

20 13. február 22 -23. között a Magyar Ma zsorett Szövetség Gyoma
endr őd őn tartotta továbbképzését és éves közgyűlését a Tis za Kálmán
Közoktatási Intézmény isk olaépületében és tom atennében. A két
napos rendezvény nagyon jó hangulatban zajlott, elméleti és
táncoktatásban részesü ltek a maz sorett csoportvezet ők, akik az ország
minden tájáró l érkeztek a városba. Tav asszal, szintén Békés me gye ad
otthont és teret a Szövetség legnagyobb rendezvényének, a Magyar
Majo rette Bajnokágnak, Orosháza, Gy opárosfiirdön. Az Európa
Bajnokság pedig Tatabányán kerűl megrendezésre: tíz ország ból,
kétezer mazsorett táncost várnak a szervezők.



GRO ÁRUIlÁZ
" út 5. sz.

Tavaszi lemosóvegyszerek, műtrágya, vetőmagok

Virágmagok, virághagymák, rózsatövek
Permetezőgép, fóliák,

Drótkerítés,szögesdrót,
Kerti kisgépek, alkatrészeik,

Öntözőberendezések, Fűnyírók

Virágföld,gumicsizma, védőkesztyűk,
Cserepek,virágládák,

Fejszék, balták
Barkácsgépek,metszőolló , ágvágó,

Festékek,zománcok, ecsetek, hígítók,
Titánszilikonok, purhabok, szigetelők,

Ragasztók, csavarok, szögek, létrák...

7~ 'í1táté
Tel.: 66/386-274; 06/20/9527-032

Nagy választékkal várjukkedvesVásárlóinkatl

A C

-G
-Kí a-a 'tás

-Eredet-ség vizs álat
Varua Béla autószerelő mester
Gvomaendrőd , Csokonai u. 31

Tel.:06·66/610·650; 06~30/600-42·30

&ACQAMENTUM

TEMETKEZÉ~
Állandó ügyelet:36-30/696-11-11
Gyomaundröd. Bajcsy-ls.út 111.sz.

5500 Gyomaendrőd , Bajcsy-Zs. út 98.
Telefon : 66/282-802; 30/6388-953, ,

A C

Dl

ST/HL, MAK/TA kisgépek a kész/et erejéig!
A/katrészeik és kiegészítőik is megvásáro /hatók!

Szegé/ynyírók, kaszák...

Mosógépek, hűtők, fagyasztószekrények
Fűtésfe l újításhoz , rekonstrukcióhoz kazánok,

rad iátorok, szerelvények!
Ido macélok, s íkhálók, lemezek

Minőségi konyhai eszközök, háztartási gépek

Minőségi kerékpárok és alkatrészekl
Épű l etgépészeti anyagok,
csövek idomok, kazánok

Tűzrostély (kályha- és kazánrostélyok)
kandallók nagy választékban!

Fürdőszoba felúj ításhoz mindenféle felszerelés,
szükség esetén rövid határidővel történő beszerzésekl

Fütéskorszerüsítéshez, fürdőszoba kivitelezéshez
kivitelezőt tudunk ajánlani!

Bővebb felvilágosítás a Dinya-féle szaküzletben!
Ny itva tart ás : hétköznap: 8-12; 13-17-ig ; szombaton : 8-12-ig



Tisztelette l megköszönj ük ha adója I%-ával 1O~
óvodán k alapítv ányát tám ogatja.

Alapítványunk: Se lye m Úti Óvodáért Alapítvány O
Adószám:l 8379778-1-04

A 20 11 évben befolyt ősszeget 83.20 1,--Ft-ot
Mikulás és karácsonyi ünnepségek megrendezésére fordította.
Köszönettel: Szabó Istvánné
Selyem Úti Óvodáért A lapítvány kuratóriumámak elnöke

Körzet i Diákolimpiáról
A Gyomaendrődi Városi Diáksport Bizotts ág szervezésében immár
harmadik a lka lommal került megre ndezésre Gyomaendrőd és
Dévaványa 5 álta lános iskolájának 145 (!) tanulója részvételével a
verseny. A cél az atlétika sportág népszerűsítése , a téli felkészülési
időszak színes ítése volt.
Terematlétika Körzeti Diákolim pia 1- lY. Korc soport - Gyomaendrőd,

Varga Lajos Sportcsa rnok
A meg m érette tese n 5 verse nyszámban, 4 korcsoportban versenyezt ek a
gyerekek : gát- spr intfutás, szökdelések helyben , helyből távolba ugrások,
mell től lökés medicinlabd ával és kislabda hajítás függőleges célba. Az ér
tékelésnél min den gyere k minden versenyszámban elért hely ezését
pontokká alakítottuk át az elért helyezések alapjá n, így egy teljesen
objekt ív eredmény születhetett a végén. Láthattunk kiemelkedő

teljesítményeket és kevésbé jókat is, de a lényeg, hogy mindenk i nagyon
vidáman távozott a rendkí vül látványos versenyt követően, ahol a
do bogósok érern-, a pontszerző helyez ettek oklev éld íjazásb an
részesültek.
Különemlítésre méltó az összeszokott versenybírói brigádunk, amelyben
a felkészítő testnevelő tanárokon kívül helyet kaptak a szülők, de még a
létesítmény gondnoka is, seg ítségükkel valósulhatott meg az, hogy
zökkenőmentesen több helyszínen egyszerre tudtuk a versenyzőket

foglalkoztatni . Versenyb íróink: Horno kné Lapa tinszki Gizella, Vaszkán
Gabriella, Kocsisné Beranek Gize lla, Ignácz Tibor, Lakatos Tibor,
Irimiás Róbert , Vaszkán Gábor, felkészítő testnevelők, Vaszkó Piroska és
Csa lah Ani ta szü lő k, Vinkovics Norbert programszervező, Szujó Csab a
technikai munkatárs, aki a számítógépes feldo lgozásban és a
hangosí tásba n segített, illetve Weigert József fotós a helyi elektronikus
média felelős szerkesztője . A verse nyen a saját magunk által készített
eszközeinke t használt uk ismételten igazolva azt a tényt, hogy megfelelő

tárgy i feltételek hiányában is lehet versenyzőket felkészíteni.
GYÖZTESEK:
L korcsoport: Várkonyi Saro lta
és Ignácz Tibor
II. korcso po rt: Farkas inszki
Dominika és Csikós Zoltán
III. korcsopo rt: Bán Nikoletta és
Vizsnyai Kristóf
lY. korcsoport: Dudás Réka és
KisariTibor
Az iskolák össze sített verse
nyében 20 pontta l a Kis Bálint
Általános Iskola végze tt az I.
helyen, mind össze I pon ttal
megelőzve a Rózsahegyi Ká l
mán Általános Iskola csa patát, a
III . helyen a Ványai Am brus Á. M. K. csapata végz ett 9 ponttal.
A díjakat a verseny főtámogatój a Bé lteki János vállalkozó adta át, aki
grat ulált a versenyzőknek az elé rt eredményekhez. Tovább i támogatóink:
Tótka Sándor vállalkozó és Gyomaendrőd Város Önkorm ányzata.
A rendezvényt megtekintette Fekécs László tankerület igazgató is.
Mindannyia n megegyeztünk abb an, hogya hagyo mányunkat a jövő

évbe n is szeretnénk folytatni és a verse nyt megrendezni, immár 4.
alkalommal.
A beszámo lót készítette és a ver senyt rendezte: Vaszkán Gábor a
Gyomaendrődi Városi Diáksport Bizottság kö rzetfe le l ő se .

%

/(IS BÁLINT IS/(OLA

Tisztelettel kérjük, hogy a 2012. évi adóbevallásának
kész ítésénél a SZJA l % -nak felajá nlásával a
Barátság 2000 - Eötvös Jó zsef Alapítvá nyt
adóazonosító szám : 183772 19 - 1- 04
szíveskedjen támogatni. Kérjük - adóbeva llása
készítéséné l errő l munkáltatóját, adótanácsa dóját
szíveskedjen tájékoztatni.
Középiskolásaink nevében is tisztelettel megköszönöm segí tő

támogatását
Tisztelettel és üdvözlettel : Dr. Agoston Sándor

az Alapítvány alapítója (Dévaványa)

Megemlékezés
2013. febmár 24-én vasárnap 17 órakor a Gyomaendrődi Szent Imre
Római Katolikus Templomban szentmise keretében emlékeztünk meg a
rasszizmus áldozatairól.
Szentmise keretében emlékeztek meg Gyomaendrődőn a rasszizmus
áldozatairól a Szent Imre Római Katolik us Templomban. Czank Gábor
római katolikus plébános és a megjelentek közösen imádkoztak az
elhunytakért.
Az istentiszteletet követően a megemlékezők a templom kertben álló
feszületnél gyújto ttak gyertyát az áldoza tok emlékére, sugallva az
ellenérzést a megkü lönböztetés, a kirekesztés és a rasszizmus ellen.

Erdélyi események
A Szinfolt Mazsorett Csoport meghívást kapo tt Nagye nyedre, a Máltai
Segélyszolgálat jótékonysági báljába . A legnagyobb táncosokból öt lány
vett részt az előkelő esté lyen, ahol a romániai és a magya r Máltai Szo lgálat
vezetője egyaránt tiszteletét tette. Akiscsoportot elkísérte erdélyi útjára
Kardos Ferenc, az együttes egyik támogatója is.
A nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium, a magyar oktatás betlehemi
csill aga 390 éves . Az Erdély aranykorát megteremtő Bethlen Gábort 400
éve, 1613-ban válasz tották fejedelemmé.
A Bethlen Gábor Kollégium alapí tványa ennek állított emléket 2013.
febm ár 22-én, pénteken 13 és 15 óra között a Magyar Parlament felsőházi

dísztermében tartott ünnepség keretében.
Erre az Emlékünnepségre a Kollégium igazgatónője , Szőcs Ildikó

meghívta Hunya Jolán tanárnőt is - Kis Bálint Általános Iskola -, aki évek
ótajó kapcsolatot ápol a híres Kollégiummal.



E ha Igatott véres történelem, Nagyenyed

A konferencia terem
befogadó képessége max.l 00 fő,

ezért biztonsággal csak az
előzetesen regisztrált

vendégeinknek tudunk
helyet biztosítani.

A Hár mas-Körös Pálinka Manufak túra
Meghívja Önt

2013. április 13-án tartandó
Cefrekészítés ABC-je
című szakmai rendezvényére

Helyszín : Hárs Hotel konferencia terem,
Gyomaendrőd

- 14 órakor Köszöntés, meglepetés film
- 14.10 -14:45 Cefrekészítés alapjai:

Ignácz Tibor, gyümölcspálinka készítő

- Szünet
- 15.00 - 15.45 Mikroorganizmusok az erjedés során

Hajdú Gyuláné, erjedésipari szakértő,
Szeszipari Kutató Intézet volt munkatársa

- Szünet
- 16.00-16.45 Ipari segédanyagok acefrekészítésben

Kovács István, Kokoferm Kft munkatársa
- 16.45-töl partnertalálkozó, ' f\. ~

tapasztalatcsere, főzdelátogatás ,~\

~~
~

Telefon : 20/542- 5007
E-maiI: ignacznei lles.erzsebet@upcmail.hu

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Román részről a mai nap ig nem kért ek bocsánatot az általuk ekövetett
szörnyűségekért, Silviu Dragomir tört énész később elismerte a barbárság
tényét. 1993-ban ped ig a főkolomposnak, Axente Severne k a b űntett

színhelyén, Nagyenyeden szobrot állítottak . Talán ehhez a tényhez már
nem is szükséges semmifé le kommentár. Eml ékezzünk a 160 éve
meggyilkolt 800 nagyenyed i magyarra.

bőségesen felülmúlja. S az egészben az a leghihetetlenebb, hogy e
borzalmakat a házfőnök túlélte. Ö maga később így emlékezik vissza
kálvár iájára : Magam valék első áldoza ta a gyilkoso knak, kík is fejemen öt
halálos sebet ejtvén, két ujj amat levágva és két szuron yszúrással az
oldalamat, majd halálosan kilyukasztva, félholtan a földre hirtelen
leterítettek, és minden ruh ától J evetk ő ztetve, hét lövéssel idvezlettek.
Papjai vitték a derék atyát vissza a rendházba . Azonban a felfegyverzett
csőcselék oda is betört, további tortú ra várt még Viskóczi atyára , újból
ütiegeini kezdték a haldokló emb ert , majd a biztonság kedvéért még egy
újabb , nyolcadik golyót is beléeresztettek. Csod ával határos módon a
rendházfőnök mégis életben maradt , Tordára menekít ették és később

felépült sebeib ő l . A nagyenyedi sz ő rny ű ese mények 1849. j anuár 8-ának
éjszakáján kezdődtek , általá nossá má sna p, január 9-én vált ak ,
te tőpontjukat pedi g janu ár 10-én érté k el, de a fosztogatás és
gyilkosságsorozat csak l7-én fej eződött be. A magyar irtásnak mintegy
800- 1000 főnyi halálos áldozata volt, ám legalább ugyanennyien fagy tak
halálra a kegyetlenül hideg téli i dőben . Az agyonvertek, meggyilkoltak ,
kibelezettek földi maradványait a várfal előtti sáncokba hányták, illetve a
korábban mészégetőgént használt gödrök be kerűltek. Egyidej űleg a
szomszédos Alsó-Fehér és Torda megyei településeken is folyt a
magyarság kiirtása, ennek köve tkeztében végleg megváltoztak e térségben
az etnikai arányok a románok javára .

RAJ ZPÁLYÁZAT

1849. ja nuár 8. A nagyenyed i magyarság népirt ása (Ami a történelem
könyvekből kimarad!)
Nagye nyed legnagyobb pusztulása a magyar szabadság harc idejé n, 1849.
ja nuár 8-án volt, amikor a város leégett, több mint 800 em ber halt meg,
amikor román népfelkelők lerohanták a várost.
Mai napig kérdés, hogy az 1848 márciusában békése n kezdődőtt

forradalom hogyan alakult át véres, pusz tító polgárháborúvá. Miként az
közismert, az 1848. évi VII. törvény kimondta Magyarország és Erdély
un ióját. A problémát azjelentette, hogy az 1848. május 15-17. között tartott
balázsfalvi gyűlésükön a románok is megfogalmazták sajá t igényeiket, így
önálló nemzeti parlamentet követeltek és létrehozták a Román Nemzeti
Bizo ttságot , melyet affé le erdé lyi román kormá nynak teki ntettek. Az er
délyi románok szövetkezte k az ellenséges osz trák erőkke l és fegyve rkezn i
kezd tek a magyarok ellen. Ennek hírére Alsó-Fe hér vármegye számos
településéről megindult a mag yarok árad ata Nag yenyed felé, a város
megtelt rnenek ül ő kkel , összesen mintegy 4000 fő, értelemszerűen főként

nők, öregek, gyermekek, betegek zsúfolódtak össze Enyede n, hiszen az
egészséges férfiak a honvédség kötelékében harcoltak.
Így érkezett el 1849. január 8-ának gyászos éjsz akája . Az Enyedt ő l

mintegy 5 km-nyi távolságra fekvő Csombordon táborozó Axente Sever és
Pro dan Simion póp a feleskett e gyülevész haramiah adát, majd
megindultak a város felé. Szilágyi Farkas majdani református lelkész, aki
gyerme kként élte meg a szörnyűségeket , utóbb így emlékezett vissza az
enyedi Szent Bertalan éjszakára : amint a romá n csőcselék betört a város ba
és felgyújtotta az első épületeket , kezdetét vette a lövöldözés, az ablakok és
kapuk betörése, a rablás és ordí tozás, a megtámadottak rémes sikoltozásai
és jajveszékelései , olyan pokoli lárma, melynek hallatára az ember
testében a vér megfagyott. Jellemző , hogy az iszonyat kiáltásai és a dúlás
eszeveszett alvilági hangjai még a Nagyenyedtől 22 km-re fekvő

Mih álcfalván is hallhatóak voltak.
Aki t nem vertek agyon sajá t házában vagy nem szenvedett ott azonnal
tüzhalált, rémülten rohant hiányos öltözetben az utcára a mintegy minusz
20 fokos hidegben, és kétségbeesésse l próbá lt ü ldözői el ől menekülni.
A fosztogatás és vérontás látványától megrészegülő oláh csőcselék kit
doronggal vert agyo n, kit lándzsával szúrt keresz tül, kit eltaposott, kit
agyonlőtt - a gyilkolás módszerei nagyon változatosak voltak. A
lakóházak kifosztásán és felgyúj tásán túl nem kímé lték a szent helyeket, a
templomokat sem. A híres reform átus templomban összetörték az
úrasztalát, az orgonát, a padokat, a karza tot - egyszóval mindent, sőt,

belovagoltak a templom épületébe. A fosztogató söpredék elpusztította a
Bethlen Gábor által I622-be n alapított refo rmátus kollégium épületét
annak híres könyvtárával egyűtt, valamint elhamvasz totta az erdé lyi
református egyház püspöki levéltárát is. Számos felbecsülhete tlen értékű

ő snyomtatv á ny lett semmivé. Nem járt jobban a katol ikus minorita
templ om és rendház épülete sem . Ugya naz t az őrül t pusztít ást vitték végbe
a mócok, mint a refo rmátus egyház épületébe n. Az a szörnyűség pedig,
amelyet a minorita házfőnök, Viskóczi Henr ik elsze nvedett, még a
legképt elen ebb horror regényeket k i eszelő szerz ő k fant áziáját is

ARoma Polgárjogi Szövetség rajzpályázatot hirdet "Roma
hagyományok, kultúra"címmel óvodásoknak és általános

iskolásoknak!
Apályázaton beadható minden olyan alkotás melynek

témája kapcsolódik a roma kultúrához, a
hagyományőrzéshez. Arajzhátoldalán kell feltüntetn ia mű

eimét, a készítő nevét, korát, óvodája vagy iskolája nevét,
osztályát. Arajzok méreteAJ4 vagyAJ3-as lehet. Akép
készülhet színes ceruzával , zsírkrétával, vízfestékkel.

A pályázók közül az elsö három helyezett
könyvjutalomban részesül!

Eredményhirdetés 2013. április OS-án a Nemzetközi Roma
Nap alkalmából!

A pályázatok leadhatók:
Regionális Roma Közösség i Ház
5502Gyomaendrőd, Fő út SO. sz.

2013. március 31-ig.



Tisztelt Hirdetönk!
ÚjGyomaendrődi Hírlap szerkesztősége Cím:
5500 Gyomaendrőd, Arany J. u. 25.; mobil: 06/20/2216-633 ;
e-mail;bii"o.karoly5@upcmail.hu; Beküldési határidőminden hó25-e!

A Gyoma i Református Egyházközs ég
presbitériuma tisztelettel és szeretettel hív minden

érdeklődőt

2013. április 6-án, szombaton délután 3 órakor
kezdődő Hálaadó ünnepi istentiszteletre a

gyomai református templomba!
Ezen az ünnepi alkalmon szeretne a Gyomai
Gyülekezet hálát adni a Mindenható Istennek
5ípos Tas Töhötöm református lelkipásztor,

esperes úr közöttünk végzett negyvennyolc évi
hűséges szolgálatáért!

Tisztelt Szülők! Korrepetálás,
felzárkóztatás, magán órák, fejlesztő

foglalko zások, dolgozatokra,
középiskolai felvételire, versenyekre
való felkészítés általános iskolásoknak
(1-8. oszt.), iskolai dolgozatlapok
megrendelhetők. Korszerüen felszerelt
tantermemben minden felszerelés
ingyen biztositott. Cél a minél jobb
iskolai eredmény elérése! Az Ön
gyermekéért dogozom! Érd.: 30/856
32-18

Nem használt, elromlott, feleslegessé
vált h űt ö , vagy fagyasztószekrényét
íngyen elfogadom. Hívjon, házhoz
megyek.Érd.:36·66-789-189

Ve g yes

Honda Dio 50 cm3 robogó eladó
elektromos kerékpár vagy robogóra.
l.ár50 eFt.Érd.:30/549-02-20

Nem használt, elromlott, feleslegessé
vált hűtő , vagy fagyasztószekrényét
ingyen elfogadom. Hívjon, házhoz
megyek. Érdeklődni : +36-66-789-189

Műanyag vállfák eladók! Ár megegy.
szer.Erd.:20/438-7737

Gyomán kisebb, de igényes családi
házat keresek, ami hosszútávra
bérelhető . Érd.:30/640-33-73

Gyomán a Zrínyi u. 19/1 . sz alatt 5
szob ás,étkezős , vegyes ill.gázfütéses
ház eladó.Érd. :70/566-7344

Gyomaendrőd központjában,
Napkeleti u. 4. sz. alatti 2 szobás,
gázfütéses családi ház, nagy
melléképülettel 1440 ml-es telekkel
eladó.l.ár3,45 MFt. Érd.:20/4132-770

Endrődön 2 szobás, galériás,
konvektoros, szigetelt kis ház eladó.
Érd.:70/566-7344;70/575-1307

Gye., félkomfortos parasztház,
beköltözhetően , Kálvin u 57 sz. alatt,
eladó.l.ár4,5 MFt.Érd.: 70/2015-208;
66/282-148-b-4x-

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

Eladó aHOLDFÉNY sörözöKulich Gy.
u.-ban (Magtárlapos) teljes
berendezéssel. Ármegegy. Szer. Érd.:
30/501-39-14

Hunyán 3 szobás, összkomfortos ház
nagy portával eladó.Érd.:70/566-7344

Endr ő-í ön, 1100 négyzetméteres
telken, aTamási Áron út15. szám alatt
2 szoba, konyha, kamra, verandás kis
ház gazdasági épülettel eladó. Villany
az épületben, víz az udvaron,
szennyviz csonk atelken belül. Irányár:
2 M Ft. Komoly szándék esetén az
alábbi számokon érdeklődhet: 06-30
9-452-118; 06-70-6-040-802

Gye., Rákóczi u-ban, 4 szobás, dupla
fürd őszobás , dupla ebédlős , 2bejáratú
polgári ház melléképületekkel, dupla
garázzsal , vegyes tüzeléssel,
berendezéssel eladó. Érd. : 66/284
278;30/851-99-02-b-

Gyomán, Rózsa F. 14. sz. alatt 4
szobás, 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-

Ingat lan

Gyomán, Wesselényi u. 9. sz. lakóház
sürgősen eladó. Érd.:70/3314-357

Gye., Vásártéri ltp-en 2 szobás,
erkélyes, 3. em. egyedi vizórás lakás
áron alul, sürgősen eladó,
termőfőldetmg gépet beszámitok. Ár
megegy.szer.Érd. :20/805-44-21

End rődőn 2 szoba + nappali, gáz és
vegyes tü zelésű összkomfortos
parasztház alsó épülettel , nagy
udvarral eladó. I.ár 3 M Ft,. Érd.:
20/2155-670

Gyomán, a Tompa u. 2 szob ás,
összkomfortos téglaház eladó. Érd.:
66/386-058

Gyomán,a Hősök útján összkomfortos
parasztház konvektoros fütéssel, 2,5
szobás ház eladó. I.ár3,1 M Ft. Érd.:
30/4983-521

Gye., Pásztor J. u. 26. sz. alatti ház
eladó, kiadó, vagy ltp-ire cserélhető!

Érd.:66/285-495

Gyomán a Fő úton családi ház
alsóépülettel, nagy portával eladó.
Központi elhelyezkedése miatt
kiválóan alkalmas üzlethelyiségnek.
Érdeklődni : 0620 427 2132

Gyomán hőszigetelt családi ház eladó
80m2-es összkomfortos alsóépülettel
és garázzsal, ltp lakást beszámitok.
I.ár15,5MFt. Érd.:20/423-05-65

Gye.,Vásártéri ltp-en felújított 2szoba,
összkomfortos lakás eladó. I.ár5,8 M
Ft. Érd.:30/564-9292

.Gyomaendrődön a "Kollmann"
lakótelepen első emeleti felújított lakás
eladó. Érdeklődni : 0620427 2132

Gye., azOktóber 6. ltp-en 2szobás, 3.
em. lakás áron alul sürgősen eladó,
vagy kisebb kertes házra cse rélhető.

Érd. :20/5767-879
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Gyomaendrőd, Kossuth u. 31.
Határidő naplók féláron!(amíg akészlettart)

Tavaszidekorációinkmegérkeztek!
Selyem virágokból,ajándékokból nagy választék!

úsvéf dekorációk, játékok, festékek,
tojáso nagy vá aszték a kaphatók!

Húsvéti já ékvásár!
Továbbra is válthat

vásárlási utalványt bármilyen összegben!
Nyitvatar tás: H-P: 7-17-ig;

Szo: 8-U-ig

Vála sza a • oltja; !
Gyomaendrőd:

- Fö út 26.
- ajcsy-ZS. út 49.
- Kossuth u. Z.
- Kossuth u. 66.
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Tisztelt ö gyeim, ra !
Tájékoztatom Önöket, hogy francia projektpartnerünk - Tulle-Naves
Szakképző Központ - diákjainak szakmai gyakorlata Békés rnegyében,
Gyomaendrődön folytatódik.
A külföldi diákok együtt gyakorlatoznak a magyar tanulókkal az iskola
tangazdaságában és gyakorlati oktatói helyein.
Amagyar tanulóknak a közös szakmai tréningek és szervezet kulturális - és
ország ismertető programok a francia partnerekkel együtt kitűnő lehetőség

szaknyelvi ismereteikbővítésére.

Diákjaink közelebb kerülnek külföldi fogadó partnereinkhez is, bátran
nekivágnak három hetes gyakorlatuk megvalósításához Franciaországba,
Lengyelországba és Olaszországba. A francia diákok Magyarországi
tartózkodása a Leonardo da Vinci Mobilitás program keretében, az
Európai Unió támogatásávalvalósul meg.

A párizsi magyar nagykövetség a március 15-i nemzeti ünnepi fogadás
alkalmával - nem titkoltan hagyományteremtő szándékkal - az idei
évben azzal is szeretn é minél hangsúlyosabbá tenni az eseményt, hogy
összeköti azt egy magyar régió bemutatásával. A választás a Dél
Alföldre esett, a lehetőséget örömmel fogadták Bács-Kiskun, Békés és
Csongrád megye önkormányzatai, a megvalósításban pedig nagyon
komoly szerepet vállal a Magyar Turizmus Zrt.
Bács-Kiskun és Csongrád megye borászai, élelmiszer-manufaktúrái,
kézművesei, valamint a Békés megyei Tisza Kálmán Közoktatási
Intézmény számtalan helyi specialitással is hozzájárultak az esemény
sikeréhez.
A Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény részéről Tímár Attila
mesterszakács - szakoktató segítségével Körösi halpástétomot, ponty
kocsonyát készítettünk. Bemutattuk Békés megye kolbász kínálatát, a
Tisza Pálinkát, Tisza mézet, a Békési pálinkát. Polányi Aliz és Ganyecz
Kitti tanulóink profi felszolgálással és hagyományos magyar
vendégszeretettel emelték a fogadások színvonalát.
Annak érdekében, hogy a megjelenés minél sikeresebb és hosszú távon
is megtérülő befektetés legyen, a nemzeti ünnepi fogadást megelőzően

sor került egy önálló regionális turisztikai bemutatkozásra, a fogadás
napj án pedig egy, a francia és magyar területi önkormányzatok és az
érintett Leader-közösségek képviselőinek, valamint francia par
lamenti képviselőkmeghívásával szervezett kétoldalú találkozóra is.
A Leonardo da Vinci diák és szakoktatói programok kiszélesítéséröl és
új szakterületek megcélzásáról a sikeres programban tárgyaltak a
francia és magyar képzésivezetők.
Magyarország Párizsi Nagykövete Dr. Trócsányi László, mezőgaz

dasági attasénk Dr. Somogyi Norbert arra ösztökélik a Békés rnegyei
· Tisza Kálmán Közoktatási Intézményt, hogy a francia szakképzési

intézményekkel kialakított projektalapú kapcsolatok tapasztalatait
hasznosítsák új Uniós pályázatok kidolgozásában.

Tisztelettel: Davidovics László
Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény
Gyomaendrődi tag-intézményvezető

" Dél-Alföld - EU" Közhasznú Egyesület Elnöke Leonardo
programkoordinátor
Tel: +36309742608
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Dr. Frankó levele

Tavasz? Tél?
Március 27. van . Este 6 óra. Kinn nagy pelyhekben hull a hó. Kará
csonyi a hangulat a kertben, fehér lepel alatt pihennek a fenyők.

Nehezen akarom elhinni, hogy 2-3 nap múlva itt a Húsvét. De itt lesz.
A hó ellenére hangos a kertem, zöldikék, tenge licék, pintyek, verebek,
vadgalambok és a fekete rigóimtól, hangos a környék. Etetem őket és
itatom is. Mások naponta 600-S00 forintot cigarettára költenek, én heti
1000-1500 forintot a madaraimra. Micsoda nagyképűség, igaz?
Madaraim? De magaménak, magunkénak érzem őket, tudva, minden
télen az életüket bízzák ránk! Felelősséget érzek értük . Délután
betegeket látogattam - szokás szerint. Előtte l és 2 ór~. között eb~~
szünet és ha szerenesém van, ebéd után 20-25 percet ulve aludlll IS
tudok, aztán egy kávé és megy a munka tovább. Nem lehet megunni ,
csak belefáradni.Nincsen két egyforma nap, ilyen hivatás ez.
De térjünk vissza a télhez, amelyik n;ost nagyon raga~zkodikho~z~nk,

sehogy se akar elhagyni, makacsul Itt maradt. Belefaradtunk, fűtünk,
szobafogság, sápadt nyúzott arcok, tavaszvárás reménytelenül, ilyen
most a társadalom egész Európában.
A gólyáim, itt a Jókai úti fészekre a szokásosnál egy héttel hamarabb
érkeztek meg. Az úton lévőket sem irigyelem, nagyon drukkolok
nekik. Hideg és élelemhiány, szóval semmi jó, szegény ártatlan
madarainknak. Ezek siettek haza, ide a fészkükre, itt szeretnének
költeni, ez az igazi hazájuk. "Röghöz kötöttek"! Tanulhatnánk tőlük,

ugye tudják, mire gondolok? Azért a szívem nekem, is megdo,bbant,
igaz csak a látványtól, tavaszt éreztem. Nagyon szep szempar volt
néhány percen át beszélgetőtársam . A szép szemek az embert újból és
újból elbűvölik. Hiába nincs az a pocsék idő, hideg és öregség, ha
szépek néznek rám. De nem k~landozom tov~bb . Fussuk át .g~o;sa~

együtt, Kedves Olvasó , a márciust, R.~ndhagyo v~lt; lenne mlroll;,n~:

A téma ott hever a hó alatt és a felhok felett! Sajnálom, hogy elozo
levelemben az üstökösökkel ostromoltam Önöket! Nem sikerült meg
pillantanom a felhők miatt, de állítólag nagyon közel volt a horizont
hoz is esténként, a házak eltakarták. Na, majd jön helyette egy másik!
A hónap legkellemetlenebb eseménye, gondolom mindenki számára a
nagy hófúvás volt. Az elmaradt nemzeti ünnep? Az ellen~ék sajnálta a
legjobban, nem tudtak Budapesten összejönni és szapullll a kormányt.

Az idegen, külföldi tanácsadójuk nem tétlenkedett, akkor legyen a
főbűnös mégis csak a kormány! Miattuk volt a hófúvás , szélvi~ar,

hiába az "önkényuralom megtette a magáét"! Nem gondoskodtak mmd
a nyolcezer hóban rekedt autó mellé segítségről! Nem vitás, aki ott ült
egy hóban rekedt, elakadt, autóban, pánikban lehetett, semmi kétség:
Azért, gondolom, akadt ezek között néhány ezer lökött ember, aki
mégis elindult, mert ő ugye ügyes, jól vezet stb, stb. Szinte hallja az
ember a magyarázkodásukat. De hát ilyenek vagyunk, a saját
hülyeségünket kivetítjük másokra és ők a bajok okozó i, nem mi! Igy
működik az ember! Mesterházi és Gyurcsány csak azt tette és mondta,
amit ma ellenzékben sem lett volna szabad! Aljasság volt minden
szavuk, nincs rá bocsánat!
Nézem naponta, miután általában reggel 4-kor kelek az angol nyelvű

külföldi híreket a tévében. Hatalmas hó, betemetett autók, felborult
kamionok, de sehol sem szidják a kormányt! A Földünk, az időjárásunk

nem jobboldali, nem szélső jobbos! A természet ma is le tudja győzni

az embert! De a baloldal bérpolitikusai tudják a megoldást? Most aztán
nagyon tudják! Ök úrrá lesznek mindenen, mint egykor a
kommunizmus hívői. .Legyűrjük a természetet!" "Világ ploletárjai
egyesüljetek!" Oszt mégse!
Az alkotmányunk nem tetszik néhány országnak. Mi kö~ük hozzá? 
kérdezhetem! Ök bennünket mikor kérdeztek meg? Ugy tünik a
demokrácia, a jogálIam csak balról jöhet, de az aztán jön pofátlanul!
Német barátaink már az óvodásoknak "mesefilmen" tanítják milyen
rosszak a magyarok! Ez nem raszizmus? Magyarellenes? Miért
haragszik ránk a világ? Tudják miért? IS4S, 1956, bankadó, 2(3-.os
jobboldali(?) kormány! Félnek tőlünk! Ragályosak vagyunk! KICSI a
bors, de erős! (Milyen igaz!) Legyünk rá büszkék!
Befejezésül: valóban itt van a Húsvét ünnepe. Megvan az új pápa (sőt,

jelenleg kettő is) 800 éve nem voltak ilyen pillanatok. Számomra
szimpatikus, olyan ember léptékű. Dél-Amerika népe, ahol sok a
szegény és 40 %-uk hívő katolikus, megérdemelte Ferenc pápát. Ne
feledjék, ez a "gonosz" Unió a kereszténység szót is száműzte! Nem
érdemelt európai pápát. A bíborosok bölcsen döntöttek!
Bízva, hogy eljön az igazi tavasz, lesz tennívalónk. Mire ezek a sorok
megjelennek már túl leszünk a nagy tavaszi ünnepen, a hétköznapok
jönnek. Jöjjenek, és örüljünk, tegye mindenki a dolgát a többit bízzuk a
Teremtőre!

Tisztelettel dr. Frankó Károly

................"" SEMUTATKoziit.Á"SZENT"GE".LERT" ".." ".".

Fő célunk:
- a gyermekek tanulók segítése abban, hogy a keresztény értékekre

építve műveit embe~ré, sZé~,re, jór~ fogék?n~ s~emélY,iségg~,
Istent és embertársait szereto, felelos polgarra, tisztesseges es
emberséges, alkotásra és boldogságra ~épes emberré válja,na~, ,

- szilárd alapműveltség átadása; az Ismeretanyag megertese es
alkalmazása,

- testileg, lelkileg, szellemileg, életmódjukat tekintve egészséges
ifjak nevelése, . . . , " " . ,

- növendékeink ízlésének, esztétikai erzekenek, igényesség ének
kialakítása,

- tanulóink sokoldalú, nyitott, érdeklődő, kreatív személyiség
fejlesztése .

A tanitonénik. Szmol án éKiszely Olga
és Fekécs Edit tanitónők

A Szent Gellért Katolíkus
Általános Iskola és Óvoda
vezetése tisztelettel köszönti
Önöket abból az alkalomból,
hogy gyermekük iskoláskorúvá
vált . Intézményünk jó szívvel
ajánlja és mutatja be azokat a
nevelési elveket és oktatási
tevékenységeket, amelyekkel
leendő első osztályos tanulóink
találkozhatnak az itt töltött évek
során . Bízunk abban, hogy az
iskolánkról felvázolt kép segíti
iskolaválasztásukat.

Céljainkat a gyermekkor tényleges megőrzése mellett szín~s. és
tartalmában gazdag tanórai, tanórán kívüli, szabadidős programjaink
segítségével, nyitott, őszinte, családias légkör biztosításával kivánjuk
elérni , megteremtve ezzel azt az iskolai környezetet, ahol gyermek,
szül ő és pedagógus egyarántjól érzi magát.
Ebben segítséget nyújt korszerű sz ámítógép-parkunk, internet
hálózatunk és interaktív tábláink.
Az iskolánkba beiratkozó l . osztályos gyermekek ingyenes füzet
csomagot és 12színű színes ceruzát kapnak ajándékba.
Beiratkozás: 2013 . április 8-9. Szeretettel várjuk a leendő elsős

diákjainkat!



A Városi Könyvtár új helyen ismét nyitva

Mint az ismert, a gyomai és
az endrődi könyvtárak egy,
közös helyre költöztek, az
új Polgármesteri Hivatal
Selyem úti épületébe . Már
cius 18-án Várfi András
polgármester megnyitotta,
átadta az új bibliotékát, az
olvasók pedig megosztott
érzelmekkel vehetik igény
be az elköltözött intézmény
szolgáltatásait. Dinyáné

Bánfi Ibolya kérdésünkre elmondta , hogy a két könyvtár átköltöztetése
egy hónapot vett igénybe . Előtte már természetesen dobozoltunk már.
Először az endrődi könyvtár lett összecsomagolva, és először ezeket a
polcokat hoztuk át. Ez alatt a gyomai könyvtár nyitva volt február 22
ig, majd innen is átkerültek a könyvek, berendezések. A költözéshez
érkezett segítség természetesen, hiszen a két fő négyórás alkalmazottal
nem lettünk volna kész időben. A Sikér Kft-től kaptunk nagyon sok
dobozt, de rendeltünk Róza Vendeltől is, hogy a szállitást lebo
nyoIíthassuk. A könyveket ezekbe rendszerezve kellett pakolni, és
aztán az új helyen elhelyezni.
A költözést nagyban indokolta, hogy a könyvtár támogatása nagyon
csökkent. Két könyvtár fenntartása nem volt már lehetséges, valamint
a létszámcsökkentés, amit elrendeltek. A személyzet egy könyvtár
rn űködtet éséhez is szűk ös volt, és a nyitva tartás így is eléggé feszített
volt. A költözés költségeire 5 millió forintot biztosított a költségvetés.
Ebből 4 millió forint volt a könyvtárépület kialakítása, illetve a
szükséges asztalosmunkák, a költözés költsége . I millió forint a
dobozokra, villanyszerelési rnunk ákra, informatikai hálózat,
biztonsági berendezések kialakítására .
A költözés indoka leginkább a gazdasági háttér. Mindenki türte, hogy
az intézményünk költségvetése zuhanó repülésben legyen évek óta és
ez senkit nem nyugtalanított. Amikor aztán már a létszámleépítések
miatt és a pénzhiány miatt meggyültek a problémák a két könyvtár
nyitva tartásával, akkor már felháborodott mindenki.
Továbbra is várjuk az olvasóinkat! Jöjjenek el, nézzék meg, hogy néz
ki az új könyvtárunk, hiszen mi mindent elkövettünk érte, hogy a
lehetö legjobban elrendezzük a polcokat és a szolgáltatás a lehető

legjobb legyen. Nagyon sokat dolgoztunk az ért,hogy aki ide betér, azt
érezze, hogy meg van becsülve, és jó könyvtári szolgáltatást
szeretnénk nyújtani mindenkinek.
A díjak nem változtak, továbbra is ingyenes a könyvtá r használata
Gyomaendrődön, ami egy nagyon nagydolog, használja ki a
lehetőséget mindenki! A nyitva tartás ideje növekedett . 9-17 óráig
folyamatosan rendelkezésre állunk - mondta Dinyáné Bánfi Ilona.

Önzetlenül a Közösségért!
A Roma Polgá~ogi Szövetség az idei évben is átadta ünnepség
keretében a .Közösségért végzett munkáért" való kitüntetéseket.
Az ünnepségnék a Regionális Roma KözösségHáz adott otthont 2013.
március 15. napján.
A rendezvényen jelen voltak: Dr. Csorba Csabajegyző úr, VárfiAndrás
Gyomaendrőd Város polgármestere, Gyomaendrőd Város
Képviselőtestületének tagjai, helyi Közoktatási Intézmények és Civil
szervezetek képviselői.

Szécs i Zsolt elnök köszöntőjét követően néhány mondatban
megemlékezett az 1848. március IS-ei eseményekről, majd a
rendezvény központi céljára, feladatára vetített rá:Hangsúlyozta, hogy
az önkéntesek önzetlen segítségnyújtása, a közösségért végzett munka
nagyban hozzájárul a civil szervezet eredményes működ és éhez,

Megköszönte a szervezet részére nyújtott támogatásokat és megkérte
Dr. Csorba Csabajegyző urat, hogy adja át az elismerő kitüntetéseket:
Martonné Giricz Zsuzsanna és Farkas István részére .
A rendezvényen egyéb elfoglaltsága miatt Farkas István nem tudott
részt venni, így a kitüntetésétFülöp Imréné Katóka néni vette át.

Munkaruhák a tetötérböl
Start Munka 2013-as értékteremtő alapprogramként indult' március
l-jétől 2014. február 14-ig ad munkalehetőséget varrás terén
közfoglalkoztatottaknak. Tudtuk, hogya városban sok munka nélküli
varrónő van, nekik szántuk ezt a lehetőséget - kezdte a felvilágosítást
Hunya Péter az önkormányzati közmunkavezető.
Elsősorban munkaruh át készítenek. Idén még kapunk rá támogatást,
de jövőre már valószínűleg nem. Pár, úgynevezett prototípus már
elkészült a ruhákból. Felújíttattunk tizenegy varrógépet, amiken
dolgozhatnak a hölgyek . Tíz fő segédmunkás és egy brigádvezető

jelenti ezt a kis csapatot. A munkabérre teljes állami támogatás van, sőt
ajárulékokra is, tehát ez nagyon megkönnyíti a dolgunkat. Valamennyi
alapanyagot is tudunk vásárolni, de a karbantartásra is lehetséges volt
elkülöniteni pénzt. Gyakorlatilag minimális az önköltségi hányada
ennek a projektnek.
A tágas munkaterem az új, Selyem úti Polgármesteri Hivatal legfelső

szintjén található, a polgármester úr és ajegyző úr irodája feletti térben .
Ha az összes varrógép egyszerre üzemel, akkor kicsit hallható lent, de
nem olyan vészes a zaj .
Első körben most a ruhákat az önkormányzatunk cégeinek varrják, azt
követően pedig értékesítésre is gondolunk. Például már a hunyai
önkormányzat is érdeklődött a termékek iránt. Mivel az önköltség részt
nem kell munkabérrel terhelni, illetve anyagárral, így valószínűleg

m űködhet a dolog, remélhetőleg hosszú távon is.Amennyiben beválik
ez a projekt, akkor ezzel a munkásgárdával számolunk a jövőben is 
tette hozzá Hunya Péter.

BEIRATKOZÁS A TANKERÜLETBEN
A Gyomaendrődi Járás terűletén 2013. január l-től a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ Gyomaendrődi Tankerűlete látja el a
fenntartói, illetve két kis léts zámú tagintézményében, így
Csárdaszálláson és Ecsegfalv án, a működtetői feladatokat is."
Rendkívül fontosnak tartjuk , hogyatanulók, s az oktató-nevelő

munkában résztvevő pedagógusok a megfelelő feltételek mellett, tör
vényes keretek között dolgozzanak. Ajövő az iskolákra alapozott és
hisszük, hogy ennek a járásnak is csak akkor van jövője, ha az
iskoláink kiművelt főket nevelnek."
A leendő elsőosztályosok beíratása fontos esemény, hiszen az óvoda i
nagycsoportosok megfelelő száma teszi lehetővé az általános iskolai
osztályok indítását. A beíratás általános , kötelező időpontja :
április 8.-9. (hétfő, kedd) 8.00 ó.-18.00 ó. Ekkor a lakóhelye szerinti
illetékes, vagy egy választott iskolába kell beíratni minden tanköteles
korú, tehát 2007. augusztus 31-ig született gyermeket. Tagintéz
ményeink felkészülten várják az új tanulókat, biztosítva aminőségi

nevelő munkát.
Az információkat Fekécs László tankerületi igazgató és Fülöp Istvánné
tanügy igazgatási referens nyújtotta.



Vezetőségváltás a tűzoltóknál

Ez év januárjában tartotta tisztújító taggyűlését a Gyomaendrőd Város
Tűzoltó Egyesülete. A tisztújításra azért került sor, mert a vezetőség

Szilágyi Sándor elnök vezetésével még 2012. év ő sz é n lemondott, azzal a
feltétellel, hogy tisztségüket az Országos Tűzoltószövetség decemberi
átalakulásá ig látj ák el. Tervekről, elképzelésekről az újonnan
megv álasztott elnököt, Márjalaki Józsefet kérde ztük.
Gratulálok tisztségéhez!Hogy esett Önre a választás?
Köszönöm! Évek óta önkéntes tüzoltóként tagja vagyok az egyesületnek,
illetve az ellenőrző bizottság elnöki feladatát láttam el eddig. A jelölő

bizottság a tagok ajánlása alapján kért fel erre a feladatra.
Ön mellett kik lettek még vezetőségi tagok?
Az egyesület vezetősége 5 fő (Farkasinszki Mariann, Dr. Csorba Csaba,
Kiss Endre és Feke Norbert) az ellenőrző bizottság pedig 3 tagból áll
(Hanyecz László, Gonda Benedek, Gyur icza Lász ló). Úgy gondolom,
hogy a tagság igen jó döntést hozott a mostani választás során és ezze l a
döntésével egy új irányt is jelölt ki az egyesület életében. Gondolom ezt
azért, mert a vezetőség átlag életkora 33 év.
Fiatalításra gondol?
Igen, ami valahol már időszer ű is volt, hiszen a szervezet célja az
utánpótlás nevelés is. Ezt pedig egy fiatalos csapattal lehet megvalósítani,
akik szélesebb körben mozognak a leendő önkéntesek köreiben, persze
ezzel nem megbánt va " rég i mot oro s" tagj a inkat , hiszen az ő

tapasztalatukra továbbra is nagy szükségünk van.
A t űzolt ás nem egy női munka, Farkasinszki Mariannra hogy esett a
választás?
Mariann évek óta lelkes tagja az egyesületnek. Felsőfokú tanulmányait a
Zrínyi Nemzetvédelmi Egyetemen folytatja, úgy gondolom ez már
magáért beszél. Mariann egyben a szakma i vezető is, számos feladat vár rá
az elkövetkezendő időkben.

Mik lehetnek a távlati célok?
Mindenképp szeretnénk az egyesületet és így az önkéntessége t is közelebb
hozni a lakossághoz. Tervezünk k ülönb ö z ő lakossági fórumok at, ahol
szeretnénk felhívni a figyelmet a különböző veszélyforrásokra illetve azok
megelőzésére . Rendezv ényeket, ahol az Önkormányza ti tűzoltósággal

közösen be tudjuk mutatní a mindennapos tüzoltó munkát. Környékünkön
számos önkéntes tüzol tó egyesü let rn űkő dik, velük is szeretnénk egy
sz orosabb kap csol at ot kia lakí tani a szövetségen ke resztü l, és
természetesen nem kihagyva a Megyei Katasztrófavédelm et sem.
Jó a kapcsolatuk az Önkormányzati t űzolt ás ággal?

Természetesen igen. Mondha tjuk úgy, hogy a két szervezet teljesen
egymásra van utalva. Minden Önko rmá nyzati t ű zolt ó tagja az
egyesületnek. Az önkénteseink pedig az Önkormányzat i tüzoltókkal
közösen vonuln ak. Számos felszerelés am it a főállásúak használnak az az
egyesület tulajdona. Korábban, Tímár Vincének k ö szönhet ő en, egy igen
jól felszerelt eszközállományt sikerült átadni részükre , akkor amikor
Polgármester úr kezdeményezésére mondjuk úgy újjáalakult a helyi
t ű zolt ó s á g , pontosabban megalakul t a Hunyai , Csárdaszállási,
Gyomaendrődi Önké ntes T ű zol t ó s á g .

Polgármester Úr is tűzolto. illetve tag ?
Nem, ő nem tagja az egyesületnek, ő a Hunyai, Csá rdaszá llás i, Gyoma
endrődi Önkormányzati Tűzo ltóság elnöke . Az egyesülettel való
kapc solata igen jó, segítségére eddig is bármikor számíthattunk.
Zárszóként mit említene meg?
Köszönöm a lehetőséget élek is vele. Itt szeretném megköszönni
mind enkinek az önze tlen seg ítséget amit eddig és remélhetőleg ezek után is
az egyesületért tesz . Seg ítségükre a továbbiakban is számítunk. A
leköszönő vezetőségnek és Szilágyi Sándor elnöknek további jó
egészséget kívánok a
magam és az új veze
töség nevében . Ki
használva az alkalmat
szeretné m kérn i a
lakosságot, hogy kí
sérjék figy el emmel
munkánk at, rendez
vényeinken, ha idejük
engedivegyenek részt.
Végezetül: várjuk az
önkéntesek jelentke
zését is!

A gyomai posta új vezetőj e
Egy ideje új "postamestere" van a gyomai városrész postájának. Röviden
bemutatkozik olvasóinknak, elmondja ki ő, honnan jött és hogyan került a
gyomai hivatalba.
"Nyíri Ágnes vagyok , Dévaványán lakom , 2000 6ta' dolgozt am a ványai
postán, az volt az első munkahelyem, a családomban két gyermekem van.
2009-ben elmentem GYEDRE, és onnan most jöttem vissza . Akkor jött ez
a lehetőség, megpályáztam, és ezt követően került em ide. Egyébként
Sarkadon tanultam, a postaforgalmi szakon, azután pedig Békéscsabán
személyügyi szervez ő diplomát szereztem. A pályázat elnyerése egy éves
munkakört jelent, utána hosszabbít ani kell majd. Itt közvetlen , jó
munkatársak fogadtak,jól kijövünk egymással, a létszámuk nem változott.
Én szeretem a kihívásokat, ezért is pályáztam erre a posztra. Szeretek
emberekkel foglalkozni, úgy gondolom magamról, hogy humánus vagyo k,
toleráns, empatikus, határozott . Mindig is emberekkel foglalkoztam, és
gondo ltam ezen az oldalon is kipróbálom magam.
Továbbra is szere tettelv árjuk az ügyeiket itt intéző kedves ügyfeleinket!
A posta folyamatosan bővíti a szolg áltat ásait, mindenképpen az ügyfelek
az elsők számunkra, tehát célkitüzésünk, hogy minél többen jönnének,
szeretnének ide jámi az embere k! Ezért mindent meg fogunk tenni, tehát a
dolgozók is, úgy gondolom, közvetlenek, segítőkészek és mindent az
ügyfél érdekében tesznek.
A klasszikus postai lehetőségeken túl foglalkozunk banki szolgáltatá
sokkaI, befektetésekkel, biztosít ásokkal, nyugdíjp rogramokkal. . ., tehát
egyre jobban bővül a postai paletta. A csomagok kezelésében is egyre job
ban fejl őd ünk, próbálunk minél ügyfélbarátabbnak és piacképesebbeknek
lenni. A nyitva tartásban a régi beosztáshoz képest kis változás van: hétfőn
7-től 4-ig, a munkaid ő előtt i időszakban ügyet intézők miatt, hogy esetleg
letétes küldeményeket fel tudjanak venni, szerd án pedig 8-tól 18 órá ig
tartunk nyitva.

Töhi
ÉI itt közöttünk egy idősödő református pap . Sip os Tas Töhötöm.
Ha kimo ndjuk ezt a becéző szó t: Tö hi, mindenk i tudja kiről van szó !
Hihetetl en népszerüségre tett szert Gyomán az elmúlt 40 év alatt !
Most espe resként vég leg nyugd íjba vo nul. Együtt vo ltunk fiat alok
és egy időben őszü ltünk meg. Jó ba ráts ágb an éltük meg az elmúlt
évtizedeket. Lá nyom legk edvesebb gyermekkori barátnője Sipos
Tündike vo lt. Atti lát, ha beteg volt én kezeItem . Né hány éve meg ő

nézt e a motoromat, a szív ultrahangon . Így telik az idő.
"Öregszenek a gyerekek !" Töhi tiszteletes úr keresztelte meg
Tündét és Li llát. Ugy e nem hiszik el, de a szocializmusban a
minősítésemben e mi att kérdőjelezte meg a párt .munk ásmozgalmi
múltamat" . Felj elentettek Kádár elvtársn ál. Micsoda bűnök!

Micsoda bűnösök !

Kedves T öhi és Év a asszony ! Kív ánom sokunk nevében, legy enek
még sokáig eg észségesek , vidámak, jöjj ön a szép idős kor! A Jó
Isten , tud om , vigyázni fog a Családjukra! Köszö net mindenért!

Dr. Fra nkó Károly



Dr. Kulcsár Lászlót
választották a Megyei

Agrárkamara elnökévé

Hogy fogadta a választás eredményét?
Számomra nagyon jó érzést váltott ki.
A jelenlevő nyolcvan küldőttből hetven
nyolc támogatta a személyem. Ez a további
feladatellátás szempontjából biztonság
érzetet ad. Az is megnyugtató volt szá
momra, hogy a jelenlevők mást nem
kívántakjelőlni .

Mióta dolgozik az Agrárkamara kötelékéb en?
Már az első kamarai tőrvény idején is bekerülhettem, akkor ősszesen
két ciklusban voltam a Békés Megyei Agrárkamara elnőkségének a
tagja. Aztán 2002-ben jogszabályváltozás történt, amely miatt
érdekképviseleti vezetőként már nem vehettem részt a kamarai
köztestületi munkában. Jelenleg egy 2012-es törvény alapján az
átmeneti elnökség tagjává delegált a vidékfejlesztési miniszter és
egyben a Békés Megyei Agrárkamara átmeneti elnökévé is kinevezett
a kamarai választásokig.
Milyenfeladatok tartoznak Önhöz ez után?
A kamara feladatait az említett törvény szabályozza. Magyar Agrár
Élelmiszeripari és Vidékfejlesztési Kamara nevet kapott az új törvény
révén. Ami aztjelenti, hogy a termékpálya egy igen jelentős szakaszát
a köztestületi agrá rkamara ellenőrzése és felügyelete alá vonja. Ebbe
tartozik a törvényes rendelkezések betartására vonatkozó az etikai
szabályok létre hozása és alkalmazása. Összegezve az agrárium az
élelmiszeripar és a vidékfejlesztés terén szakmai rend felügyelete és
biztosítása. Ez a kamarai köztestületiség lényege, hogy mi belülről

igazgassuk magunkat.

A helyi, gyomaendrődi érintettek hogyan fogadták azt, hogy dr.
KulcsárLászlót választottákelnöknek?
Érzékelern itthon is, hogy örömmel fogadták ezt az eredményt. Hiszen
én büszkén vallom magam gyomaendrődinek, szeretem a
szülővárosomat, szeretek itt élni. Úgy gondolom, hogy ez a
beosztásom bizonyos mértékig a városom, az itt élő gazdálkodók
előnyére is származhat. Ez azonban nem engedhet meg
megengedhetetlen kivételezést, vagy bármi szabálynak a megszegését,
de biztos, hogy az ember szűlővárosa iránti érzelmei motiválják
bizonyos méltányolható döntések meghozásában.
Azt hozzá kell tennem, hogy a választási folyamat végső befejezése
március 2S-án tartandó országos alakuló küldöttgyűlésen, illetve az
ezen történő alapszabály elfogadása és a országos kamarai
tisztségviselőkmegválasztásával nyernek megkoronázást. Tehát ezen
~ napon jön létre majd a törvény alapján a Magyar Agrár
Elelmiszeripari és Vidékfejlesztési Kamara. Ennek óriási jelentősége,
hogy az a program, amit az új törvény körvonalaz és feladatul ad
számunkra , az is e naptól vitelezhetőki. Ettől kezdve már egy országos
rendszer működik, aminek az lesz a különbözősége, hogy az ország
bármely pontján azonos színvonalú, azonos filozófiájú és programú
kamara nyújt szolgáltatást. A szolgáltatások köre is jelentősen bővül, a
kötelező tagság révén lényegesen nagyobb anyagi forrás áll az új
kamara rendelkezésére. Szélesebb körű tanácsadási hálózat lesz
kiépítve, pályázatok elkészítése, gazdasági pénzügyi tanácsadás,
információ szolgálat, gyakoribb szakmai előadássorozatok.

Valószínűleg a falugazdászi hálózat is a kamarai rendszerbe fog
beépülni. Külön kamarai választott bírósági rendszer is fog felállni. A
felmerűlő jogvitákat egy szakszerűbb és gyorsabb eljárás keretében
fogja majd orvosolni. Ide sorolnám még az etikai bizottságnak a
müködését is . Ez sok esetben egyfajta megelőző szolgálat a nem várt
jogviták szempontjából. Tehát közvetve szolgálhatja ajogszerű helyes
és etikus viselkedés, eljárás biztosítását a tagjaink számára.

Sós Tibor ufókutató
"A kiválasztottak"

címmel tartott előadást

Gyomaendrődön
A Galaktika Baráti Kör rendezvényén nagy
tapssal köszöntötték a rendezvény ven
dégelőadóját,Sós Tibort, aki meg-hívásunkra
immáron sokadik alkalommal látogatott el
városunkba. Egy nagyszerű szombat délutáni
programon vett részt az a közel félszáz fő, aki
2013 tavaszelő havának 23 . napján Sós Tibor
ufókutatót választotta programjául a Katona
József Művelődési Házban. Sós Tibor az
ország egyik legaktívabb UFO kutatója, és
szerkeszt ő-m űsorvezet őj e a 'N egyedik
Dimenzió' címü havonta jelentkező televíziós
magazinnak.
Mielőtt elkezdte volna előadását, gratulált a
gyomaendrődi Gal aktika Baráti Kör veze
tőknek, név szerint Dr. Frankó Károlynak és
Gál Imrének, amiért idén március 2-án
Budapesten a Kozmikus Világ Ufó- és
Energetikai Kongresszuson átvehették az
elmúlt két évtized során a megmagyarázatlan
jelenségek, a paleoasztronautika, a környezet
barát energetika, az űr- és ufókutatás területén
végzett kiemelkedő kutat ó, elemző, népsze
rűsítő tevékenységükért elismerőemléklapot.
A közel több mint két órás lebilincselő

előadásának első felében alapos áttekintést
kaphattunk a vidéki és kiemelten a gyoma
endrődi találkozási, eltérítési és magzatrablási

esetekről. Egy rövid szünetet követően Sós
Tibor két exkluzív riporttal készült a rendez
vény érdeklői számára, amit még a Budapesti
Kozmikus Világ Ufó- és Energetikai Kong
resszuson készített.
Az első riportban Pataky Attila előadómü

vésszel beszélgetett, majd a második
riportban Knoll Gyula repülőezredessel.

Knoll Gyuláról igen sok mindent megtudtuk,
pl. : ő volt az az ember, aki a taszári légibázis
vadászpilótájaként I959-ben elsőként lépte át
a hangsebességet és repülései során talál
kozott számos megmagyarázhatatlan jelen
séggel az égen. A riportból kiderült, hogy ed
dig ezeket a történeteket azért nem mondhatta
el, mert 50 évre titkosítva volt az anyaga, tehát
nem beszélhetett róla , de most már jócskán a
SO felett szabadon beszélhet ezekről a dol
gokról és még könyv form ában is megírta
élményeit (Knoll Gyula: UFO - Az elhallga
tott való ság). Az előadás végén kérd éseket
tehettek fel a hallgatók az elődadónak és
meglepő módon igen sokan éltek ezzel a
lehetőséggel.

Gál Imre megköszönte az előadónak és a
résztvevőknek, hog y eljöttek a rendezvényre
és felhívta mindenkinek a figyeimét arra is,
hogy ősszel ism ételten fog hívni a klub egy
előadót Gyomaendrődre; de hogy ki lesz, még
nem lehet tudni pontosan . A Galaktika Baráti
Kör köszöni az előadónak, valamint a
helyszínt és technikát biztosítóknak a sikeres
közremüködést.

G.I.

Nemzeti Ünnep
Gyomán a Református templomban kerűlt

megrendezésre a gyomaendrődi központi
megemlékezés az IS4S-49-ik évi Forrada
lomrói és Szabadságharcról. Az ünnepségen
megjelenteket Papp Tibor lelkész köszöntötte,
majd Várfi András polgármester megnyitója
után Jakab István országgyűlési alelnök, a
MAGOSZ elnöke mondott ünnepi beszédet.
Az ünn epi műsort a Tisza Kálm án Szakképző

Iskola diákjai adták elő. Az ünnepség
koszorúzással zárult.

Telefonszám változás a
víziközmű-szolgáltató

ALFÖLDVÍZ Zrt.-nél
2013 . március IS-ától meg változnak a
regionális víziközmű-szolgáltató ügyfél
szolgálati , illetve műszaki hibabejelentéseket
fogadó hívószámai . A hívószámváltozást
követően kedvezőbb tarifával érhetőek el a
jövőben az ALFÖLDVÍZ Zrt. telefonos
szolgáltatásai.
Műszaki hibabejelentések esetén az in
gyenesen hívható 06 (SO) 922 333 zöld
számon, ű gyfé lszo lgá l at í kérdésekben a helyi
tarifával hívható 06 (40) 922334 kék számon
fordulhatnak a szolgáltatóhoz.
Március IS-át követően a korábbi hívó
számok nem élnek. További információ a
Társaság weboldalán (www.alfoldviz.hu)
olvasható.



Gyomaendrőd, Apponyi u. 1711.
Nyitva tartás: hétfő-péntek: 9-12-ig; 14-17-ig

Szombat: SZÜNNAP!

• Építöipari szolgá ltatások nyújtása,

építési anyagok szállítása

...... • Környezetvédelmi engedéllyel

~
~ tiszta beton, téglatörmelék

~C;~ átvétele díjmentesen
§

.~ Darált beton, tégla:2500 f+áfától
Elérhetőségek :

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

FÉM CSARNOKOK,
MAGTÁRAK

tervezését,
kivitelezését vállaljuk!

06-20/9527-636

RÉGI BÚTORT, ANT KBÚTORT VÁSÁBOLOKI
Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

Telefon: 06-30/9533-594

REÁ IS ÁRO VESZ K:
Boltberendezést• hagyatékot, régiségeket,

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

falitéka, konyhaszekrény, láda, szék,
tükörés tükörasztal, kredenc)

Fizetésazonnal, készpénzzel!
Bárkai Zsolt, Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

CSONTKOVÁCS-AKUPRESSZÖR
Rendel :

Békéscs aba, Jókai út 34. szám alatt, (udvari bejárat)
HÉTFON: 14-18 ÓRÁIG

~~~~-._-",,-~---- - idegbecsípődések, ízületi blokk, tartási
r-.') c.:3) rendellenességek megszűntetése

- - nyaki eredetűsz édűlésekmegszűntetése

- sportsérülések, izűleti bántalmak kezelése
- hagyományos kínai orvoslás
- fülakupunktúrás fogyókúra
- porckorongsérvek és térdblokkok műt ét

nélküli megszűntetése

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

I PAr · BOZI
~ Stancolt és hagyományos ~

I PAPÍRDOBOZ gyártása I
; I , I :

i STA CfORMA KE5ZITE5! l
! Róza kft . I
1 5500. Gyomaendrőd, Ipartelep út 1/1. !
j Tel./fax: 661282-095; 06-20/9142-122 1

! E-maiI: rozakft@rozakft.hu !
: ~

Temetkezés, temetkezéssel kapcsolatos
teljes körű ügyintézés

GYOMASZOLG IPARI PARK KF T.
Gyoma endrőd, Iparte/ep út. 2. sz.
Te/.: 66/38 6-233; Fax: 386-269

További elérhetőségcink:

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. ipgyoma szolg@internet-x.hu

r

Uj he y e
Várjuk kedves vásárlóinkat a

Fő út 214. sz. alat t (a T-Mobil helyén), a

Mobiltelefon Szaküzletben!
Új és használt mobiltelefonok

értékesítése, javítása!
Tartozékok, navigációk!

Nyitva tartás: H-P: 9-12; 13-17. ijb/2 ij/4547.466
Szo: 9-12.

..Szép ruhában, arallY ajtón ÜGYELET: éjjel-nappal hívható
kopogsz most, hogy szabad-e? " telefonszám: 06-30/630-80-97

(Weöres S ándor}
.. Csőke János .. ..

TEMETKEZESISZOL6ALTATAS



RÓZSAHEGYI KÁLMÁN ÁLTALÁNOS ISKOL
A Rózsahegyi Iskola Szűl ői Munkaközössége jótékonysági bált
rendezett a Bowling étteremben. A nagy létszámú rendezvényen részt
vett Andó Ágnes a Gyomaendrődi Járási Hivatal vezetője, Várti
András polgármester, a társintézmények és a partner civil szervezetek
vezetői is. Ajó hangulatú retró-bulin Oláh Péter szolgáltatta a zenét. A
rendezvény bevételét az osztályok kapják, valamint játékokra és a
leendö elsősökmegajándékozására fordítja a sz űl ői szervezet.

Köszönik mindenkinek, aki szervezésével, munkájával, részvételével,
adományával hozzáj árult a rendezvény sikeréhez.

Ritka ásványokat és ő skö vü l eteket láthattak a gyerekek három napon
keresztül az iskol a zsibongójában egy nekik szóló izgalmas előadás

kíséretében.

Nyílt napok keretében látogattak el a Rózsahegyibe anagycsoportos
ovisok és szüleik. Ismerkedtek az épülettel és a leendő tanítókkal,
tanórákon és foglalkozásokon vettek részt. Megnézték akiszebáb
égetést, játszottak, énekeltek, tornáztak, díszeket készítettek és végül
meguzsonnáztak ,
Az érdeklődő szül ők is megtekinthették gyermekük tanóráit. Örömmel
konstatálták, hogy sokan éltek ezzel a lehet ős éggel .

Régóta várták már a gyerekek az amőba bajnokságot. Az osztályon
belüli mérközések után a nagy érdeklődésselkísért verseny döntőjében

Botos Pongrác 7.b osztályos tanuló szerezte meg az első helyet, míg
Nedró Balázs lett az ezüstérmes, Dudics György 6.b pedig a
bronzérmes.

A 165 évvel ezelőtti forradalmi napokra és a szabadságharc ese
ményeire emlékeztek a Rózsahegyi tornatermében énekkar és az
irodalmi szakkör tagjainak részvételével. A megemlékezést iskolagyű
lés követte, amelyen Farkas Zoltánné intézményvezetőtájékoztatta az
iskola közösségét az eredményekről, eseményekről. A szép eredményt
elért tanulókat megdicsérte.
Az iskola életéről további információkat, képeket találhatnak az iskola
honlapján: www.rozsahegyiiskola.hu

Kedves Szülők! Tisztelt Adózó
Állampolgárok!

Szeretnénk figyelmükbe ajánlani az iskolánk mellett müködő

alapítványt, amelyeknek müködését adójuk l %-ának felajánlásával
tudnak támogatni.
Rózsahegyi Iskola DiákjaiértAlapítvány
Célja: Az iskola tanulóinak és tanulóközösségeinek támogatása.
Tanulmányi versenyek nevezési díja, útiköltsége, tanulmányi
kirándulások, kulturális tevékenységek, rendezvények támogatása.
Az alábbi tevékenységekhez nyújt anyagi támogatást:

• Lengyel testvérvárosi kapcsolat ápolása,

• Tanulmányi versenyek nevezési díjai, nyelvvizsgadíjak,

• Kulturális tevékenységek és rendezvények,

• Tanulmányi kirándulások, versenyek utazási költségei.
• Továbbá az alapítvány közreműködésével épültek meg a Hősök

terén és a ligetben lévő játszóterek.
Adószáma: 18390162-1-04
Amennyiben az alapítvány céljával egyetért, tisztelettel k érjük,hogya
befizetett adója l %-ával támogassa a fent felsorolt tevékenységeket!

KIS BÁLINT ISKOLA

v. Dél-alföldi Zöld Diákpa rlament
2013 . március I2-én a Kis Bálint Általános Iskola rendezte az V. Dél
alföldi Zöld Diákparlamentet, melynek témája: a papír volt. A régió
ökoiskolái közül 16 intézmény képviselőit láttuk vendégül. A meg
nyitó során k öszöntőt mondott Várfi András Gyomaendrőd város
polg ármestere és Saly Erika, az Oktatáskutató- és Fejlesztő Intézet
munkatársa.
Ökoiskolás múltunkból az iskola környezetvédőkommandósai kedves
emlékeiket elevenítették fel Szurovecz Zoltánné tanárnővel.

A 4. b osztály mcsej átéka han
gulatos bevezetés volt a mun
kához, majd a küldöttek meg
választották a diákparlament
elnökét. A továbbiakban három
szekcióban dolgoztak a diákok,
ahol szakemberek segítették a
munkájukat.
- Erdő szekció: erd őtelepit és , az
erdők helyzete hazánkban és a
világban, vezetője: Czanka
Gábor, a Körös-Maros Nemzeti
Park erdészeti felügyelője.

- Papír szekció: apapírgyártás
folyamata, környezeti hatásai,
vezetője: Szőke Zoltán, a Gyo
mai Kner Nyomda Zrt . Terme
lési igazgatója .

Újrahasznosítási szekció: a szelektív gyűjtés, a papír újrahasznosítása,
vezetője: Saly Erika, az OFI munkatársa, a Magyar Környezeti
Nevelési Egyesület elnöke és Bonyhádiné Pásztor Enikő, a Körösök
Völgye Natúrpark Egyesület környezeti nevelője.
A szekciók munkájának eredménye egy közös állásfoglalás volt, amit
az egész diákparlament elfogadott. Ezután egy fát ültettek közösen az
iskola udvarán. A nap zárásaként a vendégek többsége látogatást tett a
Gyomai Kner Nyomda Zrt . üzemében.
A diákparlament főszervezője:Kovácsné Nagy Katalin tanítónő volt.
A rendezvény támogatói : Kis Bálint Általános Iskola vezetősége,
nevelőtestülete, a Gyomai Kner Nyomda Zrt ., Róza Kft. Térségi
Szociális Gondozási Központ valamint az iskola Szülői Munka
közössége. Köszönjük áldozatos munkájukat!

A Kis Bálint Általános Iskola sikerei
matematikából

Két rangos versenyen is eredményesen szerepeltek tanulóink. A Zrínyi
Ilona Matematika Verseny megyei fordulóján Bödör Balázs 7.b
osztályos tanuló nyolcadik, Deli Csenge 8.b osztályos tanuló
kilencedik, Nagy Noémi 8.a osztályos tanuló tizenegyedik helyezett
lett. Csapatversenyben az iskolánk megyei ötödik helyezést ért el.
A csapat tagjai Csenge, Noémi és Balázs mellett Tótka Attila 7.c és
Tóth Bálint 8.b osztályos tanulók voltak.
A Varga Tamás Matematika Verseny megyei fordulóján Bödör Balázs
negyedik, Tótka Attila nyolcadik, míg Deli Csenge tízedik helyezett
lett. Bödör Balázs bejutott az országos fordulóba is. Felkészítő tanárok:
Fekécs Éva és Palicskáné Szegedi Katalin.
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Varu Béla autószerelő mester
Gvoll1aendrőd, Csokonai u.31

Tel.:06-66/610-650:06-30/600-42-30
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Tavaszi lemosóvegyszerek, műtrágya, vetőmagok

Virágmagok,virághagymák, rózsatövek
Permetezőgép, fóliák,

Drótkerítés,szögesdrót,
Kerti kisgépek,alkatrészeik,

Öntözőberendezések , Fűnyírók

Virágföld,gumicsizma, védőkesztyűk,
Cserepek, virágládák,

Fejszék,balták
Barkácsgépel<, metszőolló , ágvágó,

Festékek,zománcok, ecsetek, hígítók,
Titánszilikonok, purhabok, szigete lők,

Ragasztók,csavarok, szögek, létrák...

7~11táté
Tel.: 66/386-274; 06/20/9527-032

Nagy választékkal várjuk kedvesVásárlóinkatf

5500 Gyomaendrőd , Bajcsy -Zs. út 98.
Telefon : 66/282 -802; 30/6388-953

AKCIÓS AJÁNLAT!
ST/HL, MAK/TA kisgépek a kész/et erejéig!

A/katrészeik és kiegészítőik is megvásáro/hatók!
Szegé/ynyírók, kaszák...

Mosógépek, hűtők, fagyasztószekrények
Fűtésfelújításhoz, rekonstrukcióhoz kazánok,

radiátorok, szerelvények!
Idomacélok, síkhálók, lemezek

Minőségi konyhai eszközök, háztartási gépek

Minőségi kerékpárok és alkatrészekl
Épű letgépészet i anyagok,
csövek idomok, kazánok

Tűzrostély (kályha- és kazánrostélyok)
kandallók nagy választékban!

Fürdőszoba felújításhoz mindenféle felszerelés,
szükség esetén rövid határidővel történő beszerzések!

Fütéskorszerűsítésh ez, fürdőszoba kivitelezéshez
kivitelezőt tudunk ajánlani!

Bővebb felvilágosítás a Dinya-féle szaküzletben!
Ny itva tartás : hétköznap: 8-12; 13-17-ig; szombaton : 8-12-i g

~ACQAMENTUM

TEMETKEZÉ&
Állandó ügyelet: 36-30/696-11-11
Gyomaundröd. Bajcsy-ls.út 117.sz.



Állatorvosunk levele
Etetés...

Egyre gyakrabban jönnek be gazdik azzal a kérdéssel : - adjanak - e
tejet a kutyáj uknak, mert hallották, olvasták az interneten, hogy nem
jó a tej a kutyákn ak. Hányszor etethetern? Ehet- e csontot. .. .
Az élet első tápláléka mindig az anyatej. Ez azért fontos, hiszen az
újszülötteknek a táplálékon túl - még ez az egyetlen védőrendszere - az
anyatejben található immunglobulinok. Ezt a tejet föccstejnek
nevezzük. Ez a tej az ami védelmet biztosít az újszülötteknek a
szoptatás alatt, hiszen azon betegségek elleni ellenanyaga benne van a
tejben, amely kórokozóval már találkozott életében az anya. Ezt
maternális immunitásnak nevezzük. A tej jelentősége a későbbiekben

háttérbe szorul, hiszen állataink más jellegű élelmet, tápot , konzervet
kapnak. Ma széles választékban kaphatóak ezek a táp félék. Gyakran
csak táppal etetjük állatainkat. Az állatai~ monodiétásak, ezért
hónapokon , éveken át kaphatják ezeket. En a magam részéről

igyekeztem változatossá tenni a kutyám ételét. Mindent megevett a
kezemből. A nyers répát, krumplit, szőlőt. almát és még sorolhatnám a
többit is. Természetesen ezeket csak egy-egy falat mennyiségben
kapta. Váltogattam a tápot a konzervvel és a kutya kolbásszal, de
mind ig feltűnt, hogy amikor tejet kapott, mennyi re örült neki. A tejbe
kekszet áztattam és kapott hozzá két nyers tojást. Látni lehetett rajta az
izga lmat a készítése során és várta az engedélyt az evés re. Sokan
mondják nem szabad a kutyáknak teje t adni, mert érzékenyek a
laktózra, a tejben található cukorfélére. Ez részben igaz, de nem
általános . Véleményem szerint, ha nem okoz hasmenést a kutyának
nyugodtan adhatunk neki.
De a kutyáink húsevők erröl ne feledkezzünk el. A nyers hús etetése
nem ajá nlott, mert egyes betegségeket kifejezetten ezek terjeszthetnek
(Aujeszky féle betegség - másnéven álveszetts ég). Igaz Magyarország
már évek óta mentes ezen betegségektől, de az ördög nem alszik.

NEMZETKÖZI
aOMA NAP

2013. ÁPRILIS 08.

PROGRAM:
08.30- 09.00 Érkezés
09.00- 09.20 Köszöntő -

Szécsi Zsolt - Roma Polgárjogi Szövetség elnöke
VárflAndrás - Gyomaendrőd Város Polgármestere
Pusztai József - Országos Roma Önkormányzat Megyei

képviselője

09.20- 09.40 Tisza Kálmán Közoktatási Intézmény
diákjainak műsora

09.40-10.00 A Cigánysá,g helyzete az egészségügyben
Dr. Torma Evafőorvos

10.00- 10.15 Kávé szünet
10.15-10.35 ARomákhitvilága-

Czank Gábor Róm aiKatolikus Plébános
10.35- 11.00 A gyomaendrődi cigányság múltja, életének

bemutatása -Dr, Szonda István néprajz/altató
11.00- 11.20 A "Roma kultúra, hagyományok" c. rajzpályázat

eredményhirdetése
11.20-11.40 A Fekete Angyalok zenés műsora
12.00-12.10 Zárszó-

Szécsi Zsolt - Roma Polgárj ogi Szövetség elnöke
13.00- Szilágyi Róbert lemezbemutatója
Az előadásokka l párhuzamosan az "Egészsé gnap" keretében a
résztvevőknek Ichetőségük le sz térítésmentesen helyben
szűrővizsgálatokat (vércukorszint, vérnyomás, koleszterin,... stb.
mérés) igénybe venni.
Helyszín: Regionális Roma KözösségiHáz

5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. sz..
VARUNK MINDEN KEDVES LATOGATÓTl

Állatorvo si körökben is megoszlik a vélemény az etetés é rő l . Sokan
adnak nyers marha és csirke húst kedv enceiknek. A macskák
kifejezetten szeretik a nyerset, hiszen jó néhány közülük a mai napig
vadászva szerzi a napi eleség egy részét.
A csont is felmerül mint táplál ék. Csak kiegészítésre ajánlom, mert a
túlzott csont bevitel káros lehet kedvencünkre. Gyakran találkozom
azzal a problémával, hogy csirke comb csont hegyesre törik rágáskor és
beszúródik a gégefedőbe, nyelőcsőbe. Vagy a kölyök kutyának adott
csirkenyak, amit a tejfogaival nem tud átharapni és igy egészben nyeli
le a csigo lyákat, ami nyelőcső elzáródást, gyomor bél eltömődést

okozha t. A legdurvább esetem is ez volt. 8 hetes németjuhász kiskuty a
gyomra tele volt emésztetlen csigol yákkal amelyeket Laokoón szobor
módjára orsóférgek felfiíztek és mozdíthatatlan csomóvá alakították
azt. Az éhes állat mohón eszik. En azt szoktam javasolni ha adunk
csontot, azt evés után adjuk , illetve marha vagy sertés lábszárat adjunk,
amit nem tud két harapásra lenyelni, hanem rágogatja, kisebb
darabokat morzsál le róla . 8 éves kor fölött még ritkábbá javaslom,
mert a fogak kopottsága, a bélműködés renyhülése-Ielassulása- miatt
sok székrekedés kiváltója lehet a disznótorban adott nagyobb
mennyiségű csont.
Hogy hányszor etessűnk - erre azt tudom javasolni. a fiatal kuty át
legalább négyszer, a felnőtt kutyát kétszer etessük. Az egyszeri
etetésnél mindig gyomormegterhel ést váltunk ki és evés után nem
hagyjuk esetleg pihenni állatunkat, hanem játszunk vele egy kicsit.
Ennek következmén ye lehet akár a gyomorcsavarodás, a gyomor
fiíggesztő szalagjainak a megn yúlása.
De akármivel etetünk, akárhányszor adunk enni, soha ne feledk ezzünk
el az elégséges ivóvíz adásáról!

dr. Kondé Gábor állatorvos
5553 Kondoros , Bacsó Béla u. 30.

5500 Gyomaendrőd, Fő út 149.
+36/30/903-2998

konde@kondorosiktv.hu

Besurranó tolvajok!
Igaz a mondás, alkalom szüli a tolvajt, de az alkalmat ne Önök
teremtsék meg! Körültekintéssel, kis odafigyeléssel óvjuk magunkat
az áldozattá válás bosszuságától! Ahhoz, hogy jogsértés ne rontsa el
hangulatunkat, érdemes az alábbi bűnmegelözési tanácsokat
megfogadni.
Ha otthon tartózkodunk, napközben is zárjuk be a kertkaput, a bejárati
ajtót, hiszen nem biztos, hogy észrevesszük a hívatlan látogatót!Miközben
a szobában tévézünk, a tolvaj csendben magával viheti a bejárat közelében
található értékeinket. A zsákmány többnyire táska személyes iratokkal,
készpénzzel. Az anyagi veszteségen túl, ilyenkor az okmányok pótlása
csak fokozza a kárt és a bosszúságot. Ha csak rövid i dőre hagyjuk el
lakásunkat, vendégeinket kísérjük ki vagy éppen ismerőseinkke l váltunk
pár szót, akkor is mindig zárjuk be az ajtót! A szellőztetéssel is legyünk
óvatosak! Ne hagyjuk kitárva földszinti lakásunk, kertes házunk ablakait,
ha nem tartózkodunk a szobában! Lépcsőházakban ugyanez igaz a
fü gg ő folyos ó ra nyíló ablakokra is. Elég egy pillanat és a tolvaj már bent is
van a szobában és viszi amit értékesnek talál. Aki kertes házban lakik és a
kert hátsó végében dolgozik, zárja be az utcára nyíló ablakokat, bejárati
ajtót, kertkaput. Ellenkező esetben a nyitva hagyott ablakon, ajtókon
keresztül a tettes gond nélkül bejuthat otthonunkba és észrevétlenül
távozhat értékeinkkelegyütt.
Bűncselekmény észlelése után soron kívül értesíteni kell a rendőrséget

a 107, 112 segelykérö telefonszámon közölve a szükséges infor
mációkat! Amennyiben lehetséges, a helyszínt érintetlenül kell hagyni.
Ha a helyszínen bármilyen változás történt azt a rendőrhatóságnak

jelezni kell.
Békés Megyei Rendör-főkapitányság

Új helyen fogadja ügyfeleIeit a NAV gyomaendrődi
ügyfélszolgálata

Nemzeti Adó- és Vámhi vatal Gyomaendrődre kihelyezett ügyfél
szolgálata 2013 . március 13-tól az 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér
I . sz. alatti Járási Hivatal épületében fogadja ügyfeleit szerdai napokon
8-12 és 12:30-15 óra k öz ött. Telefono s elérhetőség: 66/284-043/140.



Tótka Sándor sportoló
önkormányzati elismerése

A közelmúltban megrendezett Ausztrál Ifjúsági Olimpián kiemelkedő

sikert értek el a magyar kajakosok, hiszen fiataljaink hat arany-, egy
ezüst- és hat bronzéremmel zárták a küzdelmeket. A mezőnyből

városunk ifjú sportolója, Tó tka Sándo r három aranyéremmel
emelkedett ki. Gyomaendrőd Város Önkormányzata Tótka Sándort
kiemelkedő sporteredményeiért elismerésben részesítette .
A február 28-iki Képviselö-testületi ülés keretében nyújtotta át Várfi
András polgármester Tótka Sándor részére a 300.000 forint támogatás
célújutalomról szóló "csekket".
Az ifjú sportoló felkészítésében és támogatásában közreműködők,

Kovács Gábor edző , Gellai Imre egyesületi elnök, valamint a sportoló
pályafutását egyengető és jelentős anyagi terhet vállaló szülők is apró
figyelmességben részesültek.

".---,- --,

Nyilvános a képviselők vagyonnyilatkozata
Az önkormányzati képv iselők jogszabályi kötelezettségeiknek eleget
téve 20l3 -ban is benyújtották vagyonny ilatkozataikat. A képviselők

vagyonnyilatkozatainak vizsgálatával kapcsolatos feladatokat ellátó
Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélyegyenlőségi

Bizottság februári ülés én megállapította, hogy minden érintett
határidőben benyújtotta a vagyonnyilatkozatát.
A képviselők nyilatkozatai megtekinthetők a
http://www.gyomaendrod.hu/hu/kepviselok.
illetve a választott t isztségviselők esetében a
http://www.gyomaendrod.hu/hu/tisztsegviselok
oldalon az egyes képviselők részletes adatai között található linkről

letöltve.
(fenti cikkekforrása a gyomaendrod.hu)
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A rokkantak tizedét visszaküldik dolgozni
A felülvizsgálatok csak jövőre fejeződnek be, de az időközi

sta tisztikákból az lá tszik, hogy az eddig rokkantnak minősülők
legalább II százalékának vissza kell térnie a:munkaerőpiacra.
2014-től már dolgozniuk kell, ha lesz mit .
Várhatóan csak a j övő év végéig fejezik be annak a csaknem 200 ezer
megváltozott munkaképességű embemek a felülvizsgálatát, aki
korábban rokkantsági nyugdíjban részesült. A rokkantstátuszuktól
megfosztottak 2014-től jelennek meg a munkaerőpiacon - írja a
csütörtöki Világgazdaság.
A kormány célja a korábban rokkantnak nyilvánított 200 ezer ember
közül lehetőség szerint minél többet visszaterelni a munkaerőpiacra.

Tavaly januártól ezért alakította át radikálisan a fogyatékos ellátások
rendszerét, megszüntetve a rokkantnyugdíjat és komplex felülvizs
gálatra kötelezve a rokkantakat.
Ha a felülvizsgálat arról rendelkezik, hogy valaki rehabilitálható,
annak "együttműködési kötelezettsége" van. Ez kiterjed az aktív
munkahelykeresésre, a felajánlott képzési vagy munkaerő-piaci

programban való részvételre, valamint a rehabilitációs hatóság által
felajánlott munkalehetőség elfogadására.

A Hármas-Körös Pálinka Manufaktúra
Meghívja Önt

2013. április 13-án tartandó

Cefrekészítés ABC-je
című szakmai rendezvényére

Helyszín:
Hárs Hotel konferencia terem, Gyomaendrőd

- 14 órakor Köszöntés , meglepetés film

- 14.10 -14:45 Cefrekészítés alapjai:
Ign ácz Tibor, gyümölcspálinka készítő

- Szünet
- 15.00 - 15.45 Mikroorganizmusok az erjedés során

Haj dú Gyuláné. erjedésipari szakértő,

Szesz ipari Kutató Intézet volt munkatársa

- Szünet
- 16:00-16:45 Témakör : Minőségi Pálinkák cefrézése

és erjesztés technológiája, valamint segédanyagai.
Eredetvédett pálinkák Magyarországon, beszámoló
a Pálinka Konzorcium munkájáról. (PALINKAH)

Dr. Kovács Tamás a Kokoferm Kft ügyvezető igazgatója

- 16.45-től partnertalálkozó, ~;/J

tapasztalatcsere, főzdelátogatás I~'

A konferencia terem
befogadó képesség e max. l 00 fő,

ezért biztonsággal csak az
előzetesen regisztrált

vendégeinknek tudunk
helyet biztosítani.

Telefon: 20/542-5007
E-maii: ignaczneilles.erzsebet@upcmail.hu

www.hunigi.hu
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!A belépés ingyenes!
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Tisztelt Hirdetőnk!
Új Gyomaendrődi Hírlap szerkesztősége Cím:
5500Gyomaendrőd, Arany J . u. 25.; mobil: 06/20/2216·633;
e-maii: biro.karoly5@upcmail.hu; Beküldési határidőminden hó 25-e!

Ingat lan

Gye. , Templom-zugban vízpartra
menő ingatlan eladó, villany és fúrott
kút van. A terület nagysága miatt 
4614rn' - vállalkozásra isalkalmas.Ár:
2300 Fl/m'. Érd.:70/9438-212

Nagylaposon 2 szoba, központi
fütéses ház eladó. I.ár: 2 M Ft. Érd.:
30/483-62·84

AzOktóber 6. ltp-en 2 szobás, 3. em.
lakás áron alul, sürgőse n eladó, vagy
kisebb kertes házra cseré lhető. Érd.:
20/5767-879

Endrődön 2 szoba + nappali, gáz és
vegyes tüzelésü, összkomfortos
parasztház alsó épülettel, nagy
udvarral eladó. I.ár 3 M Ft. Érd.:
20/2155-670

Gyomán, Rákóczi u.29. sz. ház eladó.
Jelenleg orvosi rendelő . Érd.: 30/367
0840; 30/9985-096

Gye., Vásártéri ltp-en 2 szobás,
erkélyes. 3. em. 54 rn'-es lakás áron
alul, sürgősen eladó. Termőföldet,

mezőgazdasági gépet beszámítok. Ár
megegy. szer.Erd: 20/805-44-21

Gyomán, hőszigetelt, 2szintes családi
ház eladó, összkomfortos 80 m'-es
alsóépülettel ésgarázzsal. I.ár 15,5 M
Ft. Érd.: 20/4230-565

Gyomán, aHősök útján összkomfortos
parasztház konvektoros fütéssel , 2,5
szobával, kemencével eladó. I.ár 3,1 M
Ft. Érd.:30/4983-521

Gye., nyugodt, csendes helyen, közel
a Köröshőz , holtágakhoz. 2 szoba,
összkomfortos ház pincével ,
garázzsal, melléképületekkel, 3
fázissal eladó. Ár megegy. szer. Érd.:
30/4455924

Gye., közel buszmegállóhoz 4 szoba
összkomfortos, központi fütéssel
(vegyes) melléképületekkel,garázzsal
ház eladó. Ár megegy. szer. Érd.:
30/4455-924

Endrődön 2 szobás, galériás,
konvektoros, szigetelt kis ház eladó.
Érd.:70/566-73-44; 70/575·13-07

Gyomán,Zrinyi u. 19/1 .alatt 5szobás,
étkezös, vegyes, ill. gázfütéses ház
eladó. Érd.:70/566-73-44

HUNYÁN 3 szob ás, összkomfortos
ház, nagy portával eladó. Érd.:70/566
73-44

Eladó aHOLDFÉNY sörözö Kulich Gy.
u.-ban (Magtárlapos) teljes
berendezéssel. Ármegegy.Szer. Érd. :
30/501-39-14

Gyomán, Rózsa F. 14. sz. alatt 4
szobás, 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-

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

Gye., Rákóczi u-ban, 4 szob ás, dupla
fürdöszobás,dupla ebédlös, 2bejáratú
polgári ház melléképületekkel, dupla
garázzsal , vegyes tüzeléssel,
berendezéssel eladó. Érd.: 66/284·
278;30/851 -99-02-b-

Gye., félkomfortos parasztház,
beköltözhetöen, Kálvin u 57 sz. alatt,
eladó. ;.ár4,5MFt. Érd.:70/2015-208;
66/282-148-b-4x-

Gyomaendrőd központjában ,
Napkeleti u. 4. sz. alatti 2 szobás,
gázfütéses családi ház, nagy
melléképülettel 1440 m'-es telekkel
eladó. I.ár 3,45 M Ft. Érd.: 20/4132
770

Endrődőn 2 szobás, galériás,
konvektoros, szigetelt kis ház eladó.
Érd.:70/566-7344

Veg yes

B 500-as elektromos rokkantkocsi
eladó. l.ár120 eFt. Érd.:30/4090-042

HONDA Dio 50 m' robogó eladó vagy
cseré l hető jószágra. I.ár50 e Ft. Érd.:
30/549-02-20

APAVILON Club-ba május t-töl pultos
lányokat keresünk felvételre. Érd.:
30/9439-576

Tisztelt Szülök! Korrepetálás ,
felzárkóztatás, magán órák, fejlesztő

foglalkozások , dolgozatokra,
középiskolai felvételire, versenyekre
való felkészítés általános iskolásoknak
(1 -8. oszt.), iskolai dolgozatlapok
megrende lhetők. Korszerüen felszerelt
tantermemben minden felszerelés
ingyen bíztosított. Cél a minél jobb
iskolai eredmény . elérése! Az Ön
gyermekéért dogozom! Érd.: 30/856
32-18

Gyomán kisebb, de igényes családi
házat keresek, ami hosszútávra
bérelhető! Érd.:30/640-33-73
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Gyomaendrőd, Kossuth u. 31.
TELEFON: 06-30/278-04-05

Megérkeztek
a nyári szabadidős játék ok:

Homokozó k é s zle e k , k ist a lig;;II,
fűn~írók, dömperek...

Irodaszer, -sko aszerek,
kö 3Jvek rendkív ..•- esó ;;r on•••
~omtatván~ok, eg'31éb j á ékolt,

ajándékok , sel~e v-r;;g•••
pirálozá s , ház ozsz;; lit ;;s...

VON, Oriflame termeltek!
Továbbra is válthat

vásárlási utalványt bármilyen összegben!
Nyitvatartás : H-P: 7-l 7-ig;

Szo: 8-12-ig

\ I
,-----------------------------------------~

,,-------------------'----------------------,
( - r;ss pékáru \
l m elérhető árak
I <til til "

l - s e/es va/asztek
l - m;nöség;termékek

~ akciók
- törzsvásárlói kártya
~

Válassza aSIHfR H •boltjait!
Gyomaendr őd:

~ Fő út 26.
c'> Bajcsy-Zs. út 49.
.. Hossuth u. 2.
.. Hossuth u. 66.

ERZSÉBET
ut Iv"n

ELFO ADUHH!
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Március 9-én a rendőrök elfogtak egy körözött személyt, aki egy
külterületi tanyában húzta meg magát. A gyulai BV intézetbe
szállították.
27-én, dél körül igazoltatott a rendőrjárőr a Kossuth utcában egy
személyt, akiről kiderült, hogy a gyulai törvényszék elfogató
parancsot adott ki ellene. Ezért a gyulai BV intézetbe leadták őt.

28-án, este 7 körül egy helyi üzletből jelentették, hogy egy
személy lopásra készül valószínűleg.A kiérkező járőr igazoltatta
és megtaláltak nála 5 tábla csokoládét. A nevezett a hatóság előtt

már ismert, hiszen több feljelentéses ügye van már lopás miatt.
Április 6-án este a Fő úton észlelt ajárőr egy segédmotorost, aki
gyanúsan közlekedett. Az igazoltatáskor bizonyossá vált, hogy
ittasan vezette járművét. Vérvételre elszállitották, a jogosít
ványát elvették és ittas járművezetés miatt indult ellene eljárás.
l O-én, az egyik helyi kocsma bérlője és a vendégek között
nézeteltérés támadt a ki nem fizetett számlák miatt. A tulajdonos,
illetve az üzemeltető úgy gondolta, hogyakocsmaajtót rázárja a
vendégekre, akik aztán se ki se be ... , amíg nem fizetnek. Az
egyik vendég kihívta a rendőröket, amikor is a járőr személyi
szabadság megsértése miatt előállítottaaz ajtótbezáró személyt.
Ellene büntető feljelentést tettek.
ll-én éjszaka egy gyomaendrődi lakos hangos zajra ébredt. Az
ablakon kitekintve látta, hogy az utcán két személy egy
mosógépet próbál egy kerékpáron szállítani, ami bizonyosan
leesett onnan. A kihívott járőr kiderítette a két gyomaendrődi, l 7
év körüli személyről, hogya mosógépet a Korányi utca egyik
ingatlanábóllopták el. Ellenük lopás miatt indult eljárás.
14-én éjszaka sikerült egy erősen ittas férfinak gépkocsijába
beülni, majd a kapubejárón próbált az útra kihajtani. Viszont nem
hátramenetbe rakta a sebességet, hanem előremenetbe, ezért a
kerítésnek hajtott. A kiérkező rendőr elvitte az emberünket és a
vérvételen kiderült az ittassága, ezért ellene ittas vezetés miatt
indult eljárás.
24-én, este 6 óra tájban intézkedett a rendőrjárőr egy helyi nővel
kapcsolatban, aki a Fő út - Csokonai utca kereszteződésében

akarta áttolni kerékpárját az úton, ám közben elesett és vérző

sérülése keletkezett. Az ittas nőhöz a rendőr kihívta a rnentőket,

akik elszállították.



Szeretettel Dr. Frankó Károly

Édesanyák
Dr. Frankó levele Talán igaza volt, az ötvenes évek szegénységében egy anya jogosan várta,

szerette volna, ha iker fiai majd egyszer "gazdagok" lesznek. Azért
gazdagok nem lettünk, szerencsére , de a világ egyik legnehezebb
életformáját és foglalkozását választottuk. Édesanyánk boldog és büszke

Megszokhatta az olvasó, hogy leveleimet általában a környezetem volt, érthetöen, a Nagymama úgy szintén, unok áira. Megvalósítottuk
hangulatának leírásával kezdem. Persze ennek egyik oka, hogy aki álmaikat.
ilyesmivel foglalkozik, mármint az írással, az adott percekben még ezt Sokféle édes anyával találkoztam életem során, hiszen orvosként több
teszi, nagyon magányos. Csak befelé figyelek a már korábban, sokszor lehetöségem volt és van , mint az átlagemb ernek. Nem sokat tudunk mi
napok óta bennem hordott gondolatokat, szeretném papírra vetni. Jó, ha férfiak a női lélekről és főleg az anyaságról. Volna mit tanulni tőlük.

csend van, nem zavar semmi és senki. De a fiilem dolgozik! Hallom most is Félteni, szeretni kell őket! Egy emberke sorsa már ott a pocakban dől el.
az ébredő várost. Reggel 4,25 van , április 26 . Először a rigók kezdenek Tudom, a többs égükmár ott a szívük alatt imá dja, szereti a kicsit. Beszél,
hangoskodni , majd a többi énekes vend égeim itt a kertünkben. Imádom talán még énekelget is (fontos lenne!) annak a kis leendő magyarnak,
őket. Három napja , este, egy fülemül e látogatta meg a szo mszéd üres fiának, lányának.
telk ét, nehéz szavakat találni , milyen egye dülállóan szépen ének el, Még tél volt és hideg és söt ét, Egyik délután talán szombat, vagy vasárnap
csattog. Aki egyszer is hallja, soha nem felejt i el. Ébred a természet, a volt , a Fő út egy-ké t lélek sétált. N éha egy-egy autó rohant valaho vá, mint
telehold még fent kukucskál a tető felett, nyugodni kész ül, elvége zte rendesen . Az iskola oldalán, a ker ékpárú ton sétáltam hazafelé . A túlsó
feladatát, lassan majd belekezd a fogyókúrájába és egyre kisebb és kisebb oldalon egy fiata l anyuka sétált valahol a könyvesbolt körny ékén . Ismerem
lesz. évek óta. Egy ik gye reke a kezét fogta, kettő meg előtte szaladgált.
Mint írtam, áprili s 26. van . Eml ékeznek erre a dátumra? 1986, a csernobili Átkiabá ltam, köszöntöttem és megs zólítottam: Már három gyerek van?
katasztrófa napja . Soha nem felejtem el azt a napot, gondolom a ma felnőtt Igen , kiabált vissza, de a negyedik itt van a pocakomban, mondta. Büszkén,
kortársaim sem. Hog y hazudt ak, hitegettek, nem kell félni , pedig kellett nevetve a kezét a hasára téve . Gratulálok , kiabáltam vissza.Aztán mentünk
volna. Mi megúsztuk , de aki nem ? • tovább. Még egyszer-egyszer visszafordultam és hosszan néztem utánuk.
Azokban a napokban temettük el anya i nagymamámat, 82 évet élt. Az ő Boldog gyerekek és egy boldog , gyön yörü fiatal édesanya! Jó volt látni ,
öccse nyugszik itt a gyomai temetőben. A sors különös vég zete, hogy tudn i, hogy ilyen is van . Ugye, nem j ellemző? Esetleg egy gyerek, talán
nekem is itt kellett az életemet, az elmúlt, közel 48 évben leélnem . Így kettő, tovább nincs. Mert szegények vagyunk, mert nincs jövő? Hát sok
rendeltetett . Jó ez így ! A nagym ama csendes, halk szavú , mosolygós gond van egy esetleg több gyerekk el ! És mégis: van ennél szebb.
asszony volt. Feln evelt három gyereket, ritkán láthatta szüleit, mert ök gyö nyörübb feladata egy nőnek? Anyának lenni , félteni, óvni , tanítani egy
Temesváron éltek, egy másik világban. Egy reggel úgy ébredtek, ők már kisfiút, kislányt? Ez maga a tökéletes öröm és boldogság, vagy nem ?
nem magy arok. Ez volt Trianon, az első kegyetlen bosszúja va lakiknek a Remélem a hölgyek, ha olvas sák soraimat, igazat adnak nekem .
magyarok, hazánk ellen . Nem érdeke lte őket sok -sok kisember sorsa . Így Lányaim bold og édesanyák, olyanok, amilyenek az világomban kell, hogy
van ez most is. A nagymama számomra és Lac i testvérem számára egyik legyen ek. A nagymama, a nagypapa, vagyi s mi ketten pedig boldog
legfontosabb úti cél volt , ha Szegedről megérkeztünk Anyuékho z. nagyszülők vagy unk. Jó lenne látni még felnőni az unokákat, tudni, hogyan
Imádtuk, ő soha nem akart semmiről meggyőzn i , leb eszélni, de kívánesi alakul a sorsuk . Hiszem , hogy ajövő a Nő kezében van, őrajtuk is múlik mit
volt az életünkre, és ennivalóval is min dig megkínált. Nagyon szerettük, vállalna k, mire képesek egy ilyen szö rnyü , utálatos világban, mint a
Anya volt ízig-vérig! mostani . Né lkülük az ő vá llalásuk nélkül mégsem lesz semmi!
Lassan gondolatban elju tok írásom igazi mondanivalójához . Máj us lesz Mondh atnám: ajövő az ő kezükben, lelkükben, vállalásaíkban is rejlik.
napokon belül és Anyák napja köze leg . Látom magamat, ahogy állok az Gondoljun k az Edesanyákra így május elején, megérdemlik a figyelmet, a
Anyám , Nagymamám , Nagynéném sírjai előtt, nézem a virágokat,jó lenne szeretetet, a gyermekeik mo solyát, a virágokat ! Gondoljunk örökre elm ent
sz óra bírni, üzenni vel ük, Hiányoztok, Drága Anyukák! Tudom, hiszem, Mamákra, keressük meg őket és beszélgessünk velük gondolatban,
valamennyien igy érzünk, akik már csak a szívük ben, emlékeikb en köszönjük meg a létezésünket, az értünk vállalt nehéz életük et!
hordozhatj ák a Mamát, a drága Édesanyá t! Édesanyánk kedvéért lettünk Drága Édesa nyáld lsten éltesse Önöket, legyenek mindig fiatalok , szépek,
orvosok. Szívünk szerint pilóták, filmrendezők, valamiféle művészpályára kedve sek és boldogok! Megérdemlik!
mentünk volna, de Anyu ebben látta a szépet, a jövőt, a bizto s megélhetést.

dr. Kondé Gábor állatorvos
5553Kondoros, Bacsó Béla u. 30
5500 Gyomaendrőd, Fő út 149

+36/30/9032998
konde@kondorosiktv.hu

volt a védeke zés alapja. Ma már kiváló, igen jó
v éd őhatá sú injekciós készítmények állnak a
rendelkezésünkre. kétszeri oltás jav asolt betegség
ese tén.

XI.BOGRÁCS NAPJA
GYOMAENDRŐD (ÖREGSZŐLŐ)

Kondorosi út 1.
(Rózsahegyi Ház melletti szabad terület)

2013.június 8-án 8-21 óráig.
Nevezési kategór iák:

• paprikás krumpli (minden változatban)
- egyéb (ami a bográcsba belefér)

Jelentkezés a fözöve rs enyre :
2013 . június 6-ig személyesen

a Rózsahegyi Házban, vagy a 66/282-659;
30/373 -3978 telefonszámokon.
Nevezési dij: 2000 .-Ftlcsapat

Várjuk az árusok jelentkezését is!
Egész napos programmal, gyermeknapi meglepetésekkel

várunk mindenkit!
(A részletes programról később adunk tájékoztatást.)

Rózsahegyi Házban Rózsahegyi Kálmán emlékkiállítás.
Minde nkit szeretettel várunkl

beteg egyedek mind elhull anak, ép tudat és étvágy
megőrzés mellett.
A laboratórium i vizsgálatokra az egész fejet kell
beküldeni!
A rühösség (scabies), a rühatkák által okozott
fertőző b őrgyulad á s , mely a házi állatok közö tt
sokszo r járványosan is előfordul. A fertőzés beteg
állatok vagy a velük érintkező tárgyak (takaró,
szerszá m, kefe , vakaró stb.) és az állatokat ápo ló
egyének közvetítésével történik . A
lappangás ideje álta lában 14 nap - 6 hét r---------- -'--------...,
között van. A betegség miatt az állatok
lesoványodnak, teljesen elgyengülnek.
sőt el is hullh atnak. Leggy akoribb a
juhokon, kutyákon és lovakon , ritkább a
szarvasmarhákon , macskákon és
sertéseken található meg. Közvetlen
fertőzés útj án, betegekről jut át az
egészséges juhok bőrére . Általában a
m el eg évsza k okba n é s m el e g
hodályokban terjed rohamosan, s első

sorban a gyapj úva l bőven fedett
tes tré szeke n, a far ok tö vén és
kereszttájon mutatkozik, ahonn an a
hátra, nyakra, vállakra és oldalsó
testrészekre terjed át. A bőr meg
v ast agodi k, perg ament szerűvé ,

ráncossá lesz, helyenként berepedezik
és kifekélyesedik a folytonos irritáció
miatt . Korábbi idöszakokban a fiirdetés .... .....

A juhtartók figyeImét szeretném felhivni ! A
gazdáknak nem szabad elfeledkezniük azokró l a
kötelezettségeikről , ame lye k a juhtart ással
kapcsolatosak. Ezek közül az egyik, hogy a sajá t
fogyasztásra levágott , illet ve elhullott, 18
hónaposnál idősebb (vagy legalább 2 db ínyen
áttört, álland ó szemfoggal rendelkező) juhok
esetében surlókór vizsgálatra mint át kell
szolgáltassanak
Az állat i betegségek közül az egyik legrégebben
ismert betegség a surlókór -vagy más néven
scrapie a juhok ritkább, a kecskék gyakori
betegsége. Altalában a két évnél idősebb egyedek
betegszenek meg. A világ sok országában leirták
már. Magyarországon az 1950-es évek végén és az
1960-as évek elején okozott járványt a juhok
között. A surlókórban szenved ő állatok a legelőn

lemaradoznak a nyájtól, erős viszketést éreznek,
nyugtalanok, foguk at csikor gatják, fü lüket
hegyezik, rendel-lenes fej és szájmozgásokat
figyelhe tünk meg (testüket kerítéshez, fához
dörzsölik, "súrolj ák" ). Errő l a j ell egzete s
mozgásról kapta a betegség mind angol, mind
magyar nevét (scrapie, sur lókór). Érdekes , hogya
humán prion betegségekkel ellen tétben a surlókor
a juhok és kecskék között kontak t úton is terjed A

Állatorvosunk levele
Juhtartóknak!



Árvízi, belvízi védekezésről

Áprilisban a harmadik legnagyobb árvíz vonult most le a Körösökön.
1970-ben a legnagyobb vízállásunk 9,18 méter volt. A 2006-os idején
9,08 méterrel tetőzött a folyónk, a most elvonult ár 8,51 méter volt. Ez
szépen lezajlott úgy, hogy nem kellett sehol sem homok zsákolni, se
bordás megtámasztást alkalmazni. Egyelőre úgy néz ki, hogy az
áradás hamarosan az első fokú készültség szintjére apad, de a medrébe
később fog vissza menni a Körös. Ez sajnos azért lesz rossz nekünk,
mert nagyon sok szúnyog lesz.
A belvíz helyzetet a po lg ármester első fokban hirdette meg. Ez azt
jelenti, hogy a holtágak folyamatos szivattyúzása zajlik, mivel a
befolyó vizek miatt ez szükséges. Ígya víz szinten tartása megoldható.
Nagyon jól sikerült ez idáig a közmunka program, nem kellet nagy
beavatkozásokat végrehajtani, csak kisebb csapadékelvezetést és
egyéb töltés talpszivárgásokat végeznek jelenleg is az emberek. A
belvíz nem foglalt el nagyobb területeket. Lakóházakat általában most
nem érintett, egy két helyen pincékböl szivattyúztak, és néhány
kertből kellett levezetni a vizet. Még most is elsőfokú abelvízhelyzet,
és egyelőre marad is. Ebből következik, hogy kitelepíteni sem kellett a
mostani helyzetben senkit. A H ármas-Körös vízgyűjtőjébenmár nincs
olyan sok hó, hogyha az olvadni kezdene, nagyobb bajt tudna okozni.
Ha megjönne is nagyobb, újabb áradás, azzal a folyó már el tud bírni,
mert nincs annyira felduzzadva már. A Tisza folytatódó áradása sem
tudja már visszaduzzasztani a Köröst, hiszen innen az ár levonult.
Egyébként a helyi védelmi bizottság felállt ettől az évtől a járás
beindulásával. Korábban Szarvashoz tartoztunk, Most visszaalakult a
helyzet. Gyomaendrőd, Ecsegfalva, Dévaványa, Hunya így van a
helyi védelmi bizottság körzete is. Ennek az elnöke a járás vezetö
Andó Ágnes asszony. Veszélyhelyzetben az irányítást átveszi a helyi
védelmi bizottság, ami azt jelenti, hogy addig a polgánnesterek
védekeznek, ők szervezik meg a védekezést. Például a jelenlegi
állapotban is így van .A vízügyi igazgatóság ebben az évben elég nagy
védekezési létszámot írt elő . Korábban 120 főt kellett azonnal
kiállítani, most ezt megemelték 500 főre . A technikai feltételeket is
jelentősen megemelték, most tehergépkocsi 28 db, kotró markoló 2
darab, a biztonságos védekezésből adódóan. Erre most teljes
mértékben fel voltunk készülve, például a közmunkások ki voltak már
erre képezve. (lásd a képet ll. old). A homokzsák készlet fel van
halmozva a Gyomaszolgnál. A kitelepítési és befogadási tervek is
rendelkezésre állnak. Amikor már rendkívüli védekezés folyik és
kihirdetik a veszélyhelyzetet, akkor veszi át az irányítást a helyi
védelmi bizottság.A bizottság a következőkből áll: az elnök , a titkára,
katasztrófa védelmi és katonai helyettes, a B ékési-, a Szarvasi
rendőrkapitányság vezetői, a békéscsabai járási hivatal népegész
ségügyi intézet vezetője, állategészségügy vezetője, építésügyi
hivatal, a kormányhivatal delegáltja, HM kiegészítő nyilvántartóból.
A polgánnesterek, jelen esetben az öt polg ármester, meghívott
résztvevöi, de nem tagjai a bizottságnak.
Lapunknak a tájékoztatót Szilágyi Sándor tanácsos főelőadó,

katasztrófavédelmi megbízott adta április 18-á.

Internet Vers Fesztivál Gyomaendrődön

Gyomaendrödön rendezték a VI. Internet Vers Fesztivált április 18-20.
között. Amegnyitónjelen volt Gergely Ágnes Kossuth-díjas költő is. A
programokban többek között megemlékeztek Szilágyi Ferencről,

Határ Győzőről, Tímár Mátéról, Rózsahegyi Kálmánról. Számos
együttes, előadó lépett fel tartalmas előadások, versek hangzottak el.
Gyomaendrődről részt vett Dr. Szilágyi Ferencné Németh Eszter,
Cserenyecz Éva, Oláh Gizella, Polányi Éva, a Tűzmenedék együttes,
Csilla(g) trió, de eljött és fellépett Dinnyés József, a Sebő együttes is.

Aprilis 18-i helyzetkép.

AHármas-Körös Pálinka Manufaktúra
megköszöni az érdeklődőknek a nagyszámú részvételt a

Cefrekészítés ABC-je című

szakmai rendezvényével kapcsol atosan!

A rendezvényen elhangzott szakmai
anyagot a következő

internet helyen találja:
www.hunigi.hu/szakmai-napok

A Pálinka Manufaktúra minden
pálinka készítőnek sok sikert és bő

termést kíván!
!gnácz, Tibor gyümölcspálinka készítő



ORVOSI RENDELÉS
MEGVÁLTOZÁSA

KEDVES BETEGEIM!

2013 . 05. Ol-től, Dr. Veréb Lajos kolléga helyettesítésének

befejezését követően rajtam kívül álló okok miatt a felnőtt betegek

háziorvosí ellátását nem tudom biztosítani.
Az ÁNTSZ Főorvosnőjének tájékoztatása szerint ugyanis ezen

vegyes praxis kialakításának az új feltétele, hogy a gyomaendrődi

háziorvosi és házi gyermekorvosi körzetek határait módosítsák,

ami az önkormányzat számára jelentős anyagi megterheléssel

járna, így nem lehetséges.
Köszönöm szépen azon páciensek támogatását, akik megtiszteltek

biza lmukkal és neke m adt ák le betegbiztosítási kártyájukat. 20 13.

05. Ol-től az általam helyettesített felnőtt háziorvosi körzet

valamennyi betegének TAJ kártyája automatikusan átkerü l Dr.

Macsári Judit kolléganőkörzetébe.
Amennyiben ajogszabályi környezet és a lehetőségek megengedik,

ígény esetén természetesen ismételten állok a felnőtt betegek

rendelkezésére.
A továbbiakban rendelési időm az alábbiakban módosul :

Házi gyermekorvosi ellátás:
Hétfő: 8.00-11.00; 14.00-16.00

Kedd: 13.00-16.00

Szerda: 10.00 - 12.00; 13.00 - 15.00

Csütörtök: 7.00-7.30; 13.30-16.00

Péntek: Csecsemő-kisgyermek tanácsadás:

8.00 -10.00

(Fürst S. u. 3. Védőnői tanácsadóban)

Sportorvosi rendelés:

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

Szíves megértésüket köszönöm!
DI~ Katona Piroska

Házi-gyermekorvos, sportorvos

Századik születésnap
Ladnaí Sándorné, született Bosnyák Eszter, 20 13. mareius 25-én
töltötte be születésének 100. életévét. A jeles nap alkalmából Várfi
András polgármester ís köszöntötte az ünnepeltet, aki leánya
társaságában látta vendégü! az önkormányzat vezetőjét.Az ünnepeltet
nagy boldogsággal töltötte el a városvezető látogatása és szívesen
mesélt hosszú élete történetéről,családjáról.

I. Gyomaendrődi

Országos Ökumenikus Labdarúgó Gála

Köszönöm a résztvevő csapatoknak, hogy megtiszt elték városunkat és
segítettek ezzel létrehozni ezt a találkozót. Nyíregyháza Szent Atanáz
Hittudományi Főiskola (első helyezést értek el, a vándorkupa birtokosa
és a gólkirály is közülük való.) Eger Római katolikus egyházmegye
kántorai (IV. hely) Kisvárdai Ökumenikusok (III. hely) Endrődi Dorkó
Klub (II. hely) legjobb kapus cím. Gyomaendrődi Ökumenikus Baráti
Kör (Y.hely)
Nagy nap volt ez, teli izgalommal, várakozással, küzdelemmel. Csodás
emberek érkeztek több száz kilométer távolságról. Fáradtságukkal nem
törődve lelkesen vettek részt az egész napos gálán. Öröm volt látni,
hogy a különbözö vallási felekezetek képviselői minden előítélet

nélkül , önfeledten játszanak, nem utolsó sorban hála az endrődi Dorkó
Klubnak, Burai Józsefnek, aki összetartotta és részt vett, és Szécsi
Zsoltnak a Roma Polgárjogi Szövetség elnökének, hogy megtisztelte
jelenlétével a nemes rendezvényt. Külön köszöneta Körösmenti Oázis
polgármesterének, az I. Gyomaendrődi Országos Ökumenikus
Labdarúgó Gála fővédnökének Várfi Andrásnak, hogy támogatta és
segítette az eseményt.
Az I. Gy. O. Ö. L. G. célja az volt , hogya különbözővallási felekezetek
és a kisebbség végre békében és egymást tisztelve tudjanak a békére
törekedni . A gála mottója is ez volt: "Szeressétek egymást , ahogy én
szeretlek Titeket! " Nagyon nehéz volt az első lépés, az ökumenizmus
jegyében sok akadályt és a fáradozást leküzdve SIKERÜLT!
Akik nélkül nem jöhetett volna létre a gála :
Gyomaendrőd Város Önkormányzata, Tótka Sándor, Vaszkó Kata,
Poharelecz László , Vinkovics Norbert, Privát élelmiszer, Endrőd,

Hősök tere, Marina vegyesbolt, Lapatinszkiné Kucsmik Andrea,
Kónya István, Gellért János, Vaszkó Béla, Czank Gábor r. kat. Pap, Frei
Mihály mérkőzés vezető úr, Papp Tibor ref. lelkész, Maródi Imre,
Szécsi Zsolt, Fülöp Zoltán, Csalog Judit. Köszönjük a médiának, hogy
hírt adtak az ökumenizmus fontoss ágáról : Szent István rádió ifj.
Grunda János, az Új Gyomaendrödi Hírlap szerkesztőjének Biró
Károlynak, a Szó-Beszéd szerkesztőjének Homok Ernőnek! Bízva a
folytatásban és, hogy az egyik fő támogatónk Tótka Sándor mondta:
legyen hagyomány a Ökumenikus futball gála!
Tisztelettel: Békére Törekvő Mariann Gyomaendrődi Ökumenikus
Baráti Kör



Program a hátrányos helyzetű álláskeresők részére

SZÉCHE VI TERV

Az Európa i Unióhoz történő csatlakozást
követően hazánk jogosultt á vált igénybe
venni azokat a tá mogatás i fo rmá ka t,
amelyeket a közösséga tagok számára nyújt.
Egyik ilyen támogatási forrás az Európai
Szociális Alap (ESZA), ame lynek többek
kőző tt fontos célkitűzése, hogy csökkentse a
tagországok munkanélküliségét. Az ESZA
támogatja a TÁMO P-l. 1.2- 1111 -2012-000 I
" A h át rán yos h e l yz e tűek fo g la lkoz
tathatóságának j avi tása (D ecentra lizált
programok a konvergencia régiókban)" c ímű

országos proj ektet, mely új szolgál
tatásokkal, támog atási formákkal kívánja
elérni a munkaerőpiacra való be-, illetve
visszajutás t.
A program a hátrányos h el yzetű, a
munkaerő-piacról kiszoruló á lláskeresők

foglalkoztatási esélyeit kívánja elősegíten i . A
projektnek 6 fő cé lcsoportja van, az alacsony
isko lai végzetts é g ű ek, a 25 év alatti-

ak/pályakezdők, az 50. életévüket betöltött
á ll á s kere sők , a gyermekgondozásból
visszatérők, a foglalkoztatás helyettesítő

támo gat ásban részesülők, és a tartósan
álláskeresők. A programba vonás során
kieme It figyelmet fordítanak a halmozottan
hátrányos helyzetű ügyfelek segítésére, ezért
további célul tűzték ki a roma származású
álláskeresők és a nők nyílt munkaerőpiacra
történő visszajutá sának segítését.
A Békés Megyei Kormányhivatal Gyoma
endrődi J árási Hivatal J árási Munkaügyi
Kirendeltség folyamatosan számos állás
keresőnek segít belépni a programba. A
bevont ügyfelek részé re humán és mentori
szolgáltatásokat nyújt. 2012-ben, a program
keretében több mint 220 fő bevonása valósult
meg. 127 fő vett rész t szakmai képzéseken
munkaer ő -piaci esélyeik javítása érdekében ,
akik a képzés ideje alatt keresetpótl ó
juttatásban és a képzéshez kapcsolódó
utaz ási kedvezményben részesültek. Az
álláskeresők nyílt munkaerő-piacra történő

visszajutását, foglalkoztatását a munkáltatók
részére adható pénzügyi támogatásokkal (bér
és járulékai) segíti. Bérkölts ég támog atást
mintegy l 17 fő álláskereső - köztük 57 fő 50

év feletti -, bértámogatást 110 fő számára
állapított meg a Kirendeltség. A Vállal
kozóvá válási támogatást - ami legfeljebb 6
hónapra a minimálbér 100%-ig - 2 fő nyerte
el. Az álláskeresők nehézsége i sok esetben
Bék és megye hátrányos helyzetébő l is
ad ódnak, ez ért a bevont ügy fe leknek
lehetőségük van lakhatási támogatás
igénylésére is.
Az összes támo gatási kifiz etés a Gyoma
endrődi Munkaügyi Kirend eltségen, 2012 
ben így közel 120 mill ió Ft volt. Ennek
köszönhetően több mint 220 fő állt munk ába,
vagy kapott lehetőséget valamely képzésen
való részvételre .
A Kirendel tség ezt a tendenciát kívánja
folytatn i a 20 13-as évben is. Mind a
munkáltatók, mind a munk avállalók érdekeit
szem előtt tartva, igyekszik számukra a
legkedvezőbb lehetőségeket megtalálni. Az
állást biztosítókn ak támog atási lehetőséget,

az állást vállalóknak pedig egyénre szabott
képzéseket és új munkahelyet biztosítani
akár a TÁMOP- 1.1.2-11/1-2012-000l, akár
más pályázat i program keretében.

Állásbörze
Gyomaendrődön április 19-én megrendezték a Hátrányos helyzet űek

foglalkoz tatha tóságának javít ása (De centra lizá lt programok a
konvergencia régiókban) című program keretében a képzés i és
állásbörzét. Az eseményre 45 munkáltató jelezte részvét elét, több mint
130 álláslehetőségge l , ami 380 meghívott munk avállaló között
találhatott gazdára. A várható elhelyezések száma 80 fő. A j ellemző

foglalkozások: asztalos, lakatos, k őm űves, bolti eladó, szakács,
turisztikai menedzser. A helyszínen több szolgáltatás volt igénybe
vehető, mint például: személyes találkozás a munk aadókkal,internetes
álláskeresés, találkozás szakképző intézmények képviselőivel , egyéni
munkavállalási tanácsadás, ő n é letraj zi r á s , álláskeresés i techn ikák,
vagy munkáltatói kiállítás, különféle előadások, amelyek az
elhelyezkedést szo lgálták.

Változások
a felnőtt háziorvosi körzetekben

Gyomaendrőd Város Önko rmányzatának Képvi selő

testülete dőntése értelmében 2013 . május 1. napjától az 1.
számú felnőtt háziorvosi körzet ellátási területe kiterjed a 3.
számú felnőtt háziorvosi körzetre is. Az így kialakított körzet
az 1. számú felnőtt háziorvosi körzetként működik tovább .
Az l . és 3. számú felnőtt háziorvosi körzetet érintő változás
miatt, az orvosválasztás elősegítése céljából a települési
őnkormányzat jegyzője közszemlére teszi a 3. számú 
melynek ellátási területére kiterjesztésre kerül az 1. számú
kőrzet - orvosi körzet területi elhelyezkedését, valamint a
körzetek lakosság ának orvosi alapellátását végző

háziorvosok nevét.

Városunkban felnőtt háziorvosi feladatot ellátó háziorvosok:

Körzet megnevezése és a háziorvosi
tevékenységet végző orvos neve

1. körzet (2013. május 1. napjától) Dr. Macsári Judit

2. körzet (Gyoma)Dr. Frankó Károly

4. körzet (Gyoma)Dr. Darvas Tamás

5. körzet (Gyoma)Dr. Kolozsvári Árpád

6. körzet (Endröd)Dr. Petríkó Atti la Gábor

7. körzet (Endröd)Dr. Bánki Gyula

8. körzet (Endröd)Dr. Varga Edit Brigitta



Darál befon, tégla:2500 F+áfáfól
Elérhetőségek:

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

• Építöipari szolgá ltatások nyújtása,

építési anyagok szállítása

-L.a..t • Környezetvédelmi engedéllyel

~ ~ tiszta beton , téglatörmelék
~ ~-C:o átvétele díjmentesen

.~

-fli

Függönyök éssziivetek árábó/40-50 %engedmény!
Ugyanitt ruhajavítást válla/ok!

cipz árcsere. jüggönyvarrás, átalakítás, szűkítés, bővítés

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

Szombat: SZÜNNAP!

RÉDI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VíSÁaOLOK!
Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

Telefon: 06-30/9533-594

REÁLIS ÁRON ESZEK:
Boltberendezést •hagyatékot, régiségeket,

ócskaságokat• régi stílbútorokat
-parasztb útert (szekrény, asztal, kaszli, sublót,

falitéka, konyhaszekrény, láda, szék,
tükörés tükörasztal, kredenc)

Fizetésazonnal, készpénzzel!
Bárkai Zsolt, Gyomaendrőd, Bocskai u.59.

OKUK,

CSONTKOVÁCS-AKUPRESSZŐR
Rendel:

Békéscsaba, Jókai út 34. szám alatt, (udvari bejárat)
HÉTFŐN : 14-18 ÓRÁIG

~~~~ - idegbecsípődések, iz űleti blokk, tartási
rendellenességek megszüntetése

- nyaki eredetű szédűlések megszüntetése
- sportsérülések, izűleti bántalmak kezelése
- hagyományos kínai orvoslás
- fii/akupunktúrás fogyókúra
- porckorongsérvek és térdblokkok m űt ét

nélküli megszűntet ése

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

~ :

. PAP ROO OZ I:.

Stancolt és hagyományos
PAP'RDOBOZ gyártása i

I , I :

STANCfORMA KESZITES! I
óza k t. !

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

. E-maiI: rozakft@rozakft.hu 1
: ..

Új helyre költöztű k!
Várjuk kedves vásárlóinkat a

Fő út 214. sz. alatt (a T-M obil helyén), a

Mobiltelefon Szaküzletben!
Új és használt mobiltelefonok

értékesítése, javítása!
Tartozékok, navigációk!

Nyitva tartás:H-P: 9-12; 13-17. 06/20/4547.466
Sza: 9-12.

..Szép ruhában. arany aj tón ÜGYELET: éjjel-nappal hívható
kopogsz most, hogy szabad-e?" telefonszám: 06-30/630-80-97

(Weöres Sándor) •
~ Csőke J anos ~ ~

TEMETKEZESISZOL6ALTATAS
Temetkezés, temetkezessel kapcsolatos

teljes körű ügyintézés
GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
Gyomaendrőd, Ipartelep ;~t. 1. 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 ügyfélszolgálati iroda nyitva tar tása mun kanapokon:
8-12:00-ig és 12:30-15 óráig. ipgyomaszolg@interne t-x.hu



.A Roma napon

Tisztelettel köszöntöm az olvasókat! - kezdte a rendezvényröl a
beszámolóját Szécsi Zsolt. Ez az interjú április nyolcadikán készül, ekkor
volt a Nemzetközi Romanap. 1971-ben Amerikában volt egy kongresszus,
ahol összegyűltek a romák vezetöi, és április 8-át a legnagyobb roma
ünnepnek tartják. Itt fogadták el a cigányhimnuszt, a cigány zászlót a
cigánykerékke!. A Roma Polgárjogi Szövetség úgy döntött, hogy
hagyomány teremtés céljából minden évben meg fogja ezt az ünnepet
tartani .
Ebben az évben szövetsé günk egy rajzpályázatot indított, a Roma kultúra és
hagyományok címmel. Ennek eredményhirdetése is a mai napon volt.
Engedjék meg, hogy megköszönjem mindazoknak a támogatását, akik
támogatták rendezvényünket: Várf András polgármester úrnak, A Magyar
Pűnkösdista E~yház Országos Cigány Missziójának, Poharelecz László
képviselönek, Ujlaki Szabolcs vállalkozónak, Farkas István vállalkozónak!
A rajzpályázat támogatói voltak, akiknek szintén köszönöm a nemes
gesztust: A Pünkösdista Egyház, Varga Zoltán MSZP-s országgyűlési

képviselő,Andó Ágnesjárásvezető, Homok Ernő, Fürj Katalin.
A Mai nap a Tisza Kálmán szakiskola diákjai, a Fekete angyalok a
cigányhimnusszal kezdték a műsorukat. Polgármester úr is köszöntötte az
egybegyűlteket, majd a Tisza Kálmán közoktatási intézmény diákjai
elmondták e napnak a lényegét versekkel illusztrálva. Azután előadásokat

tartott dr. Torma Éva főorvos asszony, a cigányság helyzete az egész
ségügyben címmel , Czank Gábor katolikus plébános úr ahitvilággal kap
csolatosan, és dr. Szonda István néprajzkutató a cigányság eredetéről. Egy
másik helyiségben mindenki részére ingyenes egészségügyi szűré s volt.
A regionális Roma Közösségi házban egyébként minden nap minden
látogatónkat szívesen fogadjuk!
Az Országos Roma Önkormányzat, illetve a Roma Polgárjogi Szövetség
közöse n indított egy programot, amelyben húsz cigány származású nőnek

tanfolyamot szervez. Ez bele tartozik az Ezer roma nő országos
foglalkoztatási programba.Gyomaendőd húsz föi e kapott lehetőséget. Ez a
megyében nagyon szép szám, hiszen legtöbb helyen csak tíz fővel indu!. Ez
a tanfolyam a mi közösségi házunkban fog zajlani, ahol a nők szociális
gondozó és ápolók lesznek - mondta Szécsi Zsolt vezető.
A témához kapcsolódik néhány gondolattal Jónás Jánosné az Országos
Roma Önkormányzat területi koordinátora. A Nő az esély programban
Békés-, Hajdú Bihar és Csongrád megye tartozik hozzá. Nagyon örülök,
hogy itt lehetek - mondta Jónásné, hiszen innen is tudtunk bevonni az Ezer
Roma Nő képzésbe asszonyokat. Ehhez a képzéshez tartozik egy B2-es
komponens is, ami azt jelenti, hogy munkáltatókat keresűnk fel, és azokat
az asszonyokat, akik kikerülnek a Bl- es komponensböl, a képzésből ,

azoknak tizenkét hónapos támogatást tud ajánlani ez a program . Tehát a 12
hónap alatt 10 %-os bér és járuléktámogatást tudnak pályázni, ami 3 hónap
továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel jár. Szóval a képzéssel nem csak az a
terve az ORÖ-nek, hogy kiképezzen bizonyos szociális, gyermekvédelmi
területekre az asszonyainkat, hanem, hogy utána munkába is tudjanak állni.
A képzés, mint azt Zsolt mondta a gyomaendrődi roma székházban fog
megvalósulni, a Tűrr István Képzés Kutató Intézet fogja a képzést
lefolytatni intenzív tanfolyam keretében. A gyakorlati helyűket is az
intézmény fogja megkeresni , ami tudomásom szerint 5-6 hónapos
gyakorlati idő lesz, amit szintén helyben szeretnénk megvalósít ani. A
képzéshez tartozik megélhetési támogatás, ami ma 53 ezer forint. Az
utazásukat is támogatják, valamint munkaruhát is kapnak - tette hozzá
Jónásné .

Szanyi Tibor Gyomaendrődön

A Hárs hotel rendezvénytermében tartott fórumot a helyi MSZP
szervezete, amelyre meghívták Szanyi Tibort. Az előzetes

sajtótájékoztatón Fülöp István a helyi szervezet vezetője bemutatta
Szanyi Tibor országgyűlési képviselőt. A továbbiakban Szanyi úr
elmondta, hogy baráti beszélgetésre készülnek, ahol a napi aktuális
eseményekről és az elkövetkező választásokról lesz szó.
Gyomaendrődre mindig szívesen érkezik, hiszen itt baráti
környezet veszi körül.
A választásokról azt mondta, hogy az MSZP és a szövetségesei
meg fogják nyerni azt 2014-ben. A recept szerinte az, hogy
"kétharmaddal a kétharmad ellen!" Ezt arra alapozza Szanyi úr,
hogy, ha a választók kétharmada elmegy szavazni, akkor
bizonyosan az eredmény a mai baloldali ellenzék győzelméthozza
el. Szerinte ennek a kétharmadnyi szavazónak a többsége az
"Orbáni ámokfutás kárvallottja" és nem szavaz még egyszer a
Fideszre. A Fideszrő\ azt mondta ezzel kapcsolatban, hogy mindig
meglesz a pénz e ahhoz, hogy alacsony részvétel esetén
mozgósítani tud napidíjak, baksisok révén . Mi arra apellálunk, 
mondta , hogy az emberek saját maguk érdekében, úgymond
önvédelembőlmenjenek el voksolni.
Szanyi szerint a mostani rezsicsökkentés igazságtalan a Fidesz
részéről, mert messze nem csökkenti annyival , mint amennyivel a
mai világpiaci árak közepette lehetne. Messze nem azok számára
csökkenti , akik erre rászorulnának.. . Személyes tapasztalata
szerint egy két ezer forint ért az emberek (baloldaliak) nem fognak
pártot változtatni. Ezt tudják az emberek, akiktől a Fidesz adók és
egyéb módon sokkal többet kipréselt már. (Kérdés az MSZP
balliberális kormány időszakában mennyivel is csökkentették a
rezsiket ??? Tudjuk , hogy azok csak növekedtek!)
Összefogá s lesz! Viszont néha ezt úgy élem meg -fejtegette Szanyi
-, mint egy edző, akit azzal noszogatnak, hogy egy évvel az
ominózus bajnokság előtt mondja el ki lesz a csapatban. Ezt nem
tudom, majd időközben ez konkretizálódik. Hogy ki a jelölt, ezt a
választási törvény szerint az utolsó pillanatban kell megmondani,
nem most. Az ellenzéki összefogásban érintett szervezetek
mindegyike eltökélt abban , hogy összefogás lesz! Közös lista,
közösjelöltek lesznek.
Mi azt gondoljuk, hogy az MSZP 2010 óta rendkívül sokat
változott , fej lődött, számomra különösen kedvező irányba vette az
irányt. Rengeteg olyan baloldali érték van a mai európai életben ,
amit nekünk érdemes magunkévá tenni, sőt mi magunk is részesei
vagyunk ezek kidolgozásának. Egy kis példa a Európai Ifjúsági
Garancia program. Ennek lényege, ha valaki szakmával
rendelkezik, ám, de munkanélküli, akkor a program keretein belül
az adott kormány vagy munkát tud adni, vagy fizetett gyakornoki
lehetőséget biztosít számukra, vagy valamilyen át-, illetve
továbbképzés részesévé teszi az illetőt. Az MSZP új
alap/keretprogram mindenki számára elérhető, és ezt lehet tovább
gazdagítani, alakítani. Demokratikus hozzáállást várnak el
mindenkitől és a "Fideszes terrorral, illetve a jobboldali barna
szennyel szembeni erős elkötelezettséget" várnak el.
A továbbiakban bemutatkozott Rejtő József Békés Megye 2.
számú választókörzet "felelőse" a mezőgazdaság területét,
problémáit szeretné a kezébe venni elmondása szerint.

Egész évben szívesen fogadunk mindennemű támogatást
pénzbeni, term észetben adományokat (ruha, tatrós
élelmiszer, stb .. .) A személyi jövedelem adó egy százalék
felajánlásával is hozzá tud járulni munkánkhoz! A civil
szervezetek és a törvényíben nevesített intézményekjavára
a II jegyű adószámmal lehet rendelkezni.
Roma Polgárjogi Szövetség, adószámunk: 18210297-1-04
www.romapolgarjogisz.mlap.hu
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Tavaszi lemosó vegyszerek,műtrágya, vetőmagok

Virágmagok,virághagymák, rózsatövek
Permetezőgép, fóliák,

Drótkerítés,szögesdrót,
Kerti kisgépek, alkatrészeik,

Öntözöberendezések,Slagok, Fűnyírók
Virágföld, gumicsizma, védőkesztyűk,

Cserepek,virágládák,
Fejszék, balták

Barkácsgépek,metszöolló, ágvágó,
Festékek,zománcok,ecsetek, hígítók,
Titán szilikonok,purhabok, szigetelők,

Ragasztók, csavarok,szögek, létrák...

7~1lUté
Tel. : 66/386-274; 06/20/9527-032

Nagy választékkal várjukkedves Vásárlóinkatl

rn rn~D8ill[ú] ffi [ú]ffi~~8~~ 8~~m[ú]8~
Au ósok igvele I

Müsza i vizsga
AKCIÓS áron 22000 ti

-sz r iz
-Kírna -avítás

-Eredetiség vizsgálat
Varga Béla autószerelő mester
Gvomaendrőd, Csokonai u. 31

Tel.:06-66/610-650;06-30/600-42-30

&ACRAMENTUM

TEMETKEZÉ&>
Állandó ügyelet:36-30/696-71-17
Gyomaondröd. Bajcsy-ls.út 117.sz.

D
5500 Gyomaendrőd , Baj csy-Zs. út 98.

Telefon: 66/282-802; 30/6388-953, ,
AKCIOS AJAN A !

ST/HL, MAK/TA kisgépek a kész/et erej éig!
A/katrészeik és kiegészítőik is megvásárolhatók!

Szegé/ynyírók, kaszák...

Mosógépek, hűtők, fagyasztószekrények
Fűtésfe l új ítás hoz , rekonstrukció hoz kazánok,

radiáto rok, szerelvények!
Idomacélok, síkhálók, lemezek

Minöségi konyhai eszközök, háztartási gépek

Minőségi kerékpárok és alka trészekl
Épű letgépészet i anyagok,
csövek idomok, kazánok

Tűzrosté ly (kályha- és kazánrostélyok)
kandallő k nagy vá lasztékban!

Fürdőszoba felújításhoz mindenféle felszerelés,
szükség esetén rövid határidővel történő beszerzések!

Fűtéskorszerű sítéshez , fürdőszoba kivitelezéshez
kivite lezőt tudunk ajánlani!

Bővebb felvilágosítás a Dinya-féle szaküzletben!
Nyitva ta rtás: hétköznap: 8-12; 13-17-ig ; szombaton: 8-12-ig



A cselédek emléktáblája Endrődön ...r és
aján dék Moszkvából

Mint ismeretes az önkormányzat a múlt esztendőben helyt adott
kére lmünknek , hog yacselédeknek, munkásoknak , bér eseknek
emléktáblát állítsunk a volt endrődi községháza falán. Mi ezt 2013
május ára vállaltuk. Ez az időpont most rögzítésre került , tehát 20 13. május
I6-án délelőtt 10 órakor, a volt endrődi községháza falán leleplezés re kerü l
az emléktábla. -mondta Dávid István.
Tiszte lettel és szere tettel meghí vjuk a város lakoss ágát, minden olyan
é rz é sű embert , akiknek családtagjai. vagy esetleg saját maguk , sajnos
érintettek voltak, részesei voltak ezeknek a szörnyű éveknek, kérjü k minél
nagyobb számban jelenjenek meg ezen a rendezvényen. A leleplezési
rendezvény szónoka dr.Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke lesz.

Dávid István a Magyar Kommunista Párt gyomaendrődi vezetője

boldogan számolt be arról, hogy a közelmúltban szám ára értékes ajándékot
kapott Moszkvából. Erről ő így nyilatkozik:
"Az Orosz föderáció kommunista pártja február hónapban tartotta
kong resszus át. Természetesen a Magyar Kommunista Munkáspárt
küldöttsége is jelen volt ezen Thürmer Gyula vezetésével. Nagy
meglepetésre Thür mer Gyu la hozzászólása után, Zubanov elvtárs, az
Orosz Föderáció Komm unista Pártján ak első titkára személyesen részemre
küldött egy ajándék csomagot. Ebben egy sapka,pó ló és selyemsál volt.

Másnak lehet ez gúny, nevetség tárgya, nekem ez egy belső értéket
képvise l. Mert nekem a munkásember örökre értéke t je lent. Ezért csak a
nemrég elhunyt Cipő szavával tudok élni, mégpedig, hogy mindig
baloldali voltam, vagyok és leszek, de leginkább baloldali és
kommunista!"

Kedves Szülők és Gyerekek!
Megalakult a Gyomaendrődi Delfin Spor t- és Ús zóegyesület.
Sok szeretettel vá rjuk egyesületünkbe az okat az
úszni tudó , úszn i szerető tanu ln i vágyó gyere keke t,
ak ik szabadidej ükben szeretnék e nemes elfoglaltsággal
kitőlteni és tagjai szeret nének lenn i egy jó kis csapat nak!
Edzők: Lakatos Tibor, Iri m iás Róbe rt .
Érdeklődni és j elentkezni : Ig náczné Illés Erz sébetn é l
lehet. Telefo n: 06-20/542-5007
E-m aii: ignaczneilles.erzsebet@upcmail.hu

vélemény vélemény vélemény vélemény vélemény vélemény *
Mondjon le a polgármester !

" ... Végső valóságában látja a gonosz mocskos árada tát. A hazugság és a
gőg mind en hatalmát, a gonosz rafinériáját és a szömyűségé t, ahogy az élet
álarcát ölti magára, s állandóan a létét rombo lni, az életet meggyalázni és
megse mmisíteni igyekszik." (XVI. Benedek A názáreti Jézus II.
fordítása)
Ez a mondat illik a po lgármes ter velünk való mesterkedéseire. A Fidesz
tekintélyét erősen rombolják az önkényeskedő polgármesterek, akik
visszaélnek hatalmukkal és nem tesznek eleget a demokráciának.
Különösen, ha látják, hogy a polgármester csak a Fidesz megyei vezető
kegyét keresi. Ezek az apró sérelmek mind politikai megnyilvánulásként
je lennek meg, és Fides z ellenessé válnak. A lakosság közhangula ta vegyes
és e miatt sokan kerülnek a Fidesz ellen szított hangulat uszályába.
A könyvtár költségvetése 2013-ban kevesebb lett. Nem tudn ak
folyóiratokat, újságoka t, könyveket vásáro lni. Sőt a nyitva tartást is
csökkenteni kellett .A sok adósságot kell visszafizetni. Ezért a költségvetés
tárgyalásakor ezt elmondtam és kér tem a képvi selőket a könyvtár
támogatására, mert a feladatát nem tudja ellátni: "Ha ezt Várfi András nem
tudja megszervez ni, mondjon le!" - ezze l fejez tem be a hozzászólásomat.
Ekkor azonnal intézkedtek, hogy egy főt áttettek a könyvtárba dolgozni. A
városnak sok három helyi újság, ennyit nem tud eltartani, elég volna két
lap. Feleslegesnek tartjuk a Hírmondót, mert az csak választási célokat
szo lgál, nem reá lis köztájékoztatást. Mi, olvasók sokka l jo bban örülnénk,
ha ezt a pénzt könyvvásárlásra ford ítanák !
Ápril is 3-án kimentem az új könyvtárba. Kerékpáromat a dolgozók
kerékpárjai közé tettem, bekerített helyen tető alá. Ugyanakkor másik
olvasó is panaszkodott, hogy kiszúrták a gumijá t. A dolgozók kerékpá rjait
senki nem bántotta, de a mienket azt kiszú rták. Ez bizonyossá vált, amikor
szétsze dlük . A város polgármes tere nem tudja biztosítani a biztonságos
kerékpártá roló használatát. A könyvtár a nagy távolság miatt nem tudja
betölteni funkcióját. A távolabbi város részek olvasói elmaradnak. A
könyvtár üres! Szerin tem ebből is látszik, Várfi András nem alka lmas
polgármes ternek, messze meghaladja emberi képességét. Amihez eddig
hozzányúlt , az mind káoszba fulladt. Hitelt vett magas kamatra a város
nyakába. Sorolhatnám a sérelmeke t. A jól működő könyvtárrendszert is
tönkre tette.A gyomai községházát is elvesztettük . Navrasics Tibor szerint
példa nélküli eset, hogy a saját községházát adta át ajárási hivatalnak egy
város. Semmit nem tett azért, hogy a 2-3 km-ről érkező olvasók, dolgozók
keré kpárja, j árműve védve legyen. Mindezen ismeretek alapjá n
felszólítom Várfi Andrást, mivel feladatát nem tudja ellátni, inkább
mondjon le a polgármesteri tisztségről! Kicsinyes civakodások, alantas
mesterkedések, a demokrácia állandó megsértése indokolják menesztését.
A könyvtár ügybe n nem akart szót adni, a képviselőknek kellett ezt
megszavazni. Máskor, amikor nem tetszett, amit mondok, megvonta a
szót, szünetet rendelt el. Ne m engedte, hogy elmondja m, hogy hazaárulást
köve tett el a Képviselő-testület. Mindenkit elmar maga mellől , a városbó l,
aki rő l azt sejti, hogya választáskor potenciális ellenfele lehet. Újra akarja
pályázni a polgármesterséget. A demokrácia betartására szerintem a
polgármester képtelen. Azt hiszi, hogy a felső kapcsolataival semmibe
veheti a lakosságot. Az emberekkel sértő módon "fe lfújt h ólyagk ént"
viselkedik. A Fidesznek is terhes és a lakosságnak is a személye.Az volna a
legjobb, ha végre belátná tehetetlenségét és önként félre állna, nem
akadályozná az önkormányzati demokráciát. Városunk visszafelé
fej lődött, munkahelyeke t nem nyertünk. Pályázatainkat évről évre
elutasítják. Szarvas város új város házá t épít 980 millió forintból, de nálun k
nem épül semmi . Dr. Weigert József

"lásd 12. old. impresszum

A magas belvíz miatt átmenetileg
ti los a koporsós temetés

Tájékoztatju k az érintetteket , hogy a súlyos belvíz helyzetre
tekintett el az Önkormányzat i tulajdonban lévő Közte
metőkben a koporsós földbe temetkezést átmenetileg nem
lehet végezni.
A temetkezési feltételekkel kapcsolatban a Gyomaszolg Ipari
Park Kft. temetkezési szolgálatánál (Gyomaend rőd . Ipartelep u.
2., Tel.: 66/386-269, e-maii: ipgyomaszolg@internet-x.hu) kell
érdeklődni.

Kérjükszíves megértésüket!



Előadás a kreativitásról
2013. április 6-án a Kis Bálint Általános Iskola
vendége volt Dr. Vass Vilmos, az ELTE Neve
léstudományi Intézetének docense. A rendez
vényt az Apáczai Könyvkiadó szervezte a Gyo
maendrödi Járási Tankerület iskoláiban dolgozó
pedagógusok számára.

. Gyomaendrőd iskoláinak nevelői nem minden
napi előadás részesei lehettek, melynek címe a
Kreatív iskola volt. Az előadás témája szorosan
kapcsolódik intézményünk nevelő-oktató mun
kájához, hiszen iskolánk 3. éve kiemeIt figyel-

o met fordít a kreativitás fejlesztésére, a tehetség
gondozásra.

Darvas Tibor Versmondó Verseny az
alsó tagozaton:

2013 . április 16-án a Kis Bálint Általános
Iskolában az alsós tanulók versmondó versenye
zajlott.
A,? alsó tagozaton negyvenöt kisdiák mérettette
meg magát. Lelkes felkészülésük ered
ményeként színvonalas előadásbanvolt részünk.
Helyezett tanulóink:
Első évf olyam:
l. helyezett: Bula Boglárka l . b
2. helyezett: Gubucz Petra l. c
3. helyezett: Weigert Villő l. a
különdíj :Uhrin Andor l. b
Második évfolyam:
I . helyezett:Vinkovics Ágnes 2. a
2. helyezett: Csányi Brigitta 2. a

/(IS BÁLINTIS/(OLA
3. helyezett: Tímár Kristóf2.c

különdíj : Farkas Dorina 2. b
Harmadik évfolyam:
l . helyezett: Fekécs Laura 3. a
2. helyezett: Izsó Csenge 3.b
3. helyezett: IgnáczRéka 3. c

különdíj: Fodor Botond 3. b
Negyedik évfolyam:
I. helyezett: Gubucz Réka 4. b
2. helyezett: Hamza Petra 4.c
3. helyezett: Dávid J ózsef-l,a

különdíj: Gecsei Lilla 4.b

IX. Darvas Tibor Versmondó Verseny
Diákönkormányzatunk 9. alkalommal rendezte
meg hagyományos Darvas Tibor Versmondó
Versenyét, melyet iskolánk egykori kiváló
magyar-történelem szakos tanáráról neveztünk
el.
A versenyre ebben a tanévben április 16-án került
sor, különhelyszínen a kis- és nagydiákoknak. A
nagydiákok versenyén 21 tanuló vett részt.
Kónya Márta tanárnö , a Diákönkormányzat
vezetőjeköszöntötte a versbarátokat.
A versmondókat 3 tagú zsűri értékelte: elnök

Susányi Istvánné magyar-ének szakos nyugdíjas
tanárnő; tagok: Dubis Ferencné magyar-orosz
német szakos nyugdíjas tanárnő, Balla Károlyné
magyar-történelem-német szakos tan árn ő,

munkaközösség-vezető.

A tanulók sok szép verssel mutatkoztak be,
komollyal és vidámmal egyaránt. A verseny

minden résztvevöje oklevelet kapott, a legjobbak
pedig könyvjutalomban is részesültek.
Felkészítő tanárok: Kónya Márta, Hunya Jolán,
Balla Károlyné, Forgácsné Gyetvai Krisztina.
A zsűri döntése alapján a következő eredmény
született:
5. évf olyamon:
I. Gecsei Zita 5.c és Kövesy Lili 5.c
2. Gál Bence 5.b és Kósa Fruzsina 5.b
3.Almási Lili 5.b és Sás Alexandra 5.b
6. évfolyamon:
I. Varjú Dániel6.b és Weigert Csenge 6.a
7. évfolyamon:
I . Kriszt György 7.a
2. Bátori Bernadett 7.c
3. Soczó Orsolya 7.a
8. évfolyamon:
I . Uhrin Barbara 8.b
2. Czikkely Hanga 8.b
Jó hangulatú, kellemes délután volt, ahol diák és
tanáregyarántjól érezhette magát.

Szállj költemény, szólj költemény"
A Határ GyőzőVárosi Könyvtárban a Költészet
napja alkalmából nagyon sok kis - és nagy diák
mondta el legkedvesebb versét. A Kis Bálint
Általános Iskola felsős diákjai közül három
versmondó ért el dobogós eredményt. Vinkovics
Zoltán 5. a osztályos tanuló : első helyezett, Gál
Bence 5. a: harmadik helyezett, míg Uhrin Bar
bara 8. a osztályos tanuló: első helyezés! Felké
szítőjük: Hunya Jolán tanárnő.

RÓZSAHEGYI /(ÁLMÁN ÁLTALÁNOS IS/(OLA

Rendhagyó óra
AzlnternetVers Fesztivál résztvevői megismerkedtek Timár Máté és
Rózsahegyi Kálmán életével és munkásságával, majd megkoszorúzták a
Rózsahegyi iskola előtt álló szobrokat. Rendhagyó irodalomóra keretében
megzenésített verseket adtak elő ismert szerzöktöl és saját szerze
ményeiket is bemutatták. A fesztivál díszvendége, Gergely Ágnes Kossuth
díjas költő, író, műfordító is meglátogatta az iskolát.
Versenyeredmények
A rajzolni szerető gyermekek részére sok pályázat i lehetősége van, hogy
megmutassák művészi tehetségüket. Dudics György rózsahegyis hatodik
osztályos tanuló az Így látom a parlament épületét círnű pályázaton, melyet
a Lakitelek Népfőiskola írt ki, évfol yamában 5. helyezést ért el. Jutalmát az
Országházban vehette át a parlament elnökének köszöntője után . Dinya
Panna és Wéber Dorina rajzát is kiállították a Parlamentben.
A helyi Roma Polgári Szövetség által meghirdetett "Roma kultúra,
hagyomány" országos rajzpályázaton Süli Zsolt negyedikes tanuló
különdíjas lett. A szervezet elnökének különdíj át kapta Meszlényi Jázmin
(2.0.), Paróczai Bence (4.0.), DávidAdrienn (6.0.), Lövei Zsuzsanna (7.0.)
és Soczó Tamás (8.0.) tanuló.
Az én iskolám című járási rajzpályázat második fordulójára Dévaványán
került sor, ahova 14 rózsahegyis kapott meghívást. Az ott rajzolt
alkotásokat korcsoportonként értékelve a következő eredmények
születtek: I. helyezést kapott Sőrés Petra (6.0.) és Nagy Dóra (7.0.), II:
helyezett lett Meszlényi Jázmin (2.0 .), Gella i Fanni (4.0 .) és Dávid Adrienn
(6.0.) tanuló. Különdíjat kapott Dinya Panna (6.0.) és Soczó Tamás (8.0.)
tanuló.
A VI. InternetVers Fesztivál Weöres Sándor 100. születésnapja tiszteletére
járási rajzpályázatot hirdetett a költő verseinek illusztrálására. A megadott
versek alapján közel 400 rajz érkezett, a díjazás korcsoportonként történt. A
Rózsahegyiböl a következőket díjazták: I. hely Wéber Dorina (6.0 .), II.
hely Szujó Cintia (5.0.), IlI. hely Szurovecz Milán (8.0.), IV. hely Dávid
Adrienn (6.0.) és Nagy Krisztofer (4.0.), VI. hely Nagy József (7.0.) és
VaszkóÁgnes (6.0.) . Minden rajzott beküldött gyermek részt vehetett egy
hangulatos koncerten, melyet a Hangraforgó együttes adott.
Már nyolcadik alkalommal kaptak meghívást a színvonalas nemzetközi

matematika versenyre Mezőberénybe a rózsahegyisek, ahol idén is erős

mezőny gyült össze . A csapat (7.0: Berki Krisztián, Dobák Dóra, Szujó
Róbert, Varjú Tamás - 8.0: Csapó Elek , Kurilla Zoltán , Martikán Attila,
Székely Péter) végül az 5. helyen végzett, míg az egyéni küzdelemben
Kurilla Zoli szintén az 5. helyet szerezte meg .
Kéri Éva 8. b-s rózsahegyis 2013. március 22-én Békéscsabán részt vett a
minden évben megrendezésre kerülő Tiszán innen-Dunán túl
Népdaléneklő Verseny Békés megy ei döntőjében. Szép szerepléssel Ezüst
minősitő Oklevelet kapott. Dávid Emese, Keresztes Kata és Kéri Éva
alkotta csapat részt vett a III. Országos Komplex Ének-zenei Műveltségi
Verseny dél-magyarországi regionális fordulóján, ahol negyedikek lettek .
A Szentesen megrendezet versenyen többek között bemutatták a Gergely
járást, számot adtak elméleti tudásukról is.
Szinte télies viszonyok között került megrendezésre a körzeti mezei
futóverseny. Itt a Rózsahegyi iskola végzett az első helyen 4 arany : Szrnka
Berzsián, Kovács Ágnes, Tarsoly Tamás és Nagy Csilla , valamint 2
ezüstéremmel. A megyei döntőből Nagy Sándor nyolcadikos tanuló jutott
tovább a Gödöllőn megrendezett országos döntőre, ahol a
középmezőnyben végzett.
A Varga Lajos Sportcsarnokban megrendezett körzeti focikupán, a II.
korcsoportban az iskola csapata emelkedett a mezőny fólé, ősszel és
tavasszal is legyőzték az összes ellenfelüket, így őkjutottak tovább .
21 produkciót láthatott a közöns éga Ki mit tudon. Mátyás királyról szóló és
állatmeséket, valamint mai témájú jeleneteket szerepeltek kicsik és
nagyok. Bábosok és modem táncok mellett láthattunk bécsi keringőt,

cigánytáncot és "éneket az esőben". Az énekkar mozgással is megjelenített
vidám dalokkal lépett fel. A zenélni tanuló rózsahegyis gyerekek
furulyáztak, tromb itán, klarinéton és gitáron játszottak. A lányok judo
bemutatója is nagy sikert aratott.
Kedves Olvasó!
Tisztelettel kérjük, hogy adója I %-ával támogassa a Rózsahegyi Iskola
Diákjaiért Alapítványt, melynek célja az iskola tanulóinak és
közösségeinek támogatása. Adószáma: 18390162-1-04
Az iskola életéről további információkat, képeket találhatnak az iskola
honlapján: www.rozsahegyiiskola.hu
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Tisztelt Hirdetőnk !
Új Gyomaendrődi Hirlap szerkesztősége Cím:
5500 Gyomaendrőd, Arany J. u. 25.; mobil: 06/20/2216-633;
e-maii: biro.karoly5@u pcmail.hu; Beküldési határidő minden hó 25-e!

In gat la n

Nem használt, elromlott, feleslegessé vált
h űt ő , vagy fagyasztószekrényét ingyen
elfogadom. Hívjon, házhoz megyek.
Egyeztetni telefonon lehet: +36-66-789-189

Vásártéri lakótelepen, 4 lakásos tömbben,
felújított első emeleti erkélyes, jóelosztású,
kis rezsis lakás eladó. Kivülről B cm-es
hőszigetelés sel. Nyílászárók és a
villanyvezetékek kicserélve, laminált
parketta, beépített konyhaszekrény. A
lakáshoz zárt udvar rész, garázs, tároló
helység és padlás rész is tartozik. Érd.:
20/568-98-55telefonszámon.
Gyomán a Vásártári lakótelepen 3.emeleti
két szobás,klimás,riasztós lakás eladó.
Irányár:4,7 millió Ft. Továbbá: Gyomán
höszigetelt ,kétszintes ház
eladó,összkomfortos BOnm-es alsó
épülettel,garázzsal. Irányár:15,5 Millió Ft.
Érdekl ődni : 0620/423-05-65
Gyomán a Vásártári lakótelepen 3.emeleti
két szobás,klimás,riasztós lakás eladó.
Irányár:4,7 millió Ft. Érdeklődni : 0620/423
05-65

Gyomaendrödön,a Vásártéri lakótelepen,
egyszobás, cserépkályhás és gázfütéses
földszinti lakás ELADÓ! Ár: 4.200.000 Ft.
Érdeklődni : +36203764567
Gyomán, a Vörösmarty utcában 2 szobás
ház eladó. Közmüvesített, osztható telek,
állattartásra alkalmas melléképület. I.ár6M
Ft.Érd.:30/631-72-70
Gye., Október 6. ltp-en 2 szobás földszinti
lakás sürgősen eladó. Érd.:70/313-48-61
Gye.,aSelyem úton parasztház eladó nagy
port ával. gyümölcsfákkal, villany van. I.ár
2,2MFt.Érd.: 66/284-857; 30/925-9515
Endrödön 2szoba +nappali,gáz ésvegyes
tüzelésü, összkomfortos parasztház
alsóépülettel, nagy udvarral eladó. I.ár3 M
Ft.Érd.:20/2155-670
Gyomán,aGárdonyi utcában szerkezetileg
jó állapotú, külső tatarozást igénylő

összkomfortos parasztház nagy kerllel
eladó.l.ár3MFt. Érd.:70/2452-295
Október 6. ltp-en 2 szobás, 3. em. lakás
eladó.Ármegegy.szer.Érd.: 20/5767-879
Gye., Templom-zugban vízpartra rnen ö
ingatlan eladó, villany és fúrott kútvan. A
terület nagysága miatt - 4614 m' -

vállalkozásra is alkalmas. Ár: 2300 Fl/m'.
Érd.:70/9438-212
Eladó a HOLDFÉNY s öröz ő Kulich Gy. U.

ban (Magtárlapos) teljes berendezéssel.Ár
megegy.Szer. Érd.:30/501-39-14

Gyomán, Rózsa F. 14. sz. alatt 4 szobás,
nappali + étkező , padlásteres családi ház
alsóépülettel, garázzsal eladó, - kisebb
csere érdekel. I.ár 11 ,5MFt. 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-

Gye., Rákóczi u-ban, 4 szobás, dupla
fürdőszobás, dupla ebédlős , 2 bejáratú
polgári ház melléképületekkel , dupla
9arázzsal, vegyes tüzeléssel ,
berendezéssel eladó. Érd.: 66/284-278;
30/851-99-02-b-

Gye., fél komfortos paras ztház ,
bekőltözhetően, Kálvin u57sz. alatt, eladó.
l.ár4,5MFt. Érd.:70/2015-208;66/282-148
-b-4x-

Gyomaendrőd központjában, Napkeleti u.
4. sz. alatti 2 szobás, gázfütéses családi
ház, nagy melléképülettel 1440 m'-es
telekkeleladó. I.ár3,45 MFt. Érd.:20/4132
770
Gyomán, Rákóczi u. 29. sz. ház eladó.
Jelenleg orvosi rendelő. A Kecsegésben
(Sulek kert) horgásztelek eladó. Érd.:
30/367-0840;30/9985-096

Endrődön 2 szobás, galériás, konvektoros,
szigetelt kisházeladó. Érd.: 70/566-7344;
70/575-1307
Gyomán, Zrínyi u. 19/1. alatt 5 szobás,
é tkez ő s, vegyes, ill. gázfütéses házeladó.
Érd.:70/566-73-44

HUNYÁN 3 szobás, összkomfortos ház,
nagy portával eladó. Érd.: 70/566-73-44

Vegyes

Tavaszi rnmkákból, metsz ésb öl, gallyakat
befogadunk. Nagyobb mennyiség esetén
elszállításban tudunk segíteni. Egyeztetni
telefonon lehel: +36-66-789-189

Veszélyes fák kivágás a, tüzif a
összevágása, kertek, udvarok kaszálása,
füvágás, elhanyagolt telkek rendbetételét
vállalom. Érd.:70/2830-347

Egy garázsra való 38x18x10 cm-es berényi
blokktégla eladó féláron! Érd.: Gye., Zrínyi
M.u.29/1 .sz. alatt este 5után.

Öntöttvas, zománc burkolatú, szenes
kályha eladó. Érd.:20-221-6633

Oktatá s

Tisz telt Szülők! Korrepetálás ,
felzárkóztatás, magán órák, fej l esztő

foglalkozások, dolgozatokra, kő zépiskolal

felvételire , versenyekre való felkészítés
általános iskolásoknak (1-8. oszt.), iskolai
dolgozallapok megrendelhető k.

Korszerüen felszerelt tantermemben
minden felszerelésingyen biztositott. Cél a
minéljobbiskolai eredményelérése!AzÖn
gyermekéértdogozom! Érd.:30/856-32-18
Nyáron, előkészítő , ismétlő, gyakorló,
fej l esztő, felzárkoztató, pótvizsgára,
középiskolai felvételire felkészítő

foglalkozás ok indulnak általános
iskolásoknak. Továbbá alap és középfokú
érettségire való felkészítés matematikából.
A foglalkozások heti száma 1-3.
Jelentkezés:30/856.32.18
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• elérhető árak
• széles választék
• minőségi termékek
• akciók
• törzsvásárlói kártya I
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I

! - Bajcsy-Zs. út 49.
I - Hossuth u. 2.
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I - Hossuth u. 66.
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! utalványt
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Tapír
Papírbolt

Gyomaendr őd, Kossuth u. 31.
TELEFON: 06-30/278-04-05

egérkeztek
a nyári szabadidősjáték k :

Homokozó k -szletek, Idstaligiík,
fű ~ír -fl, döm erek•••
ro aszer, isho "sze eh,

hön31veh rendkívü i olesó tiron•••
N)1omtatviín)1ok, egyéb jiítékok,

ajiíndékok, sel)1emviriíg•••
Spiriíloziis, Juízhozsziíllitiís•••
AVON, Oriflam,e ennék k !

Továbbra is válthat
vásárlási utalványt bármilyen összegben!

Nyitvatartás: H-P : 7-17-ig;
Szo: 8-lZ-ig



A I.
.~~~: Ilgyfélszolgálatí irodája

-kötelező gépjármű felelősség biztosítás, CASCO
-vagyonbiztosítás (lakás, üzlet, vállalkozás)
-életbiztosítás - EUROalapú életbiztosítás
-felelősség biztosítás
-utasbiztusítás
-mezőgazdasági biztosítások

TÍMA MENYHÉRTNÉ Tel.: 06/30/4178-882; 06/20/6634-52..,
Gyomaendrőd, Bajcsy-Zsilinszky út 47.

Halálos ba eset
Május l 8-án, délelőtt a Fő- és Pásztor 1. utcák kereszteződésétől nem
messze ütött el egy gyalogost a sorompó felől érkező gépkocsi.
A balesetet szenvedett hölgy életét a kiérkező mentősök hosszas
próbálkozás után sem tudták megmenteni. Az ügy körülményeinek
vizsgálata folyik .
Május elején tett bejelentést egy helyi férfi, hogy egy mezőgazdasági

munkagépét eltulajdonítottak a földjéről. Az adatgyűjtés során
tisztázódott, hogy két gyomaendrődi személy követte el a
bűncselekményt, akik kihallgatása során több; más bűncselekmény

elkövetését is bevallották, például a MOL gázkutak körül lévő

alumínium kerítések ellopását is, amivel több milliós kárt okoztak .
lO-én, a délutáni órákban jelentette be egy személy, miszerint az egyik
helyi idősek otthonában lopás történt. A forrónyornos felderítés során
ismertté vált, hogy az egyik bentlakó személytől loptak el 17 ezer
forintot. Az elkövető egy olyan fiatalkorú személy, aki amúgy az idős

otthonba jár segíteni egy ismerősének. Lopás miatt megindult az eljárás
ellene.
ll-én, az éjszakai órákban történt betörés egy Sugár úti ingatlanba.
Innen monitort, 250 ezer forint készpénzt, 1 karton cigarettát vitt el a

.hívatlan vendég. A gyors rendőri intézkedés során kiderült, hogy egy
helyi férfi követte el a bűncselekményt, akit hamarosan el is fogtak,
ellene lopás miatt indult eljárás.
12-én igazoltatott a járőr egy férfit a Juhász Gy. utcában. Megtudták
róla, hogya gyulai törvényszék több ügyben is körözést rendelt el ellene .
Elfogták és a gyulai BV-be szállították.
25-én este bejelentették, hogy egy zavart férfit látnak a járdán
közlekedni. A kiérkező rendőr igazoltatta, és megtudta, miszerint súlyos
kórban szenved az illető, és csak arra emlékezik, hogy Szarvasról indult
el. Viszont nem tudja hol is van abban a pillanatban. Mentővel

elszállították.
15-én estefelé bejelentette egy férfi, aki Öregszőlőben kerékpáron
közlekedett, hogy az egyik ház udvaráról kiugrott elé egy nagy
kaukázusi juhász kutya ami megtámadta őt. Megharapta a karján, sőt

ennek során a karja el is tört az eb erős harapásától. A kutya gazdája nem
ismerte el felelősségét, sőt ellenállt a rendőri intézkedésnek is, ezért
megbilincselték és az őrsre előállították . Súlyos testi sértés miatt, amit
saját ebe követett el, eljárás indult ellene . Ráadásul a kutyája nem
rendelkezett a kötelező chip-pel sem, ami miatt szintén eljárást
indítottak.

· 3. oldal

....................... 5. oldal

...................................7. oldal

.....liI., 4. oldal

Arés



Írásra alkalmas idő van. Esik az eső, hideg szél fúj, a szabadban nem
kellemes most. Az igazat megva llva a lakásban sem érzem a májusi
meleget. Mikor ezeket a sorokat papírra vetem, a Hősök emléknapja
van, és gyermeknap is, véletlenül egy napon. Engedjék meg, hogy
időben visszamenjek a gyermekkoromba, nem először, de sok az
emlék, van miből merítenem. 1944-ben négyévesek voltunk
ikertestvéremmel. Apu háborúzott, Anyu és anyai nagyszüleink
vigyáztak ránk. Emlékszem mikor Apu üzent valahonnan, hogy viszik
le Kostancába, fogságba a román tengerpartra őket, mi Édesanyánkkal
ott ácsorogtunk a békéscsabai vasútállomáso n. Nem sokat tudtunk a
világról, de látni akart az Apánk. Jött a katonavonat és megállt.
A csúnya, kopott vagon rácsos ablakán át integetett az Apukánk és mi
vissza neki. Mondott is valamit, ki tudja mit. Anyu szorította a két fia
kezét és kiabált a nagy hangzavarban válaszolgatott Apa kérdéseire.
Ma is látom magam előtt ezt a je lenetet. Azután megje lent
gyermekkorunk egyik hőse, 44 nyarán, úgy hívták, hogy Frankó
László . Vadászpilóta volt 24 éves, gyönyörü egyenruhában, oldalán
egy kis díszkard, vagy tőr. Odaadta a kicsi unoka testvéreinek és mi
~zzel a díszkardocskával játszottunk, nézegettük. Ez a fiatalember
Edesapánk legidősebb bátyjának - aki több mint 20 évvel volt idősebb
Apunál - a fia volt. Nagy, szépszámú családból származom. Apai
nagymamánk I I gyereket szült és 48 évesen szülte meg apánkat, majd
még 48 évet élt, 96 évesen halt meg. Apró, pici, egy életet végig
dolgozó asszony volt, büszke vagyok rá.
Ez a fiatal vadászp ilóta csak néhány órára látogatott meg minket és
Apu nővérét , ott Békéscsabán. Előtte elment meglátogatni öreg

Az én hősöm ...
Dr. Frankó levele nagyszüleit Medgyesegyházán. Aztán soha többet nem láttuk.

A "Puma" híres vadászrepülő század tagja volt. 1944. november 2-án
bevetésből hazatérőben Cegléd környékén ai: amerikaiak lelőtték a
gépét, őt, aki kiugrott ejtőernyővel , il l eveg őben kivégezték. Valahol
holtan esett a fóldre. Társa itól, a túlélőktől ennyit tudott meg a család.
Soha, a mai napig sem ő, sem a gépének roncsai nem kerültek elő.

Szülei évekig várták haza, hátha mégsem volt igaz a halálhíre, de nem
jött. Ugy haltak meg, nem látták többet legidősebb fiukat. Lászlónak
testvérei maradtak. Bandi ma 90 éves. Ö is vadászrepülő volt ott a
pumások köz őtt , Tibor szintén repült. Egyébként mind a három
műszaki egyetemre jártak, onnan vitték el őket, miután sportrepülők

voltak szabadidejükben. Húguk, Erzsike ma is él, nagyon idős, 10
gyereket szült. Mélyen vallásos a család, evangélikusak vagyunk.
Erzsike - unokatestvérem - gyerekei teológiát végeztek. János fia ma a
Dunántúl egyik püspöke. Tőlük kaptam azt a gyönyörü zöld,
nemesített vadszőlőt, amelyik itt a Jókai utcai házam falát futja be.
Szörnyü volt a háború, ma, május 26-án a Hősökre emlékezik az
ország . Magyarok százezrei estek el a második világháború
borzalmaiban. Nem jó szándékukból mentek katonának, menni kellett.
A háborúkat általában a polit ikusok csinálják. A mai gyerekek már úgy
nőnek fel, hogy a játékaik, a TV műsorok egy része az erőszakró l,

emberi ölésről szól. Ilyen lett a világ.
Gyermeknap is van, kár, hogy nincs szebb idő . Jobb lenne este a TV
ben vidáman játszadozó, édes kis leányokat, kőlyköket látni Anyuva l
ésApuval. Hisz ők az élet értelme! Inkább bennük gyönyörködjünk.
Az én délceg, szép megjelenésű unokatestvéremnek megölték az
álmait, őt megölték. Soha nem lett felesége, gyerekei, nem lett belőle
gépészmérnök, mert annak készült. Halott lett belőle értelmetlenül.
Mert volt Hitler, Sztálin és HÁBORÚ és HALÁL! Megbocsáthatatlan!

Tisztelettel: dr. Frankó Károly
.. ...... ...................... .......... ........ .... ............ .... .. - : ..

Összemérték tudásukat
Gyomaendrődön a Néptáncosok

2013 . 05. I l -én rendezték meg Gyomaendrődön a Békés Megye i
Gyermek- és Kisegyüttesek Fesztivá lját, ahol csoportok és szólisták
mutatták meg tudásukat a szakmai zsűrinek.
14 csoport, több mint 400 gyermek töltötte meg a Katona József
Művelődési Központ színháztermét, akik izgatottan várták, hogy
színpadra kerüljenek. Az évek óta megrendezésre kerülő Békés
Megyei Gyermek- és Kisegyüttesek találkozója az idén már nem csak
a .találkozás jegyében zajlott, hanem a megmérettetés jegyében is,
hiszen első alkalommal minősítették az itt fellépő együtteseket,
szólis tákat. A 3 tagú szakmai zsűri arany, ezüst és bronzminősítéssel

értékelte a látott produkciókat, illetve a fesztivá l két legjobbnak ítélt
koreográfiáját egyenes ágon juttathatta be a VII. Országos
Gyermektánc Fesztiválra.
A két félidős versenyprogram szakma i értéke léseit először zárt
körben, az együttes vezetőkjelenlétében tartotta meg a szakmai zsűri .

A találkozó zárásaként pedig, a több száz táncos jelenlétében
megkezdődött az ünnepélyes eredményhirdetés . A minősítéseket a
versenyprogram sorrendjében hirdette ki a szakmai zsűri, így a
házigazda Gyomaendrődiek, akik utolsó produkcióként léptek
színpadra sokáig izgulhattak, hogy megtudják eredményüket.
Várakozásuk azonban nem volt hiábava ló, hiszen Arany minősítéssel

értékelték a látott produkciójukat.
A díjátadás utolsó részében pedig kihirde tték azt a két koreog ráfiát,
melyet az egész napos versenyszámok közül a szakmai zsűri

véleménye alapján, egye~es ágon juttatott be a VII. Országos
Gyermektánc Feszt iválra. Igy a 20 13.06. 28-29 .-én megrendezésre
kerülő Országos fesztivá ira továbbjutottak a Békéscsabai Hétpróbá s
Néptánciskola Hatpróbás csoportjának Dél-alfóldi táncok c írn ű

koreográfiája, valamint a Gyomaendrődi Városi Alapfokú Művészeti

iskola néptánccsoportjának Sirateste Bukovi nában című produkciója.
A rendezvény szervező, együttműködő, támogató partnere ia Nemze ti
Kulturális Alap, a Nemzeti Művelődés i Intézet, a Békés Megyei
Néptá ncosok Szövetsége Közhasznú Egyesület, a Katona József
Művelődési Közpon t, a GYÜSZ-TE és a Körösmenti Táncegyüttes.

Nyugdíjas köztisztviselök látogatása az új Városházán

Az. önkormányzat vezetö tisztségviselöi aközeli napokban vendégüllátták az
egykori városházidolgozókat, akik ma nyudíjasként isfigyelemmel kisérik az
önkormányzat életét, a közszolgálati munkát végzö aktiv dolgozók elött álló
kihívásokat és feladatokat. Dr.
Csorba Csaba jegyző az önkor
mányzatróiéshivatalról adott tájé
koztatást követően végigkísérte az
egykori dolgozókat az új Város
házán , bemutatva az ügyfél
szolgálati és egyéb munkakörül
ményeket, az osztályok előtt álló
feladatokat.

XI. Bogrács napja Paprikáskrumpli Főző Verseny
Gyomaendrőd

(Öregszőlő, a Rózsahegyi Ház melletti szabad területen)
20B.június 8-án 8- 21 óráig!

7.30-tól Regisztráció, főzőhelyek elfoglalása
9.00 A rendezvényt megnyitja Várfi András polgármester

10.30 Tulipános Óvoda társastánc bemutatója
11.00 Cibere a bohóc
12.00 Jó ebédhez szól a nóta (Mraucsik- Tímár duó)
13.00 Barátság Klub énekel
13.30 A Rumba TSE két párosa Nagy Márk-Gellai Cintia és

Nagy Bence-Szab óEszter táncbemutatója
14.00 Kangoo bemutató
14.30 Színfolt Mazsorett Csoport fellépése
15.00 Eredményhirdetés
16.30 Gyoma Gráciái Hastánc csoport bemutatója
17.00 Tombolasorsolás
18.00 Aranysólyom Dobkör rnüsora
19.00 Retró-party Kmellár Mátéval

Rózsahegyí Házban Rózsahegyi Kálmán emlékkiállítás.
Kelt tésztasütés az udvaron lévő kemencében.

Egész napos büfé, tombola.
Légvár, trambulin, népi játszóház, kötélhúzás.

Töltsön egy kellemes napot Ö regsz ő lő ben l



Összegzés a Sajt és Túrófesztivá ról és a G ÜSZ-TE további rendezvé vei
Pájer Sándor, a Gyomaendrődi

Üdültetési Szövetség Turisztikai
Egyesület elnöke szívesen tett
lapunk kérésének eleget és be
számolt az alábbiakban egye-sülete
ídei főbb tevékenységeirőI.A Sajt és
Túrófesztivál immár lezajlott, en
nek összegzését olvashatják, de az
elkövetkezendő rendezvényekről is
nyújt érdekes híreket, újdonsá
gokat, amelyek a szervezéssel és
lebonyolítással kapcsolatosak. Pél 
dául új helyszíneket választanak
egy-egy eseményhez...

A GYüSZ-TE megrendezte az idei,
immár tizenötödik Sajt és Túr ó
fesztivált Gyomaendrődön. A múlt év
a tapasztalat szerzés éve volt ebből a
szempontból. Az idei már jól sikerült

véleményem szerint. A múlt évben már új helyszínen rend eztük, az idén is
ennek megfelelően indultunk neki . Tavaly például tizennégy sajtos kiállitó
volt, idén huszonnyolc. Boros tavaly kettő, most hét. A pálinkások tavaly is
ketten voltak, idén is, de ezt nem akarjuk felfejleszteni . Arra kell
figyelnünk, hogy a rendezvényen az itteni vásárlóerő úgymond "e lbírja" a
kiállítókat, mert ugye a végtelenségig nem lehet emelni a kiállítók számát,
hiszen akko r már esetleg nem éri meg kiállítónak.Az idén viszonylag rövid
időtartamú volt: egy hétvégén, két napon át. Ez úgy tünik nem igazán
sze rencsés, mert a gazdasági eredményeket nem produkálja.Aj öv ő évben
négynapos ünnep lesz a május elseje környéke , ekkor már egy sikeresebb
rendezvényt tudunk majd ősszehozni . Rem ényeink sze rint a vidékiek is a
hosszú hétvégét majd itt töltik , tehát jelentősebb lesz az é rdek lő dö k száma.
A saj tos kiállítók , úgy érzem, felemás eredménnyel , de azért közepes t ől

j obb vásárt csináltak , volt olyan , aki köszöngette, félóráig rázta a kezem,
hog y milyenjó volt, rengeteg sajtot eladott. ..
A visszajelzéseket igazából csak a rendezvényen résztvevőktől kaptam,
ezen kivül készítettünk egy felmérést a kiállítók és a látogatók körében.
Ennek lényege az, hogy ebből szerezz űk a tapasztal atok at, hogy mit,
hogyan csináljunk, ugyanakkor ez a pályázatunkhoz is szükséges. Ennek
kiértékelése a vége felé közeledik. Eddigiekben azt látjuk a tapasz
talatokból, hogy jól fogadják a gyomaendrődiek a rendezvényt, de az
idegenek is, akik eljönnek hozzánk.
A helyi vendégek szempontjából talán a tavalyi jobban sikerült, már csak
az időpont szempontjából is, mert a "nulladik" napi program meglepetés
volt az embereknek. Az idei program azért kicsit felemásra sikeredett, mert
akik közel voltak az esemény ekhez, azoknak nagyon szép és újszerü volt,
akik távolabbról figyelték, azoknak kevésbé volt élvezhető, és ez hiba volt .
A lézeres bemut atóra gondolok. Tehát a péntek estét egyértelműen

frissíteni kell a jövőben, ugyanis ez nagy tömegeket tud vonzani (szinte
csak helyiekről van szó egy ilyen rendezvényen). Mi a gyomaendrődi

ekk el, az egymáshoz való köt őd ést, kapcsolatot akarjuk erősíteni , a
gyomaendrődi identitás tudatot tovább építeni, err e való ez a péntek este!
Jövőre megfrissítjük, mert a kifáradá s jelei mutatkoznak a műsoron, ezt
frissíteni kell, annak bizonyos elemeit. Úgy gondolom, hogy ezzel jövőre
nagyot fogunk előre lépni egyébként, mert már az ötleteink meg vannak,
hogyan tudjuk igazi színvonalas kavalkáddá, látványossággá fejleszteni .A
közönség mindig valami újat vár és ezt nekünk is követni kell , sőt ha lehet,
teljesíteni!
A rendezvény hangulata is azt sugallj a, hogy első sorb an szakmai
megmozdulást kívánjunk megteremteni. Ehhez teszünk olyan elemeket,
ami szórakozt at is. A szakmaiság megjelenik ott , hogya pénteki napon
egyféle mesterkurzust tartottunk az érdekl őd öknek . Ezen nagyon sok helyi
érdeklődő jelent meg meglepő módon . Ök meg akartak ismerkedni a
saj tkészítés módszereivel, mert a volt Betlen szakiskol ában , a kon yhán,
tartottunk egy "saj tkész í tő műhelyt", ahol elkészítették a tejből a saj tot. Itt
lehetett jegyzetelni, és figyelni, tanulni , ezt a kurzust szakemberek
tartották. Úgy látszik és kitűnik, hogyarendezvényeinken kere sztül is a
saj tos társadalom elfogadj a Gyomaendrődöt, érzékeli azt az odaadást és
gondoskodást, amit velük szemben elindítottunk és tanúsítunk. Erre a
rendezvényre három helyről jött össze a támogatási pénz. Az
önkormányzattól , a pályázatunkból és a helyi TAKSZÖV-től is.

Következő GYÜSZTE rendezvényaugusztusban lesz, a sokadik halfőző

verseny. Ezt augusztus IS-án tartjuk majd. A múlt évi tapasztalatokat
levon va, ennek helyszínén változtatunk, mert nem volt elég nézőközönség

ezen a rendezvényen. A résztvevők száma nagyj ából a megelőző évekéhez
volt hasonló , de én úgy gondolom, hogy ennek mérete, mértéke azért
nagyobb kell, hogy legyen . Két hely került szóba, de mindenképpen
Gyomára kell áthoznunk. Nag yon sok Endrődön a főzőverseny és a
kifáradás jelei mutatkoznak ezeken . Az egyik színhely a saj tos fesztivál
mostani területe lenne a Hősök útján , a másik elképzelés szerint a gyomai
ligetben. Épült ott régebben egy teljesen kihasználatlan, úgynevezett
"rendezvény tér" . Ezt kicsit kib ővítve, komfortossá téve lehet elképzelni,
mint helyszínt. A közönség jobban láthassa , követhesse a dolgo kat ezért is
a helyszínváltoztatás terve. Ami a Hősök útja mellett szól, az az, hogy
változtatnunk kell a fózési bemutató közönséget is érdekelhető részén.
Ugyanis az endrődi ligetben szétszélednek a csapatok a főzés idejére,
mintegy zárt csoportokat alkotnak. Egy-egy látogató vendég pedig
szeretné megfigyelni , hog yan keverik , kavarják, készítik elő a dolgo kat.
Endrődön ez nem igazán müködik, mert a "szigetek", amiket a versenyzők

kialakítan ak maguknak, szinte elzártak, és nem szívesen merészkedik oda
az idegen. A Hősök útjának az az előnye, hogy sorban vannak, vagyis
lesznek a főz ők, előre teszik a bográcsot, hogy láthassa a közönség mi
történik és hogyan, akik elsétálnak előtte, és a csapatok hátuk mögé
helyezik a padokat, vend églátást . . .
Ebben az esetben megvalósul az, hog y érdekessé válik, ki mint főzi, süti
meg az ételt , telje síti a feladatot. Nem beszélve arról, hogy ehhez
hozzárendelünk majd ételkés z íté s i bemutatókat. Tervben van
sztárszakácsok, ismert arcok meghívása is, akik bemutatókat tartanak,
kóstolókkal. E mellett a népi hagy ományos bemutatókat is, mint például
k ürt őskal ács készítés, stb. Ezek is szintén egyfajta látványt j elenten ek.
Majd ezután dől el az is, hogy maradunk-e azon szisztémánál, hogy estébe
nyúló legyen-e a prog ram, mert akkor tüzijáték is szokott lenni. Ha pedig
nem nyúlik sokáig, hanem csak 7-8 óráig tart a rendezvény, akk or
kimondottan szakmai látv ányosságként kívánnánk ezt kezelni. Tehát a
szakmai része felé menne el a dolog, nem a szórakoztatás irányába . Sajnos
kevesebb pénzünk van erre az idén, mint tavaly volt. Erre csa k
önkormányzati támogatásunk van , és valamivel kevesebb TAK SZÖV
felajánlás. Olcs óbbá teszi a dolgot, hogy saját színpadunk van, erre nem
kell költeni, mert ez is jelentős össz eg lenne . Valamint a megszerzett
rutinunk is racionalizálja már a kiadásokat.
November 9-én, a Művelődés i Házban keni! megrendezésre a
disznótoros nap, ez is új helyszín lenne . Szeretnénk azt, hogy a városnak
ez egy jelentős rendezvényévé váljon, ha már téli j ellegű is, mert akkor már
holtszezon van rendezvén yekben, bentre, fedett részbe tudnánk vinni.
Kultúrházban ez mindenképpen bel ép ő s rendezvény lesz . Ehhez
semmilyen támogatásunk nincsen, önerőből kell megvalósítanunk. Ez egy
disznótoros, evős, ivós rendezvény lenne a jövőben is, Ehhez a műsor,

valószínűleg a Fási Ádám-féle, sok nézőt vonzó zenés program lenne .. .
Mint valószínűleg az már ismert, szerv ezetünk nyert egy pályázatot, a
turizmus fejlesztésére. A megvalósítása most indul. TDM (Tur isztik ai
Desztinációs Menedzsm ent) fejleszté sér e. Gyomaendrőd életébe n
elsősorban a turizmus növekedésében kell, hogy megjelenj en. Ehh ez
készítünk most egy új honlapot. A Művelődési Háznál lévő Tourinform
irodához kerül majd elhel yezé sre egy információs tábla ("touch-info ") ,
ezen bármit meg lehet majd keresní, ami a turízmus témával kapcsolatos.
Ezen kívül Gyomaendrődön meg fognak jelenni bízonyos kis "szigetek" ,
amik a nevezetességek előtt leszn ek egy kis ü1őpaddal, ahol megtudhatják
az érdeklődők az adott nevezetességnek a történetét. Nagyobb összeget
fordítunk majd a marketingre, hogy ezt a térséget válasszák inkább a
turisták és miért . Ez majd a honlapon online módban jelenik majd meg.
Ezen a nyáron már eredményének kell lenn i. Látszik már, hogy a turizmu s
szervezésében a szakmaiság is megjelenik. Ugyanis alkalmazunk egy
személyt, aki erre szakosodott szakemb er. Egyébként Dévaványa,
Mezőberény is belépett tagjaink sorába, ugyanis az a nézetünk, hogy egy
térséget kell reklámoznunk. Nekik is összességében sok ajánlható
programjuk van, nekünk sok szálláshelyiink, tehát adott az összefogás
miértje, és a siker érdekében ezt meg kell tennünk, kihasználva a térségün k
adta lehetőségeket! Nem beszélve arról , hogy míndhárom városn ak van
saját fürd ője , tehát a vize s programokban is tovább tudunk lépni,
választékot nyújtani -tette hozz á Pájer Sándor.



VENDÉGLÁTÁS, B RÁSZAT, BORLOV AG REN .. ...
gyik évről a másikra baráti körben elfogyassza a
borát. Emlékszem mikor valamit dolgozgattunk
együtt, sza kmán kívü l, akkor mind ig mondta,
hogy na, hozok egy kis csígírt, azt aztán
elfogyasztottuk, könnyebben ment a munka.
Szép eml ék volt. Jancsi bács inál volt olyan, hogy
bejött a vendég az éttere mbe, és kértek két
nagyfröccsöt , Jancsi bácsi térül fordul , és
kihozott egy üveg bort , meg egy üveg szódát.
A vendég mondja , hogy ezt én nem kértem!
Ja ncsi bácsi erre csak annyit mondott, hogy nem
baj fiam , ami megmarad, majd visszav iszem!
Utána persze két, vagy három üveg gel meg
ittak .. . Ez volt az ö igazi vendéglátói hozzá
állása , mondhatn i kvázi ars poét ikája, a vendég
szerete te , ism eret e, vag yi s a vendéglátá s
szeretete is.
Au gusztu s e lsején lesz ötven éve, hogy a
Holl erban kezdtem. Abban az időben a jó borok
rnejíett nagy kultú ráj a volt a kimért borokból a
fröccsivásna k, mert egy nagyonj ó üdítő ital, nem
a gyors berúgás volt a cél. Tehát felkészültem
arra, hogy aborokat méltó képen értékelni
tudjam. Mintegy tíz éve jött egy borlovag
társaság, ame lyik az Európai Borlovag Rend , s
megkereste Mag yarországot. Az első ilyen rend
2üüS-ben alakult Vasszécsényb en és onnan aztán
az egész országot beterítette. Többek között
bennünk et is felkértek , hogy vállaljuk el ezt a
tagságot. Enn ek a központj a Eisenstadtban,
Ausztr iában van . És mára már minden borvi
déken mo st már európai borlovag rendtagokkal
lehet találkozn i. Az európa i borlov ag rendnek,
úgy tudom, héts zázharminc tagja van . Ez
egyébként Európá ban huszonhét országban van
jelen. Mikor engem felvettek hospesnek, ekkor
én vállaltam, hogy marsall leszek , ami azt j elenti,
hogy ceremónia mester. Vagyis, amikor fel
vételek történnek, rendezvények vannak, annak a
lebonyolítását, irányí tását én végzem. Amikor
va lakit felv esznek a rendbe, akkor az illető

hospes , amikor a másod ik rangba lép akkor bor
taná csos, utána borbíró lesz .. . viszont minimum
két-két évet kell várni az el ő relé pé shez. Utána
négy éve kell , hogy valaki horlovag legyen,
akinek a nyakáb an már lánc van . Én már
kiérdemeltem ezt a címet többek közö tt azza l is,
hogy já rtam ki Romániába, mert felkért a
románi ai konzul , hogy segítsek neki lebo
nyolitani , beindítani ezeket a rendezvényeket.

fo lytatás az 5.oldalon

Tímár J ánost, a ven dé glá tóst, sokan ismerik
nem csak a gyomaendrődiek, de az or szágban
sokfelé, s őt határon túl is. Sok bará tj a ,
ismerőse va n a sza ke mbernek. Nélküle a helyi
re ndezvé nyek általá ba n nem megoldhatók.
Szakmai felkészü ltsége, tudása, emberekkel
va ló bá nása tette ő t ilyen ismertté, a
ve ndé glátásban, de a borászatb an is hazai és
nemzetközi síkon! Tagja az Európai Bor lovag
Rendnek is, amint az a lá bbia kban kid erül
róla. Fia, Att ila , pedig m áris nemzetközi
tapaszta latokkal felvér tez ett olimpiai rés zt
vevő és érmes is a gaszt ronó mia területén , ami
nem kis szó! Nézzük, h ogy mit mon d magár ól
és a munkájáról Tí már J ános a Gyom a
endrődi Kertbarát K ör házi bor ver senyé nek
állandó zsűri tagja. Tu d niill ik beszélgetésü nk
apropóját többek között ez a helyi ver seny
adta.

A Kertbarát Kör rendezvényein legalább tizenöt
éve vagyok már felkért zsűritag. Minősítjük a
kolbászokat, pálínkákat, bo rokat. Eleinte a
kertbarátok borai gyengébbek voltak, de ma már
azt tapasztaljuk, hogy egyre jobbakkal rukkolnak
elő ezen a terül eten. Hiszen mi nem egy
borvidéken vagyunk. A Tiszántúlon azt lehet
mondani, hogy csak Cserkeszőlő környékén van
borv idék , ami azért átnyúli k erre a terü letre . .
Talán köszönhet ő ez annak is, hogy tőlünk

telhet ően segítettük, tanácsokkal láttuk el őket.

Ettől függ etlenü l nagy on jó borokat tudunk
készíteni a kiskert ekben is. Azé rt van oly an
turpisság is, hogy beho zzák a máshol term ett
szőlőt és itt készítenek bel őle bort és beá llnak
vele verse nyezni. Ezt nem igazán tartj uk
helyesnek. Prób áltuk ezt elmondani, és foganatja
is volt, hiszen ilye n borokkal már itt nem jönnek
versenyre. Azt tudn i kell, hogy a szőlő megt erem
mindenhol, tehát itt is. Példa rá hogy vann ak
-szőlő elnevezésű helységek, mint például
Ö regsző lő . A filoxéra megjelenéséig sok sző lő

volt errefelé is. Mindíg felhív om a figyelm et arra
által ában, hogy a mi kis kertjeink alkalm asak
arra, hogy szőlőt termelhessünk. Mit kell tenn í:
felássuk azt a kiskertet, elrakjuk a venyigéke t és
ebből nagyon jó és finom csemegét és borszől ö t

tudunk termeszteni. Nem is igénye l nagy helyet,
mer t működik lugasban is pé ldául , vagy
egyenként. Azt mondom, hogy ugyan jó a direkt
termő sző lő , mint például az Otelló, de abból
nagyon sokat nem jó term eszten í. Őseink
cs inálták ugyan, sőt ezen a terü leten, ami létezik,
az egy ik legjobb borokat adja magában, vagy
kev erve . Mindig mondom, hogya kertbarátok is
más saj nos az i dősebb generáció, hogy mondják
el, adjá k el a fiatalabbaknak, hogy milyen érték

az ami a kertb en van, és ne csak a füny írás legyen
a fe lada t a kertben számukra se, hanem
ültesse nek, gondozzanak amit csak lehet, közte
sző l ő t is.
Mikor felké rtek erre a zsű rizé sre, kicsit képezte m
magam , hiszen 1963 óta a vendéglátásban, a
borosüveg mellett vagy ok .A boros szakma pedig
eléggé sze rteágazó és végül is pontosan
megszabott mondjuk egy bírá lat menete. A zsű

rizés egy sablonszerű kérdőíven történik , amit a
nagy versenyeken is így tesznek. Nézz ük a
tisztaságát, a színét, majd az aromáját, az
összhatás t. Minden egyes részre öt pontot adunk,
maxi mum. Miko r min ősitünk, akkor több é
kevésbé ki tudjuk szűrni azt, hogy ez nagyüzemi,
vagy kiskerti bor, vagy nagy borvidékről

szárma zik. Nagyon ke ll vigyázni a k é sz ít őknek,

fő leg a kiskerti termeszt őknek, akik ugye föleg a
Kertbarát Kör verse nye in indulnak arra, hogy
aho l bort t árolnak. ott a közelben soha nem
szabad idegen anyagot tárolni, mint például
krumplit, zöldséget, gyümölcsöt .. ., de vegy
szereket se! Mert akkor mi a borban felismerjük
ezen idegen anyago k illatát, je lenlétét. Azt is
szokt uk tanácsoln i a boros gazdák nak, hogy
ann yit cs ináljanak, amit tavaszig, márciu sig,
ápr ilisig el tudnak fogyasztani, mert utána a bor
újraindul. Én kis ként szoktam forrás után
hozzáadn i, hogy ne induljon újra a bor. Nag yon
kell arra is vigyázni, hogy a forrás lassú legyen .A
gyors forrással azt érjük el, hogy a cukor átal akul
alko hollá.Akkor semleges aramája lesz.Arra kell
ügye lni, ha nagyon meleg az ősz, akko r inkább
hűvös helyre tegyük , inkább szakaszoljuk,
nehogy kitegyük a napra, vagy melegre, hanem
egy hűvös kamrába helyezzük kiforrni. Enn ek a
bornak öt, hét hét időtartam kell , hogy szép lassan
kifonjon. Akkor megmarad a gyümölcsössége,
az aromája, gyönyörűen letisztul. Deritonnal,
kénporral és tükrösítővel nagyon szép megjele
nésű bort tudunk elérn i. Én azt ajánlom annak,
aki nem nagyban csinálja, hogy ötven literes
demizsonokban, üvegekben tartsa a bort, mert a
hordób an a bor kezelése nagyon kényes és nehéz
feladat, már csak a hordó tiszt ítása miatt is.
Gyomaendrőd környékén egyébként mind a
fehér, mind a vörös borokat készíti k, tehát nem
lehet mondani, hogy fehér boros vidék. Úgy
em lékszem, hogy idén a Kert barátoknál
negy venkét fé le bort zsűriztünk . E bbő l

huszonkettő volt vörös , három, vagy négy gyü-
mölcsbor, a tőbbi fehér. p_- - - - -=::--- - -....,

Ez nekünk, mármint a
kertbarátoknak is egy
féle ünnep, hogy össze
j övünk, és úgym ond
megmérettetünk a pálin
kákkal, boro kkal, kolbá
szokkal.
Szeretn ék egy volt jó
ko llégámról megemlé
kezni, Gyebnár Jánosról.
Volt neki egy kertje a holt
Kőrös partján, ahol sző 

lővel is fogla lkozott és
bort is készített . Szerin
tem nagyon kellemes kis
borokat tudott mutatni .
Igyekezett nagy szakér
telemmel csinálni, de ő is
arra törekedett, hogy e-



12 érem atlétáinktól a nemzetközi versenyen
3 arany, 4 ezüst és 5 bronzérem mellett még 5 különdíjat is besöpörtek a
gyomaendrődi atléták a versenyen, ahol az országból Tatabányától,
Szeged ig érkeztek versenyzők, de voltak szakosztályok a határainkon
túlról is Romániából, Csehországból és Szerbiából is. Gyomaendrődöt 43
kis atléta képviselte.
Buda-Cash Kupa Országos Minősitő Verseny - Békéscsaba, Tünde utcai
Sportcentrum, 2013. május 10.
Legeredményesebb atlétánk országos bajnokunk Dudás Réka volt, aki
előbb jó szokásához híven utcahosszal nyerte a 80 m-es gátfutás
versenyszámát 12,8 mp- el, majd 483 cm-el nem talált legyőzőre

távolugrásban sem. Aranyérmet nyert még Nagy Sándor, aki 1500 m-en
elsőként szakította át a célszalagot 4:47 p-es időt teljesítve.
Ezüstérmeinket Nagy Csilla 300 m-en és Szendrei Balázs 400 m-en
szerezték egyéniben, a Kölyök Atlétika versenyszámában az U II-es
csapatunkban Várkonyi Sarolta, Szendrei Boglárka, Kónya Frigyes és
Szlancsik Bence kapott helyet, míg az U 13-asoknál Vizsnyai Kristóf,
Csikós Zoltán Tarsoly Tamás és Farkasinszki Dominika volt csapattag.
Bronzérmesek lettek: Dudás Réka 100 m-es síkfutásban, Papp Károly
távolugrásban, Nagy Csilla 800 m-en, Vizsnyai Kristóf 600 m-en és az U
13-as Kölyök Atlétika "B" csapatunk.
Különdíjakat Szendrei Boglárka, Várkonyi Sarolta, Szlancsik Bence és
Nagy Csilla (2-őt) szereztek.
A versenyre való beutazásunkat autóbusszal Várfi András Gyomaendrőd
város polgármestere támogatta.
A versenyzők felkészítőj e Vaszkán Gábor testnevelő tanár, atlétika
szakedző.

Leonardo szakmai gyakorlat
A tervek szerint halad a Békés Megyei Tisza Kálmán Közoktatási
Intézmény Gyomaendrődi tagintézmény l ótartó-tenyésztő szakmát tanuló
diákok Lengyelországi gyakorlata. A tanulók a Janow Podlaski Ménesben
és a hozzá tartozó KKV-nál töltik három hetes szakmai programjukat, új
gyakorlati kompetenciákat szereznek a szakmájukban, nyelvi és
különösen szaknye lvi ismereteik bővülnek.

A magyar diákok együtt gyakor latoznak a Lesna Podlaska Szakiskola
tanulóival (14 fő) , akik 20 13. szeptember hónapban Békés megyébe
jö nnek hasonló szakmai programra. A tanulók és lengyel barátaik közös
kulturális és ország ismertető programokban vesznek részt.
A diákokkal kint tartózkodik Perei Gábor szakoktató, a "Lovas túravezető"

c. könyv szerzője, aki új anyago t gyüjt munkájához.
A magyar diákok és kísérő tanár kinn tartózkodása a Leonardo da Vinci
Mobilitás program kereté ben, az Európai Unió támogatásával valósulmeg.

ECHű TV Gyomaendrődön
A Vidé kfej lesztési Mi nisztérium megbí zásáb ól az ECHO TV

riportsorozatot készít a vidéki élet megszervezéséről önkormányzatokkal,
oktatási - képzési intézményekkel, civi l és egyéb szerveze tekke l.
2013.május 22- én a stáb Gyomaendrődön forgatott.
A Tisza Kálmán Közokta tási Intézmény szakoktatói és tanulói ismertették
a mezőgazdasági gazdaasszony-fa lusi vendéglátó képzés során szerzet
tapasztalatokat és ismereteket, a gyako rlatban is bemutatták az
ételkészí tés, terítés és programszervezési modulok tartaimát.
Különösen érdekesek voltak a diákok és tanárok élménybeszámo lói az
olasz, francia és lengyel farmokon szerzett tapasztalataikról, amelyeket a
Leonardo da Vinci tanulói és szakoktató i Mobi litási programok
megvalósítása során szereztek Uniós partnereknél.

fo lytatás a 4.oldalról

Romániában már több borv idéken tartottunk így
aztán avatásokat. Ezek az avatások nagy
ceremóniával járnak, látványos események .
Ilyenkor az éppen aktuális borvidék bemu
tatkozik. Romániában elég sok borvidék talál
ható, de közülűk csak nyolc a l egjelentősebb .

Magyarországon huszonkét borvidék van. Ezek
avatása ira általában meghívják más borvidékek
tagjait. Ilyen avatásokra, ha lehetséges, el
szoktam én is menni. Ez a borlovag rend nagyon
jó kapcsolatteremtö l ehetőség . Mikor a békés
megyei szakácsaink indultak Erfu rtba az
olimpiára, - előtte Luxemburgban voltak, négy
évve l korábba n is nagyon eredmé nyesek voltak,
az akkori olimpián. EI lehet mondani, hogy
mindenki éremrnel jö tt haza, most nagyon nagy
felkérést kapott ez a Békés megyei csapa t,
tudnii llik a nemzeti csapatot nem igen tudják az
ország ban összehozni. Ennek bizonyos anyagi
okai voltak, de a hidegkonyhával a Dél-Alföldi
team már kész volt arra, hogy hidegkonyhával
megjelenjen a világversenyen. Ez a 2012-es
erfurti olimpia. Igen ám, csak jött a gaszt
ronómiai szövetség elnöke, hogy nagy gond van,
ugyanis erre össze kell állítani a Magyaror~zági

nemzeti csapatot, de melegkony hából. Es a

melegkonyhában senki más nem alkalmas erre,
Magyarországon a Békés megyein kívü l, mert
nincs ilyen összetartó társaság, mint ez. Ez
történt a világverseny előtt másfé l hónappal.
Nagyon gyorsa n és nagy összefogással kellett
ezután intézkedni, hogy legalább próbát tudjanak
a meleg ételből csinálni. Összeállították néhány
nap alatt a menüt, de ehhez aztán Békéscsabán
egy konyha is kellett, hogy fel tudjanak
valamennyire készüln i. Szóltak nekem, ha tudok,
segítsek. Ettől számítva kettő órán belül megvolt
a hely, és az előí rt berendezések is rendelkezésre
álltak, az előírt feltételekkel együtt, hiszen min
dennek egyezni kellett az olimpiai körülmé
nyekkel a teljes hasonlósághoz - még a kukának
a helye is adott volt.
A konyha pedig egy héten belül készen is állt
Jaminában, egy borlovag rendi társam által
felajánlva. Jó össze fogássa l tehát mindent el
lehet érni, és kösz ö nhet ően a borlovag rendi
társainknak is. Ehhez a világversenyhez azonban
pénz is kellett. Sokan nem tudtak, nem voltak
képese k bennünket támogatni, mig nem a hátunk
mögé állt egy nagy, Mirbest nevű cég. Ennek a
vezetője hajlandó volt támogatni öt millió
forinttal. Így tudott a csapat elindulni Erfurtba a

melegkonyhás versenyre. Ezen túl viszont a kinti
szállást is le kellett rendezni. Ezt egy kint i
barátom jóvoltábó l tudtuk megszerezni hat napra
a harmincöt embemek. Viszont hamaro san
érkeztek még, úgy hogy ötvenhárom fő részére
az egész szálloda kellett. Ezen túl Gothában még
egy konyhát is kellet találnunk, az el ők észü

letekhez. A Gasztronómiai Szövetség alelnöké
től azt a cimet kaptam, hogy én vagyok a
"keresztapa", mert mindent el tudtam nekik
intézni. Még virágot is Hollandiából, vagy a
százöt adag bébi-répát is.. .
Végü l a csapatnak szép sikere volt, ezüstérmesek
lettünk, de merem azt kijelenteni, hogy ha van
diplomác iánk, akkor aranyéremmeljövünk haza,
de sajnos nem így alakult. Ezért Kanada elvitte az
aranyérmünket, ha szabad így kifejezni . A
versenymen ü b ő l nekünk sikerült eladni 72-t, a
németeknek 82-t, a kanadaiak, pedig hatvan
egynéhányat. Ez is jelzi, hogy szakácsaink
kitettek maguk ért. Egy menü negyvenöt euróba
kerü lt. Azt meg kell jegyeznem, hogy a
kanadaiaknak volt egy évük a felkészü lésre,
nekünk pedig csak másfél hónap.



CSONTKOVÁCS-AKUPRESSZŐR
Rendel:

Békéscsaba, Jókai út 34. szám alatt, (udvari bejárat)
, ' l HÉTFÖN: 14-18 ÓRÁIG

~~~" "--" '_ - idegbecsípődések, izúleti blokk, tartási
~~ rendellenességek megszűntetése

:.; - nyaki eredetűszédűlések megszűntetése
- sportsérülések, iziileti bántalmak kezelése
- hagyományos kínai orvoslás
-fűlakupunktúrás fogyókúra
- porckorongsérvek és térdblokkok műtét

nélküli megszűntetése

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

Függönyökés sziivetek árábó/40-50 %engedmény!
Ugyanitt ruhajavítást vállalokl

cipzárcsere, jüggönyvarrás, átalakítás, szűkités, bővítés

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

Szombat: SZÜNNAP!

• Építöipari szolgáltatások nyújtása,

építési anyagok szállítása

-ll,r • Környezetvédelmi engedéllyel

~
~ tiszta beton, téglatörmelék

~C ;~ átvétele díjmentesen
.~

·ei Daráltbet n,fégla:2500 F+áfáfól
Elérhetőségek:

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

&ACRAMENTUM

TEMETKEZÉ&
Állandóüg elet:36-30/696-11-17
Gyomaundríid.Bajcsy-l s. út111.sz.

,
U· helyre

Várjuk kedves vásár lóinkat a
Fő út 214. sz. alatt (a T-Mohil helyén), a

MobiltelefonSzaküzletben!
Új és használt mobiltelefonok

értékesítése, javítása!
Tartozékok, navigációk!

Nyitva tartás:~~; ~ ~~g~ 13-17. 06/20/4547-466

BÉGI B' DB , ANTIK ÚTOK VÁSÁR DK!
Gyomaendrőd, Bocskaiu. 59.

Telefon: 06-30/9533-594

REÁLIS RON VBSZEK:
Boltberendezést • hagyatékot, régiségeket,

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

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

Fizetésazonnal, készpénzzel!
Bárkai Zsolt, Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

" Szép ruh ában, arany ajton ÜGYELET: éjjel-nappal hívható
kopogsz most, hogy szabad-e?" telefonszám: 06-30/630-80-97

(Weöres Sándor)
~ Csőke J ános ~ ~

TEMETKEZESI SZOL6ALTATAS
Temetkezés, temetkezéssel kapcsolatos

teljes körű ügyintézés
GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
Gyomaendrőd, Ipartelep út. 2. sz.
Tel.: 66/386-2 33; Fax: 386-269

További el érhetőségeink:

5500 Gyomaendrőd, Fő út 188.
06-30/630-80-97; 06-20/988-00-13
Az ügyfélszolgálat i ir oda nyitva ta rt ása munkanapokon :
8-12:00-ig és 12:30-15 óráig. ipgyomaszolg@internet-x.hu



Elnyelte a fóld...
A közelmúltban szerepelt a
Magyar Televizió Maradj Talpon
című vetélkedőjében a gyoma
endrődiFürj Katalin. Mint közís
mert, sajnos, a vetélkedő végén
megnyílt alatta a föld, egy vi
szonylag nehéz és "szaknyelvi"
kérdés után. Megkértük, mondja
el olvasőluknak, hogyan kezdő

dött, miként jött az ötlet, hogyan
folyt le a felkészités és maga a
vetélkedő műsor a MTV egyes
csatornáján.

"Ezt a műsort már nagyon régóta
figyelem, mert nagyon tetszik, de a
műsorvezető Gundel Takács Gábor
"Gund i" is nagy kedvencem.
Ahogy nézegettem, mindig jól
ment a kérdésekre a válasz adásom,

mondom, bátorság, és akkor próbáljuk meg! Felhívtam őket telefonon,
másnap már vissza is hívtak. Már ekkor feltettek néhány kérdést, amire
válaszolni kellett. A következő héten pedig fel kellett utazni próbajátékra.
Ott egy dolgozatszerút kellett megoldani, írásbeli feladatként.
Történelem, magyar, sport és más egyéb kérdésekre kellett helyesen
válaszolni, vagyis minimum a hatvanöt százalékát. Három nap múlva már
húsz másodperces kérdések jöttek szóban, a feltett kérdésre kellet
válaszolni, még meg nem adott betűk nélkül, mint a nyilvános műsorban.

A szabályok hasonlóak voltak már a rendes műsorhoz. Ez elég jól ment ,
mert utána már hívtak is a felvételre . A felvételre kerülés első napján
kisminkeItek, megcsinálták a hajamat, befonták, minden, de akkor nem
kerültem játékba. Persze többen jártak így. Sok emberrel találkoztam,
ismerkedtem, érdeke s emberekkel, élménynek ez is nagyon jó volt . A
második nap dél körül kerültemjátékba, ahol az egy ikjátékos azt mondt a,
hogy ő a kilencest, vagyis engem, nem választja, mert fél tőlem. Aztán nem
is számoltam már, hogy hány kihívó játékos egyszerüen nem választott ki.
Idegeskedtem egy sort és megkérdeztem Gunditól, hogy engem mikor
választanak már ki? Erre azt válaszolta megszekott humorával, hogy te itt
fogsz megk övesedn i! Aztán másod ik nap kerültem sorra, délután. De
sajnos az utolsó percekben kerültem sorra , és szerintem már esély nem volt
arra, hogy tovább játsszak, mert le kellett, hogy ejtsenek. A balszerencse
pedig a kérdés maga volt. Szerintem erre a választ csak a szakmabeliek
tudják, más nem nagyon . A kérdés egy főzési eljárás volt, amire a válasz
konfikáln i lett volna. Ekkor sajnos megnyílt a talaj alattam! Ez mondjuk
úgy önmagában tetszett , csak gyors volt , még vagy három, négy méter
lehetett volna. Következménye lehet annak, ha elmondanám hogyan , hová
estem, ezt megtiltották, tehát erre nem válaszolhatok!
Egyébként túléltem, jó egészségben vagyok. Az viszont bánt , hogy egy
millió forintot hagytam ott , ennyit mutatott az előttem álló pénzkerék!
Naponta három műsort vesznek fel, hiszen Gundinak sokszor van egyéb
feladata is, de gondolom azért is, hogy a nagy rákészülés mellett akkor már
egy egész napot foglalkozzanak ezzel a műsorral . Jelenleg egyébként
éppen munkanélkül i vagyok, mert óvodapedagógusként sajnos nem tudok
elhelyezkedni, viszont remélem, hogy hamarosan megoldódik ez a
"problémám".

Ismét végezhető koporsós temetés
Aköztemetőket üzemeltető Gyomaszolg Ipari Park Kft.

értesíti az érintetteket, hogy a helyi önkormányzati
tulajdonban lévő Köztemetőkben koporsós

normál mélységű temetést újra lehet végezni.
A temetkezésiJeltételekkel kapcsolatban

a Gyomaszolg Ipari Park Kft.
temetkezési szolgálatánál (Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.,
Tel. : 66/386-269, e-maii: ipgyomaszolg@internet-x.hu)

lehet érdeklődni.

EMLÉKEZÜNK!
Kun Sándor(szül.: 1926. Ol.Ol-én.)

2012. május 27-én halt meg.
Egy éves évfordulóján szeretettel emlékezünk

Édesapánkra. Szerető családja!

GYOMAENDRŐDI DELFIN SPüRT- ÉS
ÚSZÓEGYESÜLET BEMUTATKOZÁSA
2013.04.08-án megalakult 20 taggal a Gyomaendrődi Delfin Sport- és
Úszó egyesület. Az egyesület célja az úszással foglalkozni akaró
gyerekek felkarolása, csapatban való összefogása. Szeretettel várjuk
azokat a gyerekeket, akik akár sportolási szándékból, aká r egészségügyi
céllal úszn i szeretnének. Felkészítőink segítségével 2013 . május 5-én
(vasárnap) a Szarvasi ÚSZó- és Vízilabda Egyesület által megrendezett
Ill. SZUSE Kupán mérettettük meg magunkat. Elmondhatjuk, hogy
gyermekeink becsülettel meg állták a helyüket a nagyszámú versenyző

között, a kupán 18 egyesület vett részt 350 fővel.

Csapatversenyben a Gyomaendrődi Delfin Úszóegyesület a 13. hely en
végzett, de egyéni versenyben is szép eredmények születtek:
- Göncfalvi Balázs 100 m férfi pillangóban és 100 m férfi vegy es
úszásban a 3. helyet szerezte meg, 100 m férfi gyorsúszásban sikerült a 6.
helyen végeznie.
- Hatodik helyen végzett 100 m fiú gyorsúszásban és 100 m pillan
góúszásban Gál Bence, akinek még egy 7. helyet is sikerült begyüjtenie
100 m vegyes úsz ásban.
- A fiúk közül Ugrai Lás zló 100 m fiú gyorsúszásban és vegyesben a 8.
helyen, 100 m pillangóúszásban a 7. helyre sikerült beérnie.
- Soczó Tamás 100 m gyors ban a 10., 100 m pillangóban és 100 m
vegyesben pedig a 9. helyet szerezte meg az 1999 és idősebb korosztály
tagjai között.
- Nagy Bal ázs 100 m gyorsúszásban a 15., Varjú Zalán pedig a 17. helyen
végzett akorosztályában.
A lányok sem panaszkodhatnak, igaz nekik egy kicsit erősebb

mezőnyben kellett helytállniuk:
- Ignácz Katának 100 m leány gyorsúszásban a 8., 100 m pillan
góúszásban a 7., a 100 m vegyes úszásban pedig a 9. helyet sikerült
kivívnia magának.
- Kövesy Lili 100 mvegyesben a 14. helyet szerezte meg.
- Ugrai Éva 100 m gyorsban 15. helyen végzett a 2003-ban születettek
versenyében.
Csapatunk még a 4x50 m abszolút mix vegyes váltóban is megméretette
magát, Köv esy Lili , Ugrai László, IgnáczKata és Gál Bence a 2:44,36
idejével a 12. helyet vívta ki ma gának. Ebben az abszolút váltóban a
legidősebbtől a legfiatalabbig bármilyen összetételben indulhattak a
csapatok. A versenyen mindenki nagyon szép teljesítményt hozott,
eredményével hozzájárult a csapat által elért 13. helyhez, Egyesületünk
edzője , Lakato s Tibor, nyáron úszótanfolyamot szervez az iskola vége
utáni időszakban, illetve júliusban , az esti órákban. Szeretettel vár
minden érdeklődőt.Aki kedvet kapott a leírtak alapján az úszás hoz, azt
nagyon sok szeretettel várjuk edzéseinken. Érdeklődni Márjalaki
Andreánál a 06/20-212-6410 telefonszámon, vagy akár edzéseinken,
csütörtökön 17 órától, illetve szombaton- vasárnap reggel 8 órától a Liget
Fürdőben személ yesen.

,
Elelmiszer osztás!

A Roma Polgárjogi Szövetség
2013. május 22 és 23-án élelmiszer csomagot osztott

SO gyomaendrődi és labékési család számára.
A csomagoknak minden család nagyon örült,

mivel elég nehéz a me~élhetésük.

A csomagosztást a M agyar Elelmiszer Bank
támogatta.
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GRO
Fő út
grillsütők, bográcsok,

befőzés i üvegek, kutya eledel
permetezőgép, fóliák,

drótkerítés, szögesdrót,
kert i kisgépek, alkatrészeik,

öntözőberendezések, slagok, fűnyírók

virágföld, gumicsizma, védőke.sztyűk,

cserepek, virágládák,
fejszék, balták

barkácsgépek, metszőolló , ágvágó,
festékek, zománcok, ecsetek, hígítók,
titán szilikonok, purhabok, szigetelők,

Ragasztók, csa arok, szögek, létrák ...

7~?1Uté
Tel.: 66/38 6-274; 06/20/9527-032

Nagy választékkal várjuk kedves Vásárlóinkatl

EL U YT
életének 65. évében

AKA TISZ 5ÁND
Legtöbben
úgy emlékezhetnek rá,
mint gi táros, énekes,
aki gitárjátékával , énekével
szórakoztatta a
gyomaendrődi embe reket
zenekara élén.
Gyászolja felesége, családja,
zenész barátai, ko llégái! Nyugodj békében!

Játékos programok a
Körös Kajak
Sportegyesülettel

Május végén megrendezésre került a Halász István Csónakházban a
.Ki mit tud? - Kihívás napi programok a Körös Kajak SE-vel"
elnevezésü program, melyre településünk fiataljai, vízi sportok
kedvelői is kilátogattak. A rendezvényen lehetőségük volt az
idelátogatóknak szeI1emi képe sség eike t és ügyességüket is
összemérni a többiekkel. Míg a résztvevők egy része a Hármas
Körösön ismerkedett a folyó és a kenuzás szépségeive!, a
csónakházban maradók ügyességi sorversenyeken és a Körös-Maros
Nemzet i Park védett áI1atairól, környezetismeretről szóló játékos
feladatok megoldásával tölthették idejüket, hogy aztán forgószín
padszerüen ők iskipróbálhassák a többi lehetőséget.

A változékony idő eI1enére a program nagyon jó hangulatban telt,
ezúton is köszönjük a megjelenteknek a részvételt és bízunk benne,
hogy a jövőben is érdekes programokkal kedveskedhetünk a város
lakóinak.

5500 Gyomaendrőd , Bajcsy-Zs. út 98.
Telefon: 66/282-802 ; 30/6388-953

AKCIÓS AJÁNLAT.

10 J /~._"\ IÚJ MAGYARORSZÁG

~
~. \ ~. , ) VIDEKFEJLESZTÉSI PROGRAM

"'-.''f)) / 2QO/- 2013
..-.._/

STJHL, MAKITA kisgépek a készlet erej éig!
Alkatrészeik és kiegészítőik is megvásárolhatók!

Szegélynyírók, kaszák...

Mosógépek, hűtők, fagyasztószekrények
Fűtésfelújításhoz, rekonstrukcióhoz kazánok,

radiátorok, szerelvények!
Idomacélok , síkhálók, lemezek

Minöségi konyh ai eszközök, háztartási gépek

Minőség; kerékpárok és alkatrészekl
Épű letgépészeti anyagok ,
csövek idomok, kazánok

Tűzrostély (kályha- és kazá nrostélyok)
kand allók nagy választékban!

Fü rdőszoba felújításhoz mindenféle felszerelés,
szükség esetén rövid határidőve l történő beszerzésekl

Fütéskorszerüsítéshez, fürdőszoba kivitelezéshez
kivitelezőt tudunk ajánlani!

Bővebb felvilágosítás a Dinya-féle szaküzletben!
Nyitva tart ás : hétkö zna p: 8-12; 13-17-ig; szombaton: 8-12-ig



RÓZSAHEGY/KÁLMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

Szép eredmény
számítástechnikából

2013 . május 25-én Orosházán jártunk, ahol szép
eredményt ért el Varjú Dániel 6. b osztá lyos
tanulónk. A megyei számítástechnika verseny
előzetes válogatójáról már a legmagasabb
pontszámmal j utott be a döntőbe. A Táncsics
Mihály Kőzoktatási Int ézmény és Teh et
ségközpont Vörösmarty Mihály Alta lános
Iskolája rendezte meg a Békés Megyei
Számítástechnikai Verseny megyei d önt őj ét,

ahol Dani számítógép használat kategóriában az
ötödik-hatodik osztályosok között első helyezett
lett . Nagyon szép eredményét könnyedén érte el
annak elle nére , hogy a gyakorlati feladat
mego ldása sorá n "elszá llt" szinte a telj es
munkája, így egy másik gépe n sokkal rövidebb
idő alatt kellett újra mego ldania a feladatot.
K iegyensú lyozott, nyugodt versenyzőnek

bizonyu lt. Gratulálunk szép teljesítmény éhez.

Felk észít ője : Kovácsné Nagy Kata lin.

Herman Ottó Versenyen
A Titok Oktatásszervező Bt. írta ki a Herman
Ottó Versenyt. A természetismeret tesztverseny
két előzetes fordulója után iskolánkból Gál
Bence 5. b osztályos tanu ló jutott be az országos
döntőbe , amelye t május 26-án rendeztek

Rózsahegyi Napok

Rózsahegy i pólós diákok koszorújában nyitotta
meg Farkas Zoltánné intézményvezető a XVII.
Rózsahegyi Na pokat, és köszöntötte Rózsa
hegyi Ma rikát. Az iskola előtt, a Lig eti holtág 
parti fák árnyékában, Rózsahegy i Kálmá n és
Tímár Máté szobra között helyet fog laló
vendégek a természet lágy zsongása kísé
retében hallgatták a diákok müsorát, és Giricz
Mátyás megnyitó beszédé t. A Jászai-dij as
sz ínházi rendező endrődi po lgári iskolai éveiről

mesélt, szeretettel gondo lt vissza egy kori
tanárai ra, köztük az akkor pályakezdő Márton
Gáborra. Bár sze mélyesen nem találkozott
Rózsahegyi Ká lmánnal, de sok kivá ló tanítvá
nyával , neves szinészekkel do lgoz ott együtt
pályája során.
Az ünnepség után Kóra Judi t, az isko la egykori
tanulója Weöres Sándor gyermekverseihez
készült ill usztr ációiból rendezett T< iáll ítás
megnyitójára került sor a zsibongóban . Itt a száz
éve született költő életútját is bemutatták a
gye reke k. Innen a Rózsahegyi emlékkiálli táson
át vezetett az út a színház terembe, ahol Dr.
Gyuricza Csaba egyetemi docens, volt endrődi

KIS BÁLINT IS/(OLA
Budapesten. Itt több száz diák küzd ött a
tesztekkel, a furfangosan megfogalmazott
biológiai, földrajzi, fizi kai kérd ésekkel. A
rengeteg előzetes gyakorlás, a sok céltudatos
tanulás, és bizonyára Bence jó "teszte l ős"

észjárása meghozta újra a remek eredményt.
Tavaly országos másod ik helyezett volt, és most
újra kiváló eredményt - országos harmadik
helyet - sikerült elérnie . Gratulálunk szép
eredmé nyéhez . Felk észítője : Kovácsné Nagy
Katalin .

"Körösök mentén"
Tehetséggondozó verseny

A Körös - Maros Nem zeti Park növény - és ál
latv ilága került a komplex tanulmányi verseny
középpontjába 20 13. május 23-án a Kis Bá lint
Álta lános Isk olában, ahol megrendezték a
versenyt. Mindh árom általános iskola tanulói
részt vettek a jó hangulatú rnegmérettet ésben,
kü l ö nb öz ő korcsoportokban, több állomáson
kellett a diákoknak a természettudományi,
irodalmi és krea tív tudásukat latba vetn i. Az
eredményhirdetéskor minden csapat tárgyjuta
lomban részesült.

Merj NEM-et mondani!
2013 . április 19-én , pénteken isko lán kba
látogatott dr. Zac her Gábor, a budapesti P éterfy
Sándor Utcai Kórház toxikológus föorvosa,
A délelőtt folyamán egy érdekes előadást tartott a
7-8. évfo lyamosok számára a tudatmódosító
szerek hatásairól. A hallgatóságot teljesen
lenyűgö zte a doktor úr előadása, magával raga dó
stílusa. Felhívta a figyelmet a kábítószerek és
egyéb egészségkárosító, bódító anyagok
veszélyeire, hogy azok megváltoztatj ák azok
hasz nálóját, ak i így vise lkedését, cse lekede teit
nem tudja befolyásolni, irányí tani, olyan
dolgokat tehet , ame lyet normá lis körűlm é nyek

között nem tenne. Bízunk benne , hogy mindenki

diák, a Szent István Egyetem dékánja tarto tt
előadást a körn yezet és talajv édelemr ől . a
vörösiszap katasztrófa álta l okozott károk
he lyreállításában szerzett tapasztalatairól.
Az irod alom és tört énelem iránt érdeklődő

diákok és vendége k számára Giricz Lász ló,
rendszeresen visszatérő előadó Petőfi életét
mutatta be, úgy, hogy a költő életének minden
fontosabb állomását vetített képekkel illuszt
rált a. .
Tímár Imre, az Endr ődiek Baráti Köre elnöke
ismét megőrizte veret lenségét a 20 táblás
szimultán sakkjátékban.
A pedagógusok két helyszínen fogla lkoz tatták a
fels ő söket. Sütő Gyö rgyi és Varga Lászlóné
felha sználva a zsibongóban látható gyönyörü
rajzokat, Weöres Sándor életével ismertették
meg az érdeklődőket. Verset mondtak, azo k
képi vi lágát figye ltették meg . Párhuzamba
állították a verseket és a rajzo kat. Sze ntpé teri né
Uhrin Ildikó és Szentpéteri Boldizsár kézműves
foglalkozást vezettek. A lányok rongybabát
készítettek, köz ben megismerték a kékfestés
munkafo lyamatát. A fiúk papí rsárkányt csinál
tak, melyeket ki is próbáltak az udvaron.
Az alsósok játékos ügyességi feladatokkal,

számára nagyon hasznos és tanulságos volt a
toxikológiai előadás .

Versenyen a Színfolt
2013 . máj us 18-20. között rendezte meg a
Magyar Maj orette Szövetség az Országos
Ma zsorett Bajnokságot Orosházán, három
korcso port ban, több kategóriá ban. 28 település
több mint 600 mazsorett táncosa versenyzett.
A Szinfolt M azsorett Csoport is nevezett a
versenyre, a következ ő eredményekkel tértek
haza a legnagyobb táncosok, a senior és junior
versenyzők:

Latyák Brigitta : két botos szólójáva l - első

helyezett
zászlós mini ka tegória :negyedik helyezés
mix míni kategória : hatodik h.
Laty ák Bri gitt a - PolányiA liz páros a:
hetedik helyezés
Polányi Aliz szólója: nyolcadik h.
Ger a Ilona Pilla szólója : tizedik h.
- j uniorok színpad i és össze tett tánca:
kilencedik helyezés
Kös zönöm a mazsorettek egész éves munkáját, a
szülők támoga tását! A nyáron folytatódnak a
próbák és a táborok is megrendezésre kerü lnek .

Hunya Jolán
mazs. csop. vezető

szövéssel, fonással, orig amival, nemezeléssel,
aszfaltrajzzal, kvízjá tékkal, színezéssel töl töt
ték a délelőtt egyik felét. Utána egy bohóc várta
őket interakt ív játékprogrammal.
A tere bélyes udvari platánfa hűvösében került
sor dé lbe n az eredrnényhirdetésre, Kiemelkedő
munk ájukért Rózsaheg yi-díjat kaptak: Vaszkó
An drás és Kopcsekné Fülö p Mária pedagó
gusok. Bo tos Pongrácé lett az idei Szent Imre
díj . A Rózsahegyi vetélkedő vándordíj át és a
ve le járó tortát a 6. b és 7. b osztályok nyerték.
Az iskola életéről további információkat,
ké peket ta lálhatnak az iskola honlapj án :
www.rozsahegyiisko la.hu



ÉLETVESZÉLY AZ ÚTON
A 423l.sz. Gyomaendrőd - Dévavá nya közö tti közút állapota: élet
veszélyes! Ezen az úton csak "meghalni lehet, ezen a mentő sem érkez ik a
17 km-re lévő Gyomaendrődről ki Dévaványára 15 perc alatt! Kértük a
dévaványai mentőállomás létesítését, de azt az Országos Mentöszolgálat
elutasította. Azt mondják az illetékesek nincs pénz rá...(mert kell a
sportstadinokra)!
A 4205 .sz. Dévaványa - Körösladány felé vezető közút - ezen a 26 km-re
lévő mentöáll omásróljó ha 25-30 perc alatt kiér a mentö (ha van!).
A 4202 .sz Dévaványa - Ecsegfalva - Kisújszállás felé vezető k özút már
régen felújításra szorul! Ecsegfalva lakói Dévaványára és Gyomaendrődre
járnak be a Járási Hivatalba a különféle ügyeik intézésére.
Ide még a .mad árinfulenza" sem jut - se be, se ki! De ipar se teleped ik le
városunkba, mert igen rosszak a Dévavaványára bejövő utak! Azt ne
kérdezze senki sem, hogy milyen színekben ki képviseli Dévaványát és
térségét a magyar országgyűlésben... azt tudjuk, hogy a legkevesebbet ő
szólalt fel!
Mind ha leszakadt volna Magyarországról Békés megye, és a
Gyomaendrődi Járás, benne Dévaványa és Ecsegfalva helységek.
A mostani illetékesekhez számta lanszor je leztük az életveszé lyes
közlekedési állapotokat. . .. de az s. fiilekre találtatott.
Érdemes lenne a t. Szerkesztőségekböl kiszállni Dévaványára és

A rejtett erőforrás , Isten ajándékai és a Jobbik
- nyílt levél Orbán Viktornak

Balczó Mátyás, - máj us 17.

Tisztelt Miniszterelnök úr!
Ön a közelmúltb an három olyan kijelentést tett, ame lyek egyszerű magyar
állampolgárként arra sarkaltak, hogy kihasználva a Barikád hetilap
nyújtott a lehetőségeket levelet írjak Önnek.
A cigánys ág rejtett erőforrás ; a zsidók Isten ajándékai; a Jobbik növekvő

veszély. Ön néhány nap eltéréssel a Cigányügyi Egyeztetö Tanács ülésén,
illetve a Jediót Ahronót cimű izraeli napilapnak nyilatkozva jelentette ki
ezeket. Világosan látszik, hogy pártja hatalmának megtartása érdekében
"szabadságharco t" fo lyta t az Európai Unióval sze mben, és az
antiszemitizmussal vádolt Magyarország kormányföjeként nem akart
csalódást okozni a Budapesten ülésező Zsidó Világkongresszus nak, de
ettő l még a nagy megfelelési kényszer ellenére sem lett volna szabad olyan
kijelentésre ragadtatnia magát, amive l - a 20 lO-es parlamenti választási
eredményeket, illetve a legfrissebb közvélemény-kutatásokat figyelembe
véve- legalább egymillió embert alázott meg.
Ön elkövette azt a hatalmas hibát, amit a Jobbik soha: általánosított. Ön
minden zsidóra értette, hogy Isten ajándékaiként kell rájuk tekintenünk,
Ön minden cigányra értette, hogy rejtett erőforrásként kell rájuk
tekintenünk, Ön minden Jobbik-szavazóra értette, hogy növekvő veszé lyt
jelentenek. Amikor a Jobbik a cigányságga l összefiiggő problémák
kérdését feszegeti, mindig hozzátesz i, hogy a cigányság bűnözésből élő

rétegéről beszél, nem akar és nem is általánosít. Ön viszont éppen ezt tette.
Mint ahogyan ezt tette akkor is, amikor a zsidókat Isten ajándékaiként
emlegette. Tényleg Isten ajándékaként kell tekintenem Kun Bélára,
Szamuely Tiborra, Péter Gáborra, Gerő Ernőre vagy éppen Rákosi
Mátyásra? Rejtett erőforrásként tekintsek Szögi Lajos gyilkosaira, Marian
Cosma gyilkosaira vagy azokra a kegyetlen, időseket kifosztó és
meggyilkoló ároktő i cigányokra, akiket a bíróság tehetet lensége miatt
szabadlábra helyeztek a napokba n?
Miniszterelnök úr! Csak 20 13-ban öt ember életét oltották ki cigányok. Ök
rejtett erőforrások, 77 éves, nyugdíjas hitoktató nagynéném pedig növekvő

veszé ly? De maradjunk még kicsit a családomnál! Ön elég jól ismeri az
édesapámat ahhoz, hogy legalább magába n megvá laszolja kérdésemet: a
papgyerek Balczó Zoltán növekvő veszé ly, de a munkásőr Zoltai Gusztáv
Isten ajándéka?
Miniszterelnök úr! Csak egy pillanatra képzelje maga elé a két ember arcát,
és legyen magához őszinte! Ön hithű demokra taként vezeti az országot.
Teszi ezt azért, mert a szavazók döntő többsége az Ön pártjára szavazo tt.
De ha Ön demokrata, fogadja el azt is, hogy 20 l Oáprilisában volt 855 ezer
magyar ember ebben az országba n, akik úgy gondolták, a 45 év
kommunizmus után elég volt a 20 év libera lizmusból is, s így a Jobbikra
szavaztak.

meggyöződn i az európai nak kevés bé nevezhető közúti állapotokró l. Előtte

azonbanjavaslom a telj eskörű életbiztos ítás megkötését!.
Ha kérhetem - Gyomaendrö d fel ő l jöjjenek.. . igen lassan, max 20 km-es
sebességge l, hogy este a család viszontlássa önöket.
Köszö nettel és tisztelettel : Dr. Ágoston Sándor városi képviselő,
Dévaványa

Sokat gondolkodtam kije lentésén, s idővel rájöttem, hogy bár Ön nem úgy
értette, ahogy én, de mégis csak igaza van! A Jobbik valóban veszé lyt
jelent. Veszélyt je lent azokra nézve, akik a magyar emberek helyett - még
ha a felszín t kapirgálva ennek ellenkezőjét is próbálják elhitetni - a
nemzetk özi pé nzv ilágot, ill et ve a hozzáju k szorosan k ö t ő d ö

multinacionális cégek érdekei t képviselik. Veszélyt je lent az Ön pártjára,
amelyben vélhetően a kommu nista rendszer ügynökei szép számma l je len
vannak, ez lehet az oka, amiért kényelmes látványellenfelükkel, az MSZP
vel együtt védik az ügynök listák titkosságát. Veszélytjelent a kettős rnérce
leleplez ésére, aminek legújabb jele, hogy az MSZP-vel karöltve
kötelezően Auschwitz-Birkenauba utaztatnák a diákokat, miközben a
Jobbik hasonló, a recski munkatábor meglátogatására vonatkozó javaslatát
még csak tárgysorozatba sem vették - szintén az MSZP-vel együtt. A
Jobbik veszé lyt jelent arra nézve is, hogy ne láthassuk világosan hazánk
uniós mérlegét, amiből kiderülne, hogy nem véletlenül vándorolt nyugatra
félmillió ember, amiből kiderűlne, hogy a gyarmati sor emlegetése nem a
Jobbik öncélú mániája, hanem a szomorú valóság. Az a valóság, ami az
elmúlt 23 év összes mega lkuvó kormányának köszönhető .

Miniszterelnök úr! Ön egy nagyon tehetséges ember, ezen nincs mit
vitatkozni. Ha szoros korlátok közé szori tott útját nemjelölték volna ki már
a rendszervá ltoztatás idején, ha Ön valóban fiiggetlen ember lenne, képes
lett vo lna rá, hogy ezt az országot az őt megillető helyre emelje.
De nem ez történt meg, s amíg Ön nem veszi észre Isten valódi ajándékait ,
amíg Ön rejtett erőforrásokról ábrándozik a felszínen l évő , de
ellehetetle nített erőforrások támogatása helyett, és amíg Ön szerint a
családom, én valamint sok százezer tisztességes magyar ember je lenti a
növekvő veszélyt, ez nem is fog megtö rténni.
Tisztelettel:Balczó Mátyás -xx-

(Afenti irás a Barikád hetilapbanjelent meg.)

Ismét Suttyomba Fesztivál!
A Suttyomba Alap ítvány 20 13. június 22.-én szervezi meg soron
következö, immár XII. Népze nei Fesztiválját a Katona József
Müvel ődési Központban. A rendezvé nyen ismét népzene i koncertek ,
táncház és jó hangul at válja az érdeklődőket. A partner Körösmenti
Táncegyüttes Alapitvány jóvoltából pedig a gyermekek népi játékokat
próbálhatnak ki, majd az esti órák ban Tüzugrásra kerűl sor. A fesztivál
mellett első alkalomma l kerűl megrendezésre ugyanezen a napon az
"Értékeink Békés megyé ben" I. Suttyomba Népmüvészeti Verseny
döntője, amelyen az induló gyermekek néptánc, népzene, népdal
tudásukat mérhetik össze szakértő zsűri előtt . A verseny elsődleges

célja a Békés megyében élő, népművészettel foglalkozó fiatal
tehetségek felkutatása és további seg ítése . A másodlagos célja a békés
rnegyei néprnűvészet i kincsek felkutatása, megismertetése és
továbbadása a közö nség számára. A programjainkról bővebb

információt honlapunkon, a www.suttyomba.hu oldalon találhatnak.
Minden érdeklődött szeretettel vár a SuttyombaAl apítvány.
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Tisztelt H i rdetőnk !
ÚjGyomaend rődi Hírlap szerkesztősége Cim :
5500Gyomaendrőd,Arany J. u. 25.; mo bil: 06/20/2216-633; .
e-maii: biro.karo ly5@upcmai l.hu; Beküldési határidő minden hó 25061

EL NYT
A Gyomai Kner Nyomda Zrt. és

Az ANY Blztons áql Nyomda Nyrt.
(korábbi nevén Allami Nyomda)

szomorúan tudatja, hogy

a magyar nyomdai pa r kitüntetésekkel
elismert vezetője és meghatározó
egyénisége, aki 1992-től 2009-ig

a Gyomai Kner Nyomda Zrt.
nagyra becsült vezér igazgatój a volt,

2013. május iS-én elhunyt!
A magyar nyomdászok; a két nyomda

vezetői és dolgozói osztoznak
a család gyászában , megőrzi k

emlékét!

ÁLLAMI N YO M DA

A OS

benzines fűnyiró k , modern dohányzó
asztal, TV-asztal, kandalló, ruhásszekrény
eladó Gyomaendrödön, Kulich Gy. u.
használtcikk kereskedésben. Tel. : 06
20/9857259

AP

!eBer.
NYOMDA ZRT_

Megbizható, leinformálható gondozónőt

keresek idős hölgy mellé Endrödön. Érd:
estiórákban20/543-7210;
Megkimélt német kerékpárok ,
láncfürészek, autóba valógyerekülés,

Ve gy es

Gyomán, Zrínyi u. 19/1. alatt 5 szob ás,
étkezős, vegyes, ill.gázfütéses ház eladó.
Érd.:70/566-73-44

Gyomaend rődön a 'Kollmann' lakótelepen
első emeleti felújított lakás eladó.
trdeklődni : 0620427 2132

Gye.,Sirató holtágkü lső ágánvizparti telek
faházzal eladó. I.ár1,8MFt.Érd.: 30/594
86-57

Gyomaend rőd központjában. Napkeleti u.
4. sz. alatti 2 szobás, gázfűtéses családi
ház, nagy melléképülettel 1440 m'-es
telekkeleladó. I.ár3,45 MFt. Érd.:20/4132
770
Gyomán, Rákóczi u. 29. sz. ház eladó.
Jelenleg orvosi reneel ő. A Kecsegésben
(Sulek kert) horgásztelek eladó. Érd.:
30/367-0840;30/9985-096

Endrődön 2 szobás, galériás, konvektoros,
szigetelt kis ház eladó. Éro.: 70/566-7344;
70/575-1307

Október 6. ltp-en 2 szobás lakás felújított
fürdöszobávaleladó. trd.:20/5767-879
End rődön 2szoba +nappali, gáz ésvegyes
tüzelésü , összkomfortos parasztház
alsóépülettel, nagy udvarral eladó. I.ár 2,7
MFt.Érd:20/2155-670

HUNYÁN 3 szobás, összkomfortos ház,
nagy portával eladó.Érd.:70/566-73-44
Gyomán a F ő úton családi ház
alsóépülettel,nagyportával eladó.Központi
elhelyezkedése miatt kiválóan alkalmas
üzlethelyiségnek. Érdeklődni : 06 20 427
2132

Nyáron elökészttö, ismétlő, gyakorló,
fej lesztő , felzárk óztat ó. pótvizsgára,
középiskolai felvételire f e l k é s z ítő

foglalkozások indulnak általános
iskolásoknak (1-8. oszt.). Továbbá alapés
középfokú érettségire való felkészités
matematikából.Afoglalkozások heti száma
1-3. Egy foglalkozás: 3-4 óra. Jelentkezés:
06-30/856-32-18

1 db Camping kerékpár, 1 db 26-0s női

kerékpár, 2dbíróasztaleladó. trd .: 30/523
15-44

Egyszerű , gyermektelen párnak; vagy
nyugdíjasnak, rokkant nyugdíjasnak lakást
adok, csupán a rezsit 'kell fizetni. Érd.:
30/964-2127

Gyemán. a Gárdonyi G. u. 17. sz. alatti
parasztház sürgősen eladó. I.ár 2,5 M Ft.
Érd.:70/665-17-31

Gyomán, a Vörösmarty utcában 2 szobás
ház eladó. Közműves ített, osztható telek,
állattartásra alkalmas melléképület.Bő vizű

ásott kút. Berendezéssel együtt.
Megalkudunk! l.ár5,5MFt. Érd.:3D/631 -72·
70
Eladó a HOLDFÉNY sörözö Kulich Gy. u.
ban (Magtárlapos) teljes berendezéssel. Ár
megegy.Szer.Érd.: 30/501 -39-14

Gyomán, Magtárlaposon 3 szobás,
összkomfortos ház felújított fürdöszobával
eladó. Ifjúsági Itp-i lakáscsereérdekel. Érd.:
70/524-33-10

Gye., Rákóczi u-ban, 4 szobás, dupla
fürdöszob ás, dupla ebédlős, 2 bejáratú
polgári ház melléképületekkel, dupla
garázzsal, vegyes tüze léssel,
berenaezessel elaao. tra.: 661284-2/8;
30/851-99-02-b-

End rőd központjá ban 3 szobás ,
összkomfortos ház eladó. Ármegegy. szer.
Érd.:30/604-94-77

Gyomán. a Vásártéri Itp-en 2 szobás,
erkélyes, 3. em. lakás áron alúl, sürgősen
eladó.Ármegegy.szer.Érd.:20/805-44-21
Gyomán, a Gárdonyi utcában szerkezetileg
jó állapotú, kü lsö tatarozás! igénylő

összkomfortos parasztház nagy kerttel
eladó.l.ár3MFl. Érd.:70/2452-295
Gyomán, a Hősök útján 2,5 szobás,
összkomfor tos parasztház eladó.
Konvektoros fütéssel. I.ár 2,8 M Ft. Érd.:
30/49-83-521

Ingatlan

Gye., Október 6. ltp-en 2 szobás, 3. em
lakás eladó, vagy kertes házra cserélhetö.
Érd.:30/356-24-49

Gyoma, Arany J. u. 16.sz. alatt4 szob ás,
összkomfortos ház eladó. t rd.: 20/5266·
573 -b-4x-

Gyomán. Rózsa F. 14. sz.alatt4 szobás,
nappali + étkező, padlásteres családi ház
alsóépülettel, garázzsal eladó. - kisebb
csereérdekel. I.ár 11 ,5MFt.trd. : 66/284
295;30/249-76-22 - b-4x-

Gye ., félkomfortos parasztház,
beköltözhetően, Kálvin u 57 sz. alatt, eladó.
l.ár4,5MFt.trd.: 70/2015-208;66/282·148
-b-4x-
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Gyomaendrőd, Kossuth u. 31.
TELEFON: 06-30/278-04-05

Kedves z ·· Iók , Gyerekek!
ansz ásárlás es tén

Hozzá ok magatokk. I a

OA
kedvezményre jog sító k uponokat !

Amelyet minden gyomaendrődi

kisdiákhoz etjuttatunk!
Beiskolázási utalványokat elfogad u n k !

Pl.: Sodexo, Ticket, Erzsébet st b •••
Továbbra i s válthat

vásárlási utalványt bármilyen összegben l
Nyitvatar t á s : H -P : 7-l7-i g;

Szo: 8-12-ig
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Május 29-én jelentették be, hogy egy helyi ingatlan udvaráról eltulaj
donított ismeretlen tettes alumínium és réz tárgyakat. A nyomozás
során a gyanú egy gyomaendrődi férfira terelődött, akit június 6-án
előállítottak,ellene lopás miatt indult eljárás.
Június l ő-án este igazoltatott a rendőr egy ittas kerékpárost, amikor
azonban a járőr közölte a személlyel, hogy feljelenti és előállítja,

ekkor a vétkes el akart szaladni, de megbilincselték és előállították,
ellene ittas vezetés és jogszerű intézkedéssel szembeni engedetlenség
miatt indult eljárás.
17-én, este hat óra körül igazoltatott ajárőr egy férfit a MÁV állomás
környékén. Kiderült, hogy ő egy bangladesi ember és jogtalanul
tartózkodott országunkban. Elfogása után átadták az idegenrendészeti
hatóságnak.
20-án reggel érkezett a bejelentés, miszerint egy gyomaendrődi

hölgyet bántalmazta a férje előző napon. Elmondta a nő, hogy anyagi
okok miatt veszett össze férjével, ennek során a férfi tettlegességig
menően bántalmazta, mgdosta és rángatta. Könnyű testi sértés miatt
előállították. Szabadon bocsátása után, a déli órákban újból
j elentkezett a feleség, hogy most késsel fenyegetőzik az ember.
Arendőrök elfogták és zaklatás miatt eljárást indítottak ellene.

26-án figyelt fel a járőr egy bukósisak nélküli segédmotorosra, aki,
mikor meglátta a rendőrt, el szeretett volna menekülni, de nem sikerült
neki. Mivel sohasem volt neki vezetői engedélye, és a bíróság is
elt iltotta a jármüvezetéstől, elöállították, s a feljelentés mellett sza
bálysértési őrizetbe vették. A bíróság a tárgyaláson 3 nap elzárást
szabott ki rá. Ezt követően, amikor kiengedték, az esti órákban ismét
aktív lett az emberünk, tetten érték, amikor egy áruházból cigarettát
lopott. Elfogták, ellene büntető feljelentést tettek üzletszerüen
elkövetett lopás miatt. A találékony helyi férfi egyébként ababakocsi
lepedőjealá rakta a "csórelt" cigarettát.
29-én délután érkezett a rendőr egy bej elentett lakástűzhöz. A tűzoltók

kiérkezéséig az ingatlan lakója folya matosan akadályo zta a rendőri

intézkedést, szidta őket és nem volt hajlandó együttműködni. Elő

állították és jogszerű intézkedéssel szembeni engedetlenség miatt
eljárást indítottak ellene.
Aznap este jelentették be az egyik helyi kocsmából, miszerint egy ott
lévő vendég kiabál, szitkozódik... A kiérkező járőr intézkedése ellen
is erőszakosan fellépett a személy, és velük is folytatta a kiabálást.
Előállitottákjogszerűintézkedés elleni engedetlenségmiatt.
23-án jelentette egy helyi lakos, hogy az egyik lakatlan ingatlanjából
egy mosógépet loptak el előző este. A forrónyornosintézkedés során a
gyanú egy helyi férfira terelődött, akit el is fogtak, ellene lopás miatt
megindult az eljárás.

*
Fel ívja a rendőrség a lakosság figye1mét, hogy július l-jétől

változott a büntető törvénykönyv, eszerint szigorodott az ittasan
elkövetett vezetés büntetése, kerékpár és motoros gépjárműre

vonatkozóan. Ezért továbbra is kerüljék ittasan kerékpárra, vagy
járműbeülni és azzal kőzlckedniaz utakon!
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Dr. Fra nkó levele
Tücsökzene

Június 16., vasárnap. Lecsapott a nyár kíméletlenül. Szeretem.
Legkedvesebb hónapom. Néhány szívemhez közeli ebben a hónapban
szü letett, de van akit már nem köszönthetek, az Edesanyámat.
Júniusban véget ért óvoda, iskola, jön a szab adság, boldog
gyermekkor, gyöny örü nyarak. Ny ári szerelmek, strand és szúnyogok.
Majd ez is véget ér, mint a tücsökz ene. Egyik elhallgat, és egy más ik
kezdi majd. Igen , lesznek még nyarak. Ulök a teraszunkon és figyelem,
hogy lopakodik be a napfén y a kertbe . Először a fagyalbokrokat veszi
célba, fenn a fenyő tetején még vör öses színt fest a fa csúcsára. A fagy al
mos t virágzik, néhány dolgo s méhecske már ott zümmög a virágok
körü l. Dolgoznak. Munkára vannak programozva. Nagy közösség,
munkamegosztás sal. Jó nekik , van királynőjük!

Hét évesen kezdtük el annak idején az első osztályt. Nyári gyerekek
révén, no meg Apu akarata miatt is. El ső osztályba egy nagy, közös
táskával men tünk a suliba, de ott a tanít ó néni "megszeppent" és
visszaültetett egymás mellé . Így kezdődött a munkásmozgalmi
mú ltam.
Már gimnazisták voltunk, úgy 1956-57 tav aszán egy szülői

értekezletről Anyánk rosszkedvüen jött haza, megijedtünk. Azt
gondoltuk a tanulási eredményünk miatt! Nem, mes élte , hogy néh ány
osztálytársunk anyuk ája csodálkozott , hogy a fiai orvosegyetemre
akarnak menni. "Miért nem mennek vasutasnak, mint az apjuk?"
"Hogy gondo lja, egy családbó l két gyerek is?" Egy szóval az orvoso,
fogorvos-, ü~yvédszülők sértegett ékAnyánkat. Fájt Lacinak és nekem
is. Azért is! Es mégis sikerült! Kevés volt csak ajó bizonyítvány, de a
két tökegyforma göndör hajú srác a felvételi bizottságot, úgy tűnt,

meghódította. A bizottság elnöke ép iker-kutatással is foglalkozott.
Ilyen az élet. Orvosok leszünk mégis csak, lám-lám. Társada lmi
ösztöndíjasok lettünk, szülöv árosunk fizetett , Békéscsaba. 5 évre a
kórházb a kell majd mennünk, így szó lt a szerz ő dé s , 1959-ben. 1965
ben Laci testvéremet Huszák professzor meghívta az idegklinikára
dolgozni. Nagydolog volt az ilyesmi . Karrier lehetőség! Nem
fogadhatta el az ösz töndíj miatt. 1965 szeptemberében amegye
főorvosa és főgyógyszerésze fogadott bennünket. Következőkkel

"biztatgattak": "Ti, szegény munkás családból sz ármaztok,

-- - - - - - - - - - - -örösön!

***

számotokra a körzeti orvosi munka gyümölcsöző lesz ." Nem akartuk
elhinni, hogy ez velünk megtörténhet. Megtörtént. Laci ment Dobozra
és Gyomára. Máig sem hiszem , hogy csak a párt akarta így.
A munkakönyvembe 1965 . sze ptemb er 25 . Gyoma, körzeti orvos van
írva. Most végleg nyugdíjba megyünk. Icu, Edit, afeles égem és én. Icu
Gácsiné 51 éve do lgozik! Megszakítás nélkül az egészségügyben, több
mint 30 évet dolg oztam vele. Együtt kezdtük, együtt fejezzük be . Soha
szorgalmasabb, megbízbatóbb és nagyobb munkabírású emberre l nem
találkoztam! Lehet, hogy egy szer észreves zi valaki, hogy ilyen is van !
Az egészségügyi dolgozókkal uto ljára itt, csak a szocializmusban
törődtek!Adtak a látszatra is.
Hálás vagyo k mégis a sorsnak, hogy ide sodort! Soha nem voltak
fönökeim, mindig csak a saját fejem, eszem és lelk iismeretem döntött
egész itt töltött életemben. Laci testv éremet megáldotta a sors, jobbára
csak nöi főnökei voltak és attól az isten mentsen meg egy gondolkodó
férfie rnbert!
Egyet megtanultam a butaság, műveletlenség nem gyógyítható! A
gyógyítás nem mindenkinek való, a gyógyítás valójában m űv é szet is.
Tehetség is kell hozzá és tudás . Tanulni folyamatosan.A mi, háziorvosi
tevékenységünk a legjobban lenézett szakma. Félnek is tőle a mai
fiatalok, nem csak a kevés pénz miatt. Egyedül kell és sokszor gyorsan
dönteni. Elfáradtunk, most Ica és Edit nevében is elköszönök,
Köszönjük a Betegeink és hozzátartozók szeretetét , bizalmátl Most
naponta könnyes szemmel kösz önök el tőlük. Am azok a
könny cseppek, ha sósak is, számunkra édes, kedves ajándékok!
Köszönjük!
Itt fogunk továbbra is élni és örü lni a létezés napi ajándékainak.
Unokáink és gyereke ink ők a mi j övőnk ! Azután csak a tücskök
zenélnek tovább nyaranta!

Szeretettel dr. Frankó Károly

Sok gyomaendrődi lakos aggódó kérdésére közlöm mindenk inek ,
hogy amíg a Doktor Úrnak kedve van írni , addig az én lapom mindig
helye t biztosít számára ! Már pedig, saját bevallása szeri nt, újult erővel

és egyre szerteágazóbb témákb an fog a jövőben jelentkezni, Kedves
Olvasóinkn ak ke llemes perceket okozván! Köszönjük ezt is, valamint
bol dog, kelle me s nyugdíjas éveket kívánva neki és kedves
feleségének, Editkének, ami t j ó egészségben töltsenek körünkben még
nagyon sokáig! - BK-
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20 13. június 15-én három sár
kányh ajó tartotta rettegésben a
Hármas Körös Gyomai szakaszán
násztáncukat járó kérés zeket, s a
vízben addig nyugodtan úszkáló
halakat.

.A kániku la ellenére közel 60 evezős gyül ekezett a Halász István
Csónakháznál. Rövid bemelegítés és oktatás után tették vízre a
sárkányhajókat. A kék hajót egy gyomaendrődi barát i társaság tagja i
töltötték fel, a piros hajób a a Mez őberénybő l érkezett Alfö ld Turista
Egyesület tagjai ültek be néhány békéscsabai fiatall al és gyomaendrődi
sárkányhajóssal kiegészülve. A helyi sárkányt a Víziszörnyek mellett
helyi lakosok töltötték fel. A három hajó legénysége különbözöevezési
tudásukra való tekintettel más tempóban ugyan , de nagy lelkesedéssel
evezett fel a legendás "S" kanyaros kajak táb orok helyszínéig.
Kis pihenő után isméta gyomai híd felé vették az irányt a hajók.
Visszaérve a hoss zú és kimerítő evezésből a csónakháznál babgu
lyással enyhítették éhségüket a megfáradt evezősök.

Nagy élményben volt részük a résztvevőknek, hiszen soka n először

csodálhatták meg a folyót "belülrő l", és emellett egy igazán jó han
gu latú vízi túra részesei lehettek.
Aki k kedvet kaptak a sárkányhajózáshoz, azokat szeretettel várják
edzéseikre a Gyomaendrődi Vízis zörnyek kedden és csütörtökön 18
órától a gyomai közúti hídn ál lévő Halász István Csónakházhoz.



Minden ellenkező hírrel szemben ...
Idén ls lesz nyár.

Lapunk rendszeresen beszámol a Liget-fürdő tavaszi felkészüléséről, a
várható nyári szezonról. Most is felkerestük Vass Ignác igazgató urat, a
fürdő igazgatóját, mondja el olvasóinknak az idei felkészülés hogyan
zajlott és milyen programokkal várják a nyár hátralévő részében a
vendégeket.
"Mivel eddig az időjárás nem igazán kedvezett , így a nyári strand
idényre való felkészülésben elég sokat csúsztunk, illetve másféle
ütemezésben kellett a munkákat elvégezni. Komoly, hosszú tél volt,
nagy hideggel, így elég sokat kellett javítani a kültéri medencéken. A
lábmosókat újra kellet alakítani, mert lefagytak a csempék, volt ahol a
medencéket újra kellett fúgázni. Lefagytak a vakolatok is, ezért újra
lett javítva az öltőzők fala, valamint újra lettek festve, meszelve. Május
elsejére, a hagyományos nyitásra alkalmassá tettük az úszómedencét, a
gyerek- és gyógymedencét. Az ötven méteres medencét Pünkösdre
nyitottuk meg, akkorra lett kész. Az akkori kedvezőtlen időjárási

körülmények nem nagyon ígértek jó szezont , hiszen a kezdés sem volt
igazán jó . Azóta is elég szeszélyes az időjárás, ami kiszámithatatl anná
teszi a működésünket.
A munkákban besegitett négy közmunkás, így a lemaradás annyira
nem érezhető. Ezeket a ráfordításokat, javításokat muszáj volt
megcsinálni , részben esztétikai , részben egészségügyi okokból,
továbbá állagmegóvás miatt is. Jelentős költséget emésztettek fel.
Mivel nem dúskálunk az önkormányzati támogatásban ez azt jelenti,
hogy valamilyen forrásból ezt a megnövekedett kiadást megpróbáljuk
kigazdálkodni , ellensúlyozni. Például úgy, hogy máshol takarítunk
meg pénzt, megpróbálunk a létszámmal is nagyon takarékosan bánni,
és megpróbáljuk a még lehetséges energiát felhasználó területeken
csökkenteni a fogyasztást. Bár az elmúlt években ezt már megtettük, de
ahol még adódik lehetőség, azt meglépjük (gáz, elektromos áram...).A
bevételkieséseket, amelyek januártól végig követtek bennünket
igyekszünk elviselhetőbbé tenni. Nem csak az időjárás, de a gazdasági
helyzet is beleszól a gazdasági gondokba. Az emberek nagyon
meggondolj ák,hogy hová menjenek, hozzánk, vagy esetleg máshová.
Jelenleg ez nem csak a mi problémánk, hanem valamennyi szolgáltató
küzd efféle nehézséggel.
Az önkormányzattól a működési támogatás mintegy nyolc millió
forint ehhez még tíz millió forintnyi szolgáltatásvásárlás párosul,
aminek során részben az iskolák úszás oktatás támogatása, edzések
támogatása számítható. A gyógyászati részleggel kapcsolatban volt
egy fejlesztési elképzelés, amely jelenleg még nem valósult meg. Ettől
függetlenül a gyógyászat az, ahol még mindig a legtöbb lehetőség van
arra, hogy a fürdő növeini tudja az árbevételét. Hiszen ez a
szolgáltatási ágazat, amely tulajdonképpen az időjárástól független. A
probléma csak az, hogy jelen pillanatban ezzel az épületegyüttessel
nincs lehetőségünk bővítés megvalósitani. A bővülés pedig szükséges
lenne, hogy még további szolgáltatásokat tudjunk bevezetni.
Változatlanul az iszappakolást és a súlyfürdőt meg kellene valósítani ,
ami régi célkitűzés. Továbbá legyen egy olyan medencénk, ahol a
gyógytornát kellő képen el lehet végezni. Tehát ezek megoldásán
gondolkodunk.
Az árainkról annyit, hogy áremelés utoljára 2010-ben volt. A mai
helyzetben pedig kénytelenek voltunk egy újabb korrigálást végezni,
ami tíz százalékot jelent. Azóta voltak különböző árnövekedé sek,
köztük áfa emelés is, amelyek bennünket minden évszakban terhelnek
és látogatói létszámtól függetlenül jelentkeznek. Most tehát a helyi
lakosok (felnőtt) belépője ezer forint, ezerkétszáz a nem helyi
vendégeknek.
Évek alatt már elkezdtünk bizonyos programokat, rendezvényeket is
bevezetni, ezeket igyekszünk folytatni. Egy már lement, most
következik a szezon talán legnagyobb eseménye, a vízparti parti, ami
egész napos programot jelent majd. (lásd külön a hirdetést!) A lap
megjelenése előtt lesz a Saab 900-as találkozó, amely először lesz a
környéken, majd a VW-bogár találkozó következik. Szeptemberben a
már korábban beinditott céges családi főzőversenyt szervezzük - tette
hozzá Vass Ignác."

A fürdő füves részében egy budapesti párt kérdeztünk benyomásaikról.
Elmondták, hogy nagyon régóta járnak Gyomaendrődre és mindig itt,
a fürdőben töltik idejüket. "Évente egyszer kétszer eljövünk, de télen
sűrübben is. Nagyon szeretünk itt lenni! Én egy szivműtött ember
vagyok - mondta Horvát úr - rossz lábakkal, a nejem szintén beteges.
Kellemes kikapcsolódás, felüdülés itt lenni. A kiszolgálás, a környezet
nagyon tetszik! Igaz, van egy agárdi telkünk is, de azt a gyermekeink,
unokáink tartják inkább karban, mi ide szeretünk lejönni."

Minden évben eljövünk ide, gyermekeket hozunk nyaralni, a fővárosi

Bokréta lakásotthonból, állami gondozottakat. Nagyon szeretünk ide
itt lenni! Egy hetet van egy turnus, aztán mások váltják őket. Tavaly
étteremben étkeztünk, akkor még több pénzünk volt, most otthon, a
Csokonai utcában, főzünk és látjuk el a gyerekeket is. Aztán
ellátogatunk Dévaványára, a túzok rezerv átumba, egyéb programokat
is csinálunk. A gyerekek viszont itt szeretnek nagyon lenni a fürdőben

- mondta H.Beáta gondozó.

Cs. Nagy Balázzsal é
vente, a nyári szezon
ban találkozha-tunk a
fürdőben. "Úszómes
terként dolgozom itt, a
vendégek felügyelete,
házirend betartatása,
és minden reggel a
lábmosók, tusolók ta
karítása a feladatom.
Egyébként tanulmá
nyaimat befej eztem,
tanárként végeztem.
Jelenleg állandó munkát keresek. Külfőldön 2007-től 2012-ig
dolgoztam egy osztrák szálloda-Iáncnál. Ezek aszállodák
Törökországban, Egyiptomban és Tunézi ában vann ak. Mint
kerékpáros hegyi túravezetőt alkalmaztak. Ez életem nagyszerü
időszaka volt minden szempontból. Idehaza most a szabadidő-sport

területén szeretnék elhelyezkedni, ezzel kapcsolatban lehet az bármi:
túravezetés, szabadidős csoportok, osztálykirándulások program
szervezése, lebonyolítása.. . Jó, kellemes nyarat várok sok ven
déggel!"



Pedagógus napi ünnepség

Elismerések
Május 30-án a Képvi selő-testületi ülés keretében került átadásra a
"Gyomaendrőd Város Sportj áért" és "Gyomaendrőd Város Köz
szolgáltatás áért" elismerő oklevéLA sport munkáért járó elismerésben
Gál István Tibor, míg a közszolgáltatási tevékenységet elismerő

oklevélben Csőke János részesült.

Meghívó a Békés Megyei Roma Labdarugó Tornára
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata

labdarúgó tomát rendez
2013. Július 06-án,

melyre minden kedves é rdekl ő d ö t szertettel várnak!
La bdarúgó Torna kezdete:

8.30-tól - 9 ó-ig: Regisztráció; 9 órától: K ösz önt ök.
9 . IS-től : Mérk őz é sek

Helyszín: Gyomaendrődi Népliget (Endrődi rész)
Rendezvény Fővédnöke :

Teleki László Országgyűlési képviselő (volt romaügyi államtitkár)
Védn öke: Várfi András Gyomaendrőd Város Polgármestere
Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata

Főzőverseny Öregszőlőben
Június 8-án Öregsz ől öben a Rózsahegyi Ház melletti szabad területen
kerü lt megrendezésre XI. - Bogrács Napja - Paprikás Krumpli
F ő ző verseny. A verőfényes nyári napsütésben jó hangulatban telt az
idei rendezvény is. T öbb főzőcsapat versengésében kiválóan szerepelt
az önkormányzati hivatal adóosztályának dolgozó iból verbuválódott
Adósok csapa ta is, akik értékes díj azásban is részesültek. Gratulálunk!

A közoktatás szakma i irányítását ellátó Klebe lsberg Intézmény
fenntartó Közp ont Gyomaendrődi Tankerüle te, valami nt az
intézmények müködtet és é r ő l gondoskodó helyi önkormányzat közös
rendezvény kere tében emlékezett meg ajövő nemzedeke nevelésének
és oktatásának felelős közszolgálatát ellátó pedagógusokról, a
nevelési munkát irányító és segítő k ö zreműk öd ő krő l. A június 6-án
rendezett Pedagógus napi ünnepsége n helyi elismerések átadására is
sor kerűlt.

A Katona József Művel őd ési Házban rendezett ünnepségen Fekécs
László tankerületi igazgató és Várfi András polgármester köszöntőjét

követően Erdős Norbert kormánymegbízott mondott ünnepi beszédet.
Megújult a szociális alapszolgáltatás épülete Eztkövetően elismerések és kitüntetések átadására került sor.

U t o l s ó s imítások at v ég z i a
GyomaSzolg Ipari Park Kft. a
Gondozá si Központ alapszolgál..
tatást biztosító egységének épü
letén. A DAOP-4.1.3/A- ll jel ű

nyertes pályázati projektnek kö
s z önhe tően az épület in fra
struktúráj ának javítása közel 37
millió Ft-ból valósult meg.
V árfi An drás polgármes ter és
Fekete József a Kft ügyvezetője

közös látogatáson vették szem
ügyre a megújult, XXI. századi
etvár~oknak megfelelő gondozó
egység epuletét,

".." ... ...,

Hazaérkeztek az árvízről a tűzoltók
Kedden, június l l -én, délelőtt haza érkeztek a Hunyai,

Csárdaszá llási, Gyomaendrőd Önkormányzati Tűzoltóságró l

pénteken a dunai árvízhez útnak indult tűzoltók.

A tűzoltók az előző hét péntek estétől , kedd reggeli g
Pilismaróton segítkeztek a védekezésben.

Omiliák Csab a, Lénárt László, Brezovai Tamás,
Szőke Józ sef és Gyuricza Laj os

Forrás: www.gyomaendrod.hu



Orpheus Allatvédő Egyesület

Hőségriadó a háziállatoknak is!

EMLÉKEZTÜNK!
Kiss Sándor (szű l.: 1926.01. l-én)

2012 május 27-én halt meg.
Egy éves évfordulóján szeretettel emlékeztünk

Édesapánkra. Szerető családja

Van, ahol a nyári kánikulában a t űző napon,
árnyéktól mentes helyen, láncra verve
tartanak kutyát. Az ilyen állatok kis időn

belül hőgutát kaphatnak, és el is
pusztulhatnak. A felelőtlen gazda ilyen
esetben az állatkínzás bűncselekmény é t

kőveti el, amiért két évig terjed ő szabad
ságvesztésseI is sújtható.

Az Orpheus Állatvédő Egyesület segélytelefonján a nagy nyan
kánikulában aggódó állatb arátok körében rendszeres téma a tűzö napon
kikötött, víz nélkül tartott állatok számára történő segítségkérés. Gyakran
felejtenek kertben, udvaron egy - két napig (vagy tovább is) emberek házi
kedvenceket. Van, hogy étlen - szomjan szenvednek az állatok.
Szerencsére egyre többen néznek tovább a saját kerít ésüköntúlra is, így az
állatkínzók könnyebben horogra akadhatnak.
A kutya önszántából soha nem mozogna a tűző napon, a déli forróságban .
Ha mégis ezt kell tennie , akkor tudnunk kell, hogy mindezt nehezebben
viselik a nagyobb testű, sötét színű kutyák, mint a kisebb testű, világo s
színűek, A kutya nem tud izzadni, ami komoly nehézséget okoz számára,
mert pusztán a lihegéssel történő hővesztés néha, bizonyos körülmények
közö tt nem elegendő, ilyenkor az állat keres i a hűvös helyet, padlót , amire
ráfeküdve hütheti magát.
Az Orpheus Állatvédő Egyesület 3 legfontosabb ta nácsa kutyák
kániku láb an történő tartásához:
- a nagy nyári kánikulában se feledkezzünk el a játékról és a nagyobb
sétákról, melyeket kora délelőttre és késő délutánra időzítsük,

- állatunk számára mindig legyen hűvös hely, ahova a napsugárzás elől

szabadon el tud bújni,
- kedvencünknek az élelem mellé naponta többször friss ivóvizet kell
biztosítani,
A nagy nyári kánikulát könnyebben átvészelik házi kedvenceink, ha hűvös

helyen készítü nk kuckót számukra. Fontos a napjában többször újratöltött
vizestáI. Ha módunkban áll nedves ítsűk be az állat bundáját, úsztassuk , és
legfőképp ne kívánjunk tőle "csúcsteljesítményt". A nagy nyári melegben
ne zárjuk be az állatot napfény által felforrósi tott autóba se.
Ha megtörtént a baj, és látjuk, hogy egy állat intenzíven liheg, a nyelve
állandóan kilóg a szájából, színe sötétebb a megszokottnál, a baj lehet akár
hőtorlódás, vagy hőguta is.Nyári kánikulában az oldalán fekvő, intenziven
lihegő, eszmél etét vesztett állat rendszerint hőguta áldozata. A gyors
folyadékpótlás és az állatorvosi segélykérés életmentő lehet ebben az
esetben. Háziállatokért a gazdák a felelősek. Egy kis odafigye lésse l
elkerülhető lehet az állatok szenvedtetése.

Aj únius 22-ijégesővel tarkított
vihar egyik kárva/lottja
ez a kis almafa ...

Címe :
Elérhetőség:

Finiséhez érkezett az elkerülő út építése- át is adták

Szépen rendbetett, ér tékes történelmi fotó...

A Demokratikus Koalíció Békés 2. Választókerűleti Szervezete 2013 .
június 6-án, Gyomaendrődön tartotta tisztségválasztó taggyűl és ét.

A taggyülés megválasztotta az elnököt, az elnökség tagjait és megalkotta a
szervezet Szervezeti ésMűkö d ési Szabályzatát.
Elnök: Babos László
Ügyvezető ale lnők: Sonkolyné Szekerezés Margit ,
Az elnökség tagjai: Szécsi Lászlóné és Katona Tamás.
A szervezet neve: Dem okr atikus Koalíció Békés 2.

Választókerületi Szervezete
5500 Gyomaendrőd, Kiss Lajos üdülőtelep 73.
e-mail: babos.laszlone@upcmail.hu
Telefon: 70 457 99 O1

Képviselője : Bab os László vk, elnök
A taggyül és felhívássa l fordul a választókerűlet demokratikus
elkötelezettségü lak óihoz, a Demokratikus Koalícióval szimpatizáló
emberekhez, keressék a kapcsol atot a DK szervezetével a fenti
elérhetőségeken. Készülj ünk együtt a jövő évi választásokra, próbáljunk
választókerületünkben is kialakítani más demokratikus szervezetekkel
olyan együttműködést, amely eredményeként kormányváltásra kerül sor
2014-ben.

Akikre máig büszkék lehet űnkl Al/ó sor: Lóránt Gyula, Buzánszky Jenő,

Hidegkuti Nándor, Kocsis Sándor, Zakariás József, Czihor Zoltán,
Bozsik József, Budai Il László Guggolnak: Lantos Mihály,
Puskás Ferenc, Grosics Gyula Fotó: Magyar Fotóarchívum

Választókerületi tisztségválasztás
a Demokratikus Koalíciónál

eM

A csapadékos időjárás megszűntével fe lgyorsult a 46 -os út és a 120-as
vasúti fővonal kereszteződésében épülő aluljáró mentesítő szerviz
útj ának épí tése. A munkálatok még szombat délelőtt is teljes erővel

folytak. Időközben azonban átadásra is kerűlt ez az útszakasz! Viszont
a hirtelen előállt hel yzet, közl ekedési rend sok bal eset forrását rejti
mag ában! Bizonyos új , eddig át nem élt pillanatnyi megl epetés a
közlekedésben , nehogy sajnálatos balesetek et okozzon az elterelő

szakaszon ! Minde nki nagy fig yelemmel és körűltekintéssel hajtson át
ez en, az akadályn ak is nevezhető hel yszínen, akár gépkocsival, akár
kerékpárral! Re mélj ük, a be ígé rt alulj áró mihamarabb elkés zül (j öv ő

év október közepéig) és megszü nik ez a veszélyhe lyzet városunkban!



Rendel:

Békéscsaba, Jókai út 34. szám alatt, (udvari bejárat)
I HÉTFÖN: 14-18 ÓRÁIG

~~6i ~~~ - idegbecsípődések, izűleti blokk, tartási
rendellenességek megsz űntet ése

- nyaki eredetű szédűl ések megszüntetése
- sportsérülések, iziüeti bán talmak kezelése
- hagy ományos kínai orvoslás
- fi /akup unktúrás fogyókúra
- porckorongsérvek és t érdblokkok műtét

n élküli megsz űntet ése

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

cSONTKOVÁCS-AKUPRESSZŐR

Ruhajavítást vállalokt
Cipzárcsere.jüggönyvarrás, átalakítás, szűkítés, bővítés

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

Szombat: SZüNNAP!

~ Építöipari szolgáltatások nyújtása,

építési anyagok szállítása

.~ • Környezetvédelmi engedéllyel

~
~ tiszta beton, téglatö rmelék

- (5:~ átvétele díjmentesen
.~

-ei Darál befon, fégla:2500 Ff +ááfó
Elérhetőségek:

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

RÉGI BÚTORT, AN IK BÚTORT VÁSÁBDLOK!
Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

Telefon:06-30/9533-594

BEÁLlS ÁRON VESZEK:
Boltberendezést •hagyatékot, régiségeket,

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

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

Fizetésazonnal, készpénzzel!
Bárkai Zsolt, Gyomaendrőd, Bocskaiu. 59,

,
Uj helyre költöztünk!

Várjuk kedves vásárlóinkat a
Fő út 214. sz. alatt (a T-Mobil helyén), a

Mobiltelefon Szaküzletben!,
Uj és használt mobiltelefonok

értékesítése, javítása!
Tartozékok, navigációk!

Nyitva tartás: H-P: 9~ 1 2 ; 13-17. 06120/4547-466
Szo. 9 12.

SACRAMENTUM

TEMETKEZÉ8>
.Handóügyolol:36-30/ 96-71- 1

Gyomaondröd, Bajcsy-l s.út117.sz.

"Szép ruhában, arallYajtón ÜGYELET: éjje l-nap pal hívható
kopogsz most, hogy szabad-e?" telefonszám: 06-30/630-80-97

(Weöres Sándor)
... Csőke János ... ...

TEMETKEZESI SZOL6ALTATAS
Temetkezés, temetkezesselkapcsolatos

teljes körű ügyintézés
GYOMASZ OL G IPARI PARK KFT.
Gyomaendrőd, Ipartelep út. 2. sz.
Tel.: 66/386-233; Fax: 386-269

További elérhetöségeink:
5500 Gyomaendrőd, Fő út 188.
06-30/630-80-97; 06-20/988-00-13
Az ügyfélszolgálati iroda nyitvatart ása munkanapokon:
8-12:00-ig és 12:30-15 órá ig. ipgyomaszolg@internet-x.hu

PAP'AD B Z
Stancolt és hagyományos
PAPÍRDOBOZ gyártása

I , I

STANCfORMA KE5ZITE5! !
Róza kft. l

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

E-maiI: rozakft@rozakft.hu ~
: :



/(IS BÁLINT IS/(OLA
Sokszínűek vagyunk
Az idei Kis Bálint Napok mottója: Ünnepeljük együtt a sokszinűséget!

És valóban változatos, érdekes, derűs programok vártak diákokra,
tanárokra, szülőkreegyaránt a Kis Bálint Általános Iskolában.
2013 . j únius IO-éna meghívott előadók rendhagyó órájával kezdődött
a programsorozat, amelynek témája rendkivül széles skálájú volt 
irodalom, történelem, színészet, környezetkultúra, egészségtan,
vitakultúra, zene közül választhattak a tanulók . Az előadások után
következett a Kis Bálint emlékünnepség, az irodalmi színpad és az
énekkar tagjai az iskola névadójának tiszteletére lírai műsorral készült.
Ágostonné Farkas Mária igazgatónő beszédében hangsúlyozta a tanár
- diák kapcsola t harmonikusságát, folyamatosságát. A Hősök úton
lévő kopjafánál helyezték el a diákok az emlékezés koszorúit, Kiderűlt
az is, ki lett az idei Kis Bálint -dijas felnőtt és diák kategóriában. F Nagy
Lajosné iskolatitkár és Deli Csenge 8. b osztályos tanuló kapta a
névadóról elnevezett díjat. A Diákönkormányzat nevében Kónya
Márta tanárnő és Kereki Irén tanítónő további díjakat adott át. Az év
pedagógusa-díjat Hunya Jolán tanárnő vehette át. Az év diákja
Czikkely Hanga lett, az év szülője pedig Szabóné Farkas Beáta .
Legjobb közösség-díjjal jutalmazták: a 4. b osztályt. Kiosztásra
kerültek a Darvas Tibor Mese és rajzi1lusztrációs versenyzők, valamint
a Berenak Ottónéró l elnevezett Szépíró versenyzők jutalma is. Az idei
tanévtől egy új díjj al gazdagodott a Kis Bálint Általános Iskola
tanulóifjúsága: minden évben az a sportoló kaphatja meg a Halász
István-díjat, aki méltó rá! Halász István-díjat kapott: Tímár Dóra 8. b
osztályos tanuló, a Kajak Sportban nyújtott kiváló teljesítményéért. A
sok szép értékes díj után baráti beszélgetésre és áIlófogadásra a
Gyomaendrődi Járási Hivatalban kerűlt sor. Délután a következő

szabadidős foglalkozások közül választhattak a gyerekek: íjász at,
kenuzás, lovas kocsikázás, aszfaltrajzverseny, táncház, kézműves

foglalkozás. A második nap Gyomaendrőd utcáin, terein a Kis Bálint
próba zaj lott, az osztályok vetélkedtek egymással, maj d a
Diákközgyűlésre kerűlt sor Kónya Márta tanárnő irányításával. A
délután hagyományosan a népszerű Családi nap jegyében telt.
Sportvetélkedő, Meg a sztár gála, sok játék, zsákbamacska és finom
ételek, italok tarkított ák a színes programot. A gyerekek kérésére
Majka és Curt is koncertjével zárult a vidám este.

Köszönetünket fejezzük ki az alábbi támogatóknak:
Kis Bálint Altalános Iskola tanárai, dolgozói . A Szülői

Munkaközösség. Kis Bálint Altalános Iskola " Gyermekekért
Alapítványa ". Gyomaendrőd Polgármesteri Hivatal , Gyomaendrőd
Járási Hivatal. Korosmenti Íjfeszítő Egylet. KÖl'öskajak Egyesü/et.
GYüSZTE. Aranysólyom Dobkör, Pájer Pékség. Németh Kft..
Gyomapress Kft ., Gyomaendrőd Város Német Nemzetiségi
Önkormányzat. Gyoma en drőd Város R oma Nemzetiségi
Önkormányzat. Körös Menti Táncegyüttes, Mokaszin Kft., Hajdú
Zoltánné egyéni vállalkozó. Papp László

RÓZSAHEGYI KÁLMÁN ÁLTALÁNOS IS/(OLA
Duplasiker a Mesélj Európa döntőjében

Május 27-én kerűlt megrendezésre a Mesélj Európa angol nyelvi vetélkedő
március óta tartó versenysorozatának döntője Kecskeméten, a Katona
József Könyvtárban. A döntő eredménye minden várakozást felülmúlt,
mindkét rózsahegyis csapat elsö helyen végzett a rangos mezőnyben.

Jutalmuk egy-egy értékes Európáról szól könyv, toll, pendrive, Európai
Uniós kártyajáték és sok más angol kiadvány, na és persze a versenyzés
élménye a békéscsabai elődöntőben, majd a döntőben.

A hatodikosok utolsóként léptek színpadra. Ismét nagy hatást gyakoroltak
a zsűrire, akik nagyelvárással tekintették meg az osztrák népmesét.
Értékelésükben kiemelték a kiváló csapatmunkát, a kreatív ötleteket, a
játék örömét, a remek színváltásokat és nem utolsó sorban a szép angol
kiejtést.
A nyolcadikosokban nagy volt a bizonyítási vágy,hiszen utoljára vehettek
részt ezen a versenyen. Bognár Nóra és Kulik Adrienn már negyedik éve
erősítette a csapatot, ehhez külön gratulálunk nekik. A produkció remekül
sikerült.Adán sporttörténelem legfontosabb eseményének feldolgozása új
színt vitt az előadások sorába. Ismét a kreativitás, az összhang, az
újszerűség és az angol nyelv magas szintü használata fogta meg a neves
zsűri tagjait.
Végül úgy döntöttek, hogy mindkét rózsahegyis csapat első helyezést
érdemel.
A hatodikos csapat tagjai: Dudics György, Orbán Renáta, Paróczai Gergő,

VaszkóÁgnes, Wéber Dorina.
A nyolcadikos csapat tagjai: Bognár Nóra, Derzsi-Kovács Szávitri Virág,
Kurilla Zoltán, KulikAdrienn, Székely Péter.Gratulálunk a győzteseknek!

Kellemes délutánok
Sikeresen szerepeltek a rózsahegyis diákok Kís Bálint Általános Iskola
szervezésében .Körösök mentén" címmel meghirdetett tanulmányi
versenyen. Az iskolák korcsoportonként négyfós csapatokat állítottak ki,
melyek a helyszínen vegyes csapatokká alakultak.
Érdekes és egyben játékos feladatokon keresztül a tanulók felfedezhették a
Körös - Maros Nemzeti Park értékeit. Megtapasztalták a közös, együttes
munka örömét és hasznosságát. Az eredményhirdetés mindenki számára
örömmel zárult, hiszen a szervezők itt is, akárcsak a verseny egészén,
törekedtek a sportszerűségre és ajátékosságra.
Ebben az évben is nagy szorgalommal vettek részt tanulóink a Határ
GyőzőVárosi Könyvtár által kiírt több fordulós .Szövegel ö' ' versenyen.A
levelezős fordulókban legjobban teljesítő gyerekeket meghívták a
könyvtárba egy nagyon jó hangulatú, együttműködést, közös
gondolkodást igénylő versenyre .
A 2.-3. osztályosok vegyes csapatokban feladatlapot oldottak meg. A
nagyobbak felad ataik megoldása után mesék dramatizálásával
szórakoztatták a kisebbeket. Ajutalmul kapott könyveknek nagyon örűltek

a gyerekek.
Ballagás a Rózsah egyiben
Színes lufikat röptettek az ég felé a búcsúzó nyolcadikosok, jelezve, hogy
ők is szárnyra kelnek. Farkas Zoltánné igazgatónő kedves szavakkal
búcsúzott el a 67 végzős diáktól és a legeredményesebbeket oklevéllel,
könyvvel jutalmazta. Kiemelte a kiváló sportolókat: Dudás Rékát, Nagy
Csillát, Papp Károlyt és Nagy Sándort .Az idén Gergely diák-díjat kaptak:
Kurilla Zoltán, Derzsi-Kovács Szávitri Virág,KulikAdrienn, Bognár Nóra
és Csapó Elek.Avégzősöknagyon szép müsorralbúcsúztak el az iskolától.
A szülői munkaközösség tagjainak virággal köszönte meg munkájukat az
intézmény vezetője.
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Telefon: 66/282-802 ; 30/6388 -953

AICl T.
STIHL, MAKITA kisgépek a készlet erejéig!

Alkatrészeik és kiegészítőik is megvásárolhatók!
Szegélynyírók, kaszák...

Mosógépek, hűtők, fagyasztószekrények
Fűtésfelúj ításhoz, rekonstrukcióhoz kazánok,

radiátorok, szerelvények!
Idomacélok , síkhálók, lemezek

Minöségi konyhai eszközök, háztartási gépek

Minőségi kerékpárok és alkatrészekf
Épületgépészeti anyagok,
csövek idomok, kazánok

Tűzrostély (kályha- és kazánrostélyok)
kandallók nagy választékban!

Fürdőszoba felújításhoz mindenféle felszerelés,
szükség esetén rövid határidőve l történő beszerzések!

Fütéskorszerüsítéshez, fürdőszoba kivitelezéshez
kivitelezöt tudunk ajánlani!

Bővebb felvilágosítás a Dinya-féle szaküzletbenI
Ny itva tartás : hétköznap: 8-12; 13-17-ig; szombaton: 8-12-ig

A Bajcsy-Zs. úton a Wesselényi utca kereszteződ é sé ben, néhány hétig
egy kis lyuk volt az aszfaltban, mintegy gyerek ökölnyi nagyságban .
Aztán jöttek, felbontották az aszfaltot és kiderült, hogy a sok esőzés

kimosta a burkolat alól a talaj t és egy jókora "barlang" alaku lt ott ki!
Néhány óra alatt azután eltünt a sérülés az útról és "boldogan"
folytatódhatott a forgalom, immár alattomos szakadék nélkül!

RÓZ~ HEGYI KÁLMÁN .LTALÁNOS ISKOL

grillsütők , bográcsok,
befőzés i üvegek, kutya eledel

permetezőgép , fóliák,
drótkerítés, szögesdrót,

kerti kisgépek, alkatrészeik,
öntözőberendezések, slagok, fű nyírók

virágföld, gumicsizma, védőkesztyűk ,

cserepek, virágládák,
fejszék, balták

barkácsgépek, metszöolló, ágvágó,
festékek, zománcok, ecsetek, hígítók,
titán szilikonok, purhabok, szigetelők,

Ragasztók, csavarok, szögek, létrák...

7~11táté·
Tel.: 66/386-274; 06/20/9527-032

NagyváJasztékkaJvárjuk kedves VásárJóinkatl

G
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Tanévzáró
Farkas Zoltánné igazgató köszöntőj e után Rácz Józsefn é
gyermekfelügyelőnek köszönte meg töb b évtizedes munkáját
nyugdíjazása alkalmából.
Fekécs László tankeriileti igazgató Pedagógus Szolgálati Emlékérmet
adott át Lehóczkiné Tímár Irén és Nótári Józsefné nyugdíjba vonuló
pedagógusoknak. Irénke a városi pedagógusnapi ünnepségen
Gyomaendrőd Város Nevelésügyéért kitüntető oklevél elismerésben
részesült. Gratulálunkés köszönjük lelkiismeretes munkájukat!
Gyomaendrőd város jó tanulója, jó sportolója kitüntető címet Soczó

Rebeka ésVaszkóÁgnes kapta VárfiAndrás polg ármestert ő l .

52 rózsahegyis kitűnő diák a tankeriilet igazgatójától vette át jutalmát, és
sokan kaptak oklevelet tanulmányi eredm é ny űk ért, szorgalmukért,
példamutató magatartásukért és közösségi munkájukért.
A nagylaposi Birka Csárda által meghirdetett rajzpályázat nyertesei
Hartman Dóra és Gyuricza Zsófia lettek. Jutalmuk egy-egy családi
vacsora.
Az iskola élet é ről további információkat, képeket találhatnak az iskola
honlapján:www.rozsahegyiiskola.hu



A nyár veszélyeiről általános iskolásoknak
Az év legkellemesebb része a nyári szünet! Azért, hogy ez valóban így
legyen, és jó emlékekkel kezdődjön ősszel az iskola, fogadd meg
tanácsainkat!

BÁRMILYEN PROBLÉMÁD VAN, BÁTRAN FORDULJ
SEGÍTSÉGÉRT A RENDÖRSÉGHEZ, A 107-ES VAGY 112-ES

SEGÉLYHÍVÓ TELEFONSZÁMON!
KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSANl

Ha gyalogosan közlekedsz: mindig a járdát használd, alaposan nézz
körül, miel őtt átkel sz az úttesten! Ha kerékpárral közlekedsz: soha ne a
járdát használd, és viselj mindig láthatósági mellényt, kerékpárodon
legyen világítás ! Ha gépkocsival közlekedsz: mindig kapcsold be a
biztonsági övet, ne ülj idegen vagy ittas sofőr autójába! Ha tömeg
közlekedéssel közlekedsz: soha ne próbálj meg fel- és leszállni, ha már
berreg a csengő, és utazás közben kapaszkodj!

FÜRDŐZZ BIZTONSÁGOSANl
Szabad vizeknél csak kijelölt fürd öhelyen fiirdőzz! Soha ne fiirödj
egyedül, legyen veled felnőtt! Ne ugorj a hideg vízbe felhevült testtel!
Ne menj mélyví zbe, ha nem tudsz úszni , még úszógumival vagy
gumimatraccal sem !Ne fiirdőzz éjszaka vagy szürkületben!

SZÓRAKO ZZ BIZTONSÁGOSAN!
Ha egyedül vagy otthon, ne engedj idegent a lakás ba! Ha elmész
otthonról, jól zárd be az ajtót! Mindig tudják szüleid, az érted
felelősséget vállalók, hogy hol vagy! Sehol ne hagyd őrizetlenül

pénzed, irataid, értéktárgy aid , kerékpárodat mindig zárd le! Ha pénzt,
iratot, értéktárgyat találsz, add le az információnál vagy a rendőrségen!

Soha ne fogadj el számodra ismeretlen anyagot! Ha azt teszed, lehet,
hogy bűncselekményt követsz el, és magad is bűncselekmény

áldozatává válha tsz!
INTE RNETEZZ BIZTONSÁGOSANl

Ne add meg sze mélyes adata id a neten, ne tölts fel magánjellegű

képeket! Ne vásárolj a neten ! Mindig használj jelszót, amit csak te
ismersz! A regisztrációs neved ne a szemé lyneved legyen! Ne
ismerkedj a neten! Ne találkozz olyanokkal , akiket neten ismertél meg!
Ne chat -elj idegenekkel! Ne nyiss meg ismeretlen e-maileket, mindig
használj tűzfalat, virusirtótl
NYARAD AKKOR GONDTALAN, HA TE NEM VA GY GONDATLAN!
Békés Megy ei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Osztálya

A nyár veszélyeiről - középiskolásoknak
Az év legkellemesebb része a nyári szünet! Azért , hogy ez valóban így
legyen.és
jó emlékekkel kezdődj ő n ősszelaz iskola, fogadd meg tanác sainkat!

KOZLEKE DJ BIZTONSAGOSAN!
Ha gya logosan közlekedsz: mindig a járdát használd , alaposan nézz
körü l, miel őtt átkelsz az útte sten! Ha kerékpárral közlekedsz: soha ne a
járdát használd , mindig viselj láthatósági mellényt, kerékpárodon
legyen világítás! Ha gépkocsival közlekedsz: mindi g kapcsold be a
biztonsági övet , soha ne vezess ittasan! Ha tömegközlekedéssel
közlekedsz: soha ne prób álj meg fel- és leszállni, ha már berreg a
csengő, utazás közbenkapaszkodj! •

FURDOZZ BIZTONSAGOSANl
Szabad vizeknél csak kijelölt fürdőhelyen fiirdőzz! Soha ne fiirödj
egyedül , társaid figyelnek rád, te is figyelj társaidra! Ne ugorj a hideg
vízbe felhevült testt el! Ne menj mélyvízbe, ha nem tudsz úszni, még
gumimatracca l sem! Ne fiirdőzz éjszaka vagy szürkületben!

SZÓRAKOZZ BIZTONSÁGOSAN!
Ha egyedül vagy otthon, gondold meg kit engedsz be a lakásba! Ha
elmész otthonról, jól zárd be az ajtót! Mindig tudják szüleid, érted
felelősséget vállalók, hogy hol vagy! Sehol ne hagyd őrizetlenül

pénzed, irataid, értéktárgyaid, kerékpárodat mindig zárd le! Ha pénzt,
iratot, értéktárgyat találsz, add le az információnál vagy a rendőrségen !

Ne fogadj el ismeretlen anyagot! Ha ezt teszed, lehet, hogy
bűncselekményt követsz el, vagy bűncselekmény áldozatává válhatsz!
Fesztiválokon, koncerteken, egyé b ze nés szórakozóhelyeken
tartózkodj az alkoholfogyasztástól! Italodra vigyázz , ne hagyd
felügyelet nélkül!

INTERNETEZZ BIZTONSÁGOSANl
Ne add meg személyes adataid a neten, ne tölts fel magánjellegű

képeket! Ne vásárolj a neten! Mindig haszn álj jelszót, amit csak te
ismersz! A regisztrációs neved ne a személyneved legyen! Ne
ismerkedj a neten! Egyedül ne találkozz olyanokkal, akiket neten
ismertél meg! Kellő bizalmatlansággal chat-elj idegenekkel! Ne nyiss
meg ismeretlen e-maileket, mindig használj tüzfalat, vírusirtót!
Internetről való letöltéssel kapcsolatban érdeklődj, nehogy
bűncselekménytkövess el!

BÁRMILYEN PROBLÉMÁD VAN, BÁTRAN FORDULJ
SEGÍTSÉGÉRT A

RENDÖRSÉGHEZ, A 107-ES VAGY 112-ES SEGÉLYHÍVÓ
TELEFONSZÁ MON!

NYARADAKKOR GONDTALAN, HA TENEM VA GYGONDATLAN!
Békés MegyeiRendőr-főkapitányságBűnmegelőzésiOsztálya

Fürdőzés szabályai!
Köze ledik a nyári szünid ő , kirándulások, nyaralások, vízi túrák
időszaka. Ezzel kapcsolatban hívjuk fel néhány hasznos tudnivalóra a
figyelmet.
Beköszöntött a meleg, nyárias idő. Erre tekintettel egyre többen keresik
majd fel a szabad vizeket kikapcsolódás, sportolás céljá ból. Sajnos az
időjárási előrejelzéseket, valamint az aktuális időjárás i viszonyokat
soka n nem veszik
figyelembe. A nyár nagy veszélyforrását a szabadvizek, strandok rejtik
magukban. A fürdés tilalmát, vagy az egyéb veszélyes fürdésre
alkalmatlan helyeket ,,FÜRÖDNI
TILOS! "táb lávaljelzik . Különösen veszélyesek a szabad vizek közül a
bányatavak , az állandóan változó vízmélység- és hőfokkülönbség

miatt . A folyóvizekben (folyók, állandó és időszakos vízfolyások,
holtágak) és állóvizekben (mesterséges és természetes tavak), továbbá
vízi létesítmények (csatornák) vizében (a továbbia kban együtt: szabad
vizek) fürödni azokon a helyeken szabad, amelyek nem esnek tiltó
rendelkezés alá, illetve kije lölt fürdőhelyek . Fürdésnek minősül az
olyan úszóeszköz (játékcsónak, vízibicikli, banánhajó, felfújható
eszközök, stb .) vízen történő használata is, ame ly nem tekinthető

csón aknak vagy vízi sporteszköznek, továbbá
amelynek nem kell rend elkeznie a hajózási hatóság által kiadott
hajóokmánnyal, vagy a vízi sporteszközökre előírt típusjóváhagyással.
Nem min ős ül fürdésnek a gépi berendezéssel, vagy más mó don
meghajtott vízi sporteszköz használata.
Fürd ő z ök közelében úszóeszközöket használni csak úgy szabad, hogy
azok a fiirdőzőket ne ves zélyeztessék.
A kikapcsolódás reményében a strandokat és kijelö lt fiirdőhelyeket

vegyék igénybe fürdőzés cé ljára, mert a biztonságos fürdözési
öveze tet, .és ann ak végét - mélyvíz - mindig a fürdést engedélyező
tábla, zászló, vagy bój a jelzi, emellett életmentésre kiképzett felügyelő
vigy áz a fürdőzőkre. A fürd ésre lehetőséget biztosító helyek
biztonságosabbak az ismeretlen folyómedreknél és bányatavaknál.
Tilos fü rdeni:
hajóútban; hajóutat és hajózási akadályt jelző bóják, nagyhajók, úszó
munkagépek és fürdés célját nem szolgáló ú sz ómű vek 100 mét eres
körzetében ; vízlépcsők és vízi munkák 300 méteres, hidak , vízkivétel i
rn ű vek, egyéb vízi műt árgyak, komp- és révátkelőhelyek 100 méteres
körzetében ; kikötők, veszteglő- és rakodóhelyek, kije lölt zárt vízi sí és
víz irobogó (jet ski), valamint egyéb motoros vízi sporteszköz
közl ekedésére szolgáló pályák , hajóállomások területén; egészségre
ártalmas vizekben; a kijelölt fürdőhelyek kivételével a határvizekben
és a városok belterületén lévő szabad vizekben; vízi jármű kísérete
nélkü l a Balaton Somogy meg yéhez tartozó terü letén a parttól 1000
méternél, Veszprém és Zala megyéhez tarto zó területén a parttól 500
méternél nagyobb távo lságra, va lamint a Tisza-tó területén a parttól
500 méternél nagyobb távolságra; éjszaka és korlátozott látá si
viszonyok között, kivéve ha a vízfelület megvilágított, ilyenkor is
legfelj ebb a mélyvíz határáig; aho l azt ti ltó tábla jelzi.
A tiltott helyen történő fürdéssel a szabálysértésekről, a szabálysértési
eljárásról és a szab álysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi
11. törvény foglakozik.A törvény szerint:

folytatás a JO.oldalon



..156/A. Tiltott fürdés
202/A. § (1)Aki tiltott helyen fürdik, szabálysértést követ el.
(2) Az (I) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közteriilet
felügyelő, a természetvédelmi
őr, az önkormányzati természetvédelmi őr, a halászati ör is szabhat ki
helyszíni bírságot." Természetesen tiltott helyen fürdőzésért a rendőr is
szabhat ki helyszíni bírságot.
Gyermek- és ifjúsági csoportok esetén a csoport vezetőjének a
fürdőzők létszámának megfelelö számú, úszni tudó és vízi mentésben
jártas felnőtt személyekből figyelő és mentő őrséget kell állítania .
Állatot a fürdőhely területére bevinni - őrkutyás biztonsági szolgálat és
vakvezető kutya kivételével - tilos! A fürdőhely területén a fürdési
szezonban horgászni nem szabad. A fürdés i tilalmat 60x30 cm méretű,

fehér alapú, kék hullámzó vízen fekete felsőtestet ábrázoló és átlósan 3
cm széles piros csíkkal áthúzott táblával kell jelölni. A táblán kék

mezőben fehér színű nyíllal és a távolság (méter, kilométer)
feltüntetésével kell jelölni a tiltott terület hosszát és irányát. A tiltó
táblákat a tiltási határon is el kell helyezni. .
Néhány fontos fürdőzési intelem:
Felhevült testtel és alkoholos állapotban, illetve egy kiadós táplálkozás
után közvetlenül vízbe menni végzetes lehet! Senki se ugorjon fejest
ismeretlen medrü vízbe! Számba kell venni, hogyamélyebb vizek
esetén azok nehezebben melegszenek fel, így a bennük való
tartózkodás során nagyobb esély van arra, hogy izomgörcsök jönnek
létre. A keringési és szívelégtelenségben szenvedőkkerüljék mind a túl
hideg, mind a túl meleg vizet. Hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó 12
éven aluli gyermek csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett fürödhet
a szabad vizekben.

Békés Megyei Rendőr-főkapitányság

Bűnmegelőzési Osztály

Szerkesudségűnk vendége a GYÜSZ-TE TDM menedzsere, Varga Dorottya és elnöke, Pájer Sándor.

-Varga Dorottyát kérdezem , milyen turizmust élénkítő események
történtek az elmúlt hetekben a GYÜSZ-TE-nél?
-Több hónapja már, hogy tárgyalásokat kezdeményeztünk web
fejlesztőkkel annak érdekében , hogy saját, szállásfogl alási modullal
rendelkező turisztikai honlapunk legyen. Ott koncentráljuk tagjainkat,
akiknek sora folyamatosan bővül. Már nemcsak települési szintü
együttműködésről beszélhetünk, hanem Mezőberény és Dévaványa
városok is csatlakoztak hozzánk . Honlapunkon nemcsak szállást lehet
foglalni, hanem a hamarosan elinduló "Gyomaendrőd kincsei" c.
programban részt vevő helyi termékeket és árukat web áruházon
keresztül lehet majd megvenni , hírlevélre feliratkozni, amivel
adatbázisunk is könnyedén építhető . A honlapra feltöltött tartalmak és
információk párhuzamosan megjelennek az okos telefonokra
ingyenesen letöltött alkalmazásban, valamint a kültéri, O-24 órában
információt nyújtó "touch" infón. Utóbbit június 13.-án helyeztük el a
Tourinform iroda előtt. Június 15-én aktív Facebook kampányt
indítottunk, aminek arca kabalafiguránk: Gyoma Endre. Segítségével
hathatósabb és interaktívabb kommunikációttudunk folytatni.
A héten véglegesítjük a standard program sorozatunkat, aminek

lényege, hogya turistákat, vendégeket folyamatosan programokkal
látjuk el nyáron , hosszabb tartózkodásra és visszatérésre is
ösztönözzük, mert így olyan érzése támad, hogy .mennyi mindent nem
próbáltam még", és "Gyomaendrőd megannyi lehetőséget és élményt
tartogat". Ezeket a programok at úgy kell elképzelni, mintha egy
órarendet adnánk a turistáknak , ugyanis hétről hétre fix időpontokban

meghatároztunk programokat, amit a vendégek egyénileg is
kipróbálhatnak.
Az elmúlt két hétben turisztikai imázs filmet forgattunk. Két film is
készül: egy rövidebb, spot jellegű, valamint egy hosszabb, nagyobb
lélegzetvételű, ahol konkrét jelenetekkel mutatjuk be városunk
attrakcióit, nevezetességeit.
Egyesületünk törekszik az egyediségre és az újszerüségre is. A
városban adott a sok természeti érték, a zöld, a liget, éppen ezért mi is
szem előtt tartjuk a környezettudatosságot. Egy erre szakosodott cég
segítségével most már mi is elmondhatjuk , hogy "zöld" szelvezet
vagyunk. Az egyediség pedig abban áll, hogya GYÜSZ-TE az ország
első "zöld" TDM szervezete a 85 regisztrált TDM szervezete közül
(2013. áprilisi állapot) . Ennek előfeltétele egy részletes audit vizsgálat
és állapotfelmérés volt, amit követően jogosultak vagyunk egy
certifikáció használatára. Tisztában vagyunk azzal, hogy
Gyomaendrőd nem veheti fel a versenyt a nagy fiirdővárosokkal

(Hajdúszoboszló, Gyula, Hévíz, stb.), azonban valamivel elsőként

"betömi" a piacra - különösen a turizmus piacára - nemcsak
egyediséget, hanem hírértéket is képvisel. Aj ó hírérték pedig kisebb
marketing ráfordítást igényel részünkről.
-Ki és honnan származik Gyoma Endre?
-Gyoma Endre városunk kabalafigurája, aki egyedi és meghökkentő

módon népszerüsíti Gyomaendrődöt a turizmus piacán. Más turisztikai
célterülethez (desztináció) hasonlóan Egyesületünk is felismerte, hogy
a turisztikai piacon a versenykép esség záloga az egyediség. Éppen
ezért turisztika i marketing kommunikációnkat egy olyan innovatív,

kedves és barátságos kabalafigurára építjük, akivel azonnal
beazonosítható Gyomaendrőd. A névválasztás során megfelelő

körültekintéssel jártunk el. Mind marketing szakembereket, mind
pedig Dr. Szonda István helyi muzeológust és múzeumvezetőt is
megkérdeztünk annak helyess égéről . Mint ismert településünk
történelméről, Endrőd "nevét feltehetően Endre nevű birtokosától
kapta" (forrás: www.gyomaendrod.hu) . Ebből kiindulva úgy
gondoljuk, hogy a Gyoma Endre megnevezés nem pejoratív az endrődi

lakos társainkra nézve.
-P ájer Sándort arról kérdezem, mikor és hol lesz megtartva a xv.
Halfőző verseny és az V.Disznótoros rendezvény?
-Az említett két rendezvény tavalyi eredményével, látogatottságával
nem voltunk maradéktalanul megelégedve, ezért a sikeresebb rendezés
érdekében megoldásokat kerestünk, így az V. Disznótoros
rendezvényünknek új helyszínt kerestünk és találtunk a Katona József
MűvelődésiKözpontban ez év november 9-ével.
A Nemzetközi Halfőzö verseny helyszíne önkormányzati hatáskörbe
tartozik, így az egyeztetéseket követve augusztus 18.-án a tavalyi
helyszínen, az Endrődi Népligetben kerül megrendezésre.
-Ön szerint is bizonyára fontos szempont az említett rendezvények
támogatása, pénzügyi megvalósíthatóságának biztosítása?
-Mindkét rendezvényünk fő támogatója elsősorban városunk
önkormányzata és az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet.
A Halfőző rendezvényt az önkormányzat a nehéz gazdasági helyzet
ellenére 800.000 Ft-tal (2012-ben 1.200.000 Ft), a Disznótoros
rendezvényt 300.000 Ft-tal (2012-ben 100.000 Ft) támogatja, melyért
köszönetet mondunk .
Kérdés mire lesz ez elég? A Halfőző rendezvényt - csökkent
támogatása ellenére - lehetőségeink szerint egy színes gyomaendrődi
frissített kísérő műsorral , halászattal kapcsolatos bemutatókkal,
látványelemekkel, főzős-sütős kóstolós bemutatókkal és termé
szetesen sült hal és halétel helybeni fogyasztásával és hozzá való hideg
sörrel szer étnénk emlékezetessé tenni a kilátogató vendégeink
számára.
A Disznótoros rendezvényünk keretében a résztvevő csapatok, és az
érdeklődő látogatók növelését tervezzük nevezési könnyítéssel, és
színes népszerü kísérő műsor biztosításával. Lesz itt vásárolni való
disznóság és enni-inni való bőségesen. A rendezvényen való részvétel
belépőhöz kötött lesz, és így reményeink szerint a támogatásokkal, és
sok-sok önkéntes munkával sikeresen megvalósítható.

Gyoma Endre
Rongy kabalafigura-készítésre
vállalkozót keresünk.
Jelentkezni: Tourinform
Gyomaendrőd, 20/994 55 25
iroda@gyomaendre.hu
www.gyomaendre.hu
GYÜSZ-TE
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Tisztelt H i rdetőnk !
ÚjGyomaendrődi Hírlap szerkesztősége Cím:
5500 Gyomaendrőd , Arany J. u. 25.; mobil : 06/20/2216-633;
e-maii : biro.karol y5@upcmail .hu; 8 eküldés i határidő minden hó 25-e!

Ingat lan
Gyomán, Rákóczi u. 29. sz. ház eladó.
Jelenleg orvosi rendelő . A Kecsegésben
(Sulek kert) horgásztelek eladó. Érd.:
30/367-0840;30/9985-096
Vásártéri lakótelepen, 4 lakásostömbben,
felújított első emeleti erkélyes,jóelosztású,
kis rezsis lakás eladó. Kívülröl 8 cm-es
hőszig e telé ss el. Nyílászárók és a
villanyvezetékek kicserélve. laminált
parketta, beépitett konyhaszekrény. A
lakáshoz zárt udvar rész, garázs, tároló
helység és padlás rész is tartozik. Érd.:
20/568-98-55telefonszámon.
Gyomán, aVásártárilakótelepen3.emeleti
két szobás,klímás,riasztós lakás eladó.
Irányár:4,7 millió FI. Ugyanitt, Gyomán
h ősz i g e t el t , ké tszint es há z
el adó ,ő sszkomforto s 80 m'-es alsó
épülettel,garázzsal. Irányár:15,5 Millió FI.
Érdeklődn i : 0620/423-05-65
Gyomán a Fö úton családi ház
alsóépülettel,nagy portával eladó.Kőzponti

elhelyezkedése miatt kiválóan alkalmas
üzlethelyiségnek. Érdeklődni : 06 20 427
2132
Gyomaendrödön a "Kollmann" lakótelepen
el ső emeleti felújított lakás eladó.
Érdeklődni : 0620427 2132
Gye., Október 6. Itp-en 2 szobás lakás
sürgősen eladó. Érd.:20/5767-879
Gyomán, Pocos-kertben 1400 m'-es
gyümölcsöskertbekerített, Körös holtágak
közelében, sürgősen eladó. Ár megegy.
szer. Érd.:30/9436.868
Gye., Gárdonyi G. u. 17. sz. alatti ingatlan
sürgősen eladó.Érd.:70/665-17-31
Gye., Templom-zugban vízpartra menő

ingatlan eladó. Villany és fúrott kút van,
4614 m', vállalkozásra is alkalmas. 2300
Ftlm2. Érd.:70/9438-212
Nagylaposon 2 szob ás, központi fütéses
házeladó.l.ár2MFI. Érd.:30/483-62-84
Eladó a HOLDFÉNY sörözö Kulich Gy. U.

ban(Magtárlapos) teljes berendezéssel. Ár
megegy.Szer. Érd.:30/501-39-14
Gyomán, Rózsa F. 14. sz. alatt 4 szobás,
nappali + étkező, padlásteres családi ház
alsóépülettel, garázzsal eladó, - kisebb
csere érdekel. I. ár11 ,5MFI. 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-
Gye., Rákóczi u-ban, 4 szobás, dupla
fürdőszobás, dupla ebédlős, 2 bejáratú
polgári ház melléképületekkel, dupla
garázzsal , vegy es tüzeléssel ,
berendezéssel eladó. Érd.: 66/284-278;
30/851-99-02 -b-
Gye., félkomfortos parasztház ,
bekőltözhetően , Kálvin u57sz. alatt, eladó.
I.ár4,5MFI. Érd.:70/201 5-208;66/282-148
- b-4x-
Gyomaendrőd központjában, Napkeleti u.
4. sz. alatti 2 szobás, gázfütéses családi
ház, nagy melléképülettel 1440 m'-es
telekkel eladó.l.ár3,45 MFt. Érd.:20/4132
770
End rődön 2szobás, galériás, konvektoros,
szigetelt kis házeladó. Érd.: 70/566-7344;
70/575-1 307
Gyomán, Zrínyi u. 19/1. alatt 5 szobás,
étkezős, vegyes, ill. gázfütéses ház eladó.
Érd.: 70/566-73-44
HUNYÁN 3 szob ás, összkomfortos ház,
nagyportávaleladó.Érd.:70/566-73-44
Gyomán, a Hősök útján összkomfortos
parasztház, 2,5 szobás, konvektoros
fütéssel eladó. Irányár: 2,8 mil lió Ft.
Érdeklődn i : 0630/49-83-521

Ve gyes

1 db campirq kerékpár, 1 db 26-os női

kerékpár,2dbiróasztaleladó. Érd.:30/523
15-44
Nyáron előkészitő, ism étlő , gyakorló,
fejlesztő , felzárkózlató, pótvizsgára,
középiskolai felv ételire fel k é s z itő

foglalkozások indulnak általános
iskolásoknak (1 -8. oszt), Továbbá alapés
középfokú érettségire való felkészítés
malematikából. Afoglalkozások heti száma
1-3. Egy foglalkozás: 3-4 óra. Jelentkezés:
06-30/1:56-32-18
Dunnát, párnát, hagyatékot veszek
Gyomán,Petőfi u.64.06/30/4643956
Egygarázsra való 38x18x10 cm-es berényi
blokktéglaeladóféláron! Érd.:Gye.,Zrínyi
M.u.29/1.sz.alatteste5után.
Nem használt, elromlott, feleslegessé vált
hütő, vagy fagyasztószekrényét ingyen
elfogadom. Hivjon, házhoz megyek.
Egyeztetnitelefonon lehet:+36-66-789-189

Június 27-én, az új Polgármesteri Hivatal előtt a Rózsahegyi iskola Szül ő i

Munkaközössége által vezetett szimpátia demonstráció volt látható. A
résztvevők - szü l ők, diákok, tanárok, szimpatizánsok - békésen fejezték ki
szándékukat az új igazgató választás előtt. Megkérdeztük a SZMK
elnökét, és a polgármester urat is nyilatkozzanak lapunknak.
"Szeretném leszögezni, hogy senki és semmi ellen nemvagyunk itt.Az az
egyedüli célunk, hogy Farkas Zoltánnét támogassuk az ismételt
intézményvezetői kinevezésében. Mivel felröppent a hír, hogy ez
megváltozhat, a szül ők egy emberként mozdultak és ígyekeztünk minél
több támogató aláírást gyűjteni .

911 aláírásunk van jelen pillanatig. Szimpátiánkat és támogatásunkat
fejezzük ki most, hogy felvonultunk ide, a Hivatal bejáratához és ezzel is
Farkas Zoltánnét, Marikát támogatjuk. Mi maximálisanmeg vagyunk vele
elégedve: emberségében, szakmai hozzáértésében, lojalitásában. Hosszú
évek eredményes munkája, következménye ez, hogy ennyi ember áll ki az
igazgató asszony mellett. Ö már bizonyított, és ugyanakkor senkit nem
akarunk támadni!" - jelentette ki a Szül ői Munkaközösségi elnök Tímámé
TóthAdrienn.
Megkérdeztük Várfi András polgármestert is, mí a véleménye, reakciója a
demonstrációra.
"Én demokr ata vagyok, mindig is az voltam, és amire lehetőséget ad az
alaptörvény, és az azt követő jogszabályok, mint például egy ilyen
gyülekezésre is, az történjen meg. Jó hangulatban vannak itt az emberek,
azt hiszem. Ugyanakkor fontos tudni, hogy miröl van szó, mi a dolog tétje,
hiszen hiába vagyunk itt az új városházánál, nem itt történik a döntés. Itt
véleményezés történik két pályázatról, és majd a felterjesztés során az a
pályázat fog győzni és annak a személynek a kinevezését fogja aláírni
újabb öt évre a miniszter úr, amely pályázat jobb, több vélemény szól
mellette. Mi, a képviselő-testület tehát v éleményezök vagyunk és nem is
szakmailag, hanem a működtet ő részéről. Az, hogy hogyan tudunk együtt
dolgozni, ez egy lényeges szempont, ezt mérlegeli a testület."
(Sajnálatos volt adott pillanatban, hogyakadályoztatása miatt a másik fél,
a másik pályázó nem lehetettjelen!)
Végüla testület támogattaFarkasné Marika pályázatát.
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TELEFON: 06-30/278-04-05

Kedves Szülők,Gyere ek!
Tanszervásárlás esetén Hozzátok magatokkal a

kedvezményre jogosító kuponokat!
Nyaralás kezd etén már készülünk az Iskolakezd ésrel

Szebbnél-szebb iskolatáská kat és tanszereket
bőséges választékban kínálunk!

Beiskolázási uta ványokat elfogad u n k !
PI.: Sodexo, Ticket, Erzsébet stb•••

Továbbra is vál that
vásárlási utalványt bármi lyen összegben!

Nyitvat a r tás : H-P: 7-17-ig;
Szo: 8- lZ-ig
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Június 29-én történ, hogy este hét óra körül bejelentették egy helyi
kocsmából, egyik vendég agresszívan viselkedik, kiabál, kötekedik a
vendégekkel is. A kiérkező járőr intézkedése ellen is erősen ágált az
illető, a rendőrök erre megbilincselték és előállitották. Ellene jogszerű
intézkedéssel szembeni engedetlenség miatt eljárás indult.
30-án, este tíz óra előtt, intézkedett a járőr egy segédmotorossal
szemben, akiről kiderült hamarosan, hogy ittasan vezette a járrnűvét,

ráadásul vezetői engedéllyel sem rendelkezett. Feljelentette a rendőr

ittas járművezetés miatt, valamint az engedély nélkül vezető személy
45 ezer forint bírságot is kénytelen volt fizetni!
Július 7-én igazoltatott a járőr az endrődi városrészben három
fiatalkorú hölgyet, akikről előbb utóbb megtudták, hogy egy
gyermekotthon lakói és onnan léptek le engedély nélkül. Elfogták őket

és visszaszállították őket egy másik településen fekvő otthonukba.
ll-én, a déli órákban igazoltatott a járőr egy személyt a 46-os úton,
Csárdaszállás irányában. Az igazoltatás során hamar megtudta a
rendőr, hogy a prostituált az út mentén várta "áldozatait"... Nevezettet
előállították, őrizetbe vették, és gyorsított eljáráson a bíróság egy
napos elzárásra ítélte.
27-én, délután, igazoltatott a rendőr, az endrődi városrészben egy
gépjánnűvezetőt. Ennek során kideritette a rendőr, hogya gépkocsi
műszaki érvényessége lejárt, a kötelező biztosítása pedig nincsen meg,
valamint a gépjárművet kivonták korábban már a forgalomból, illetve
a rendszámot a gépjármű tulajdonosa házilag készítette el a korábban
elveszte tt helyére. Ezek miatt szabálysértési eljárás indult az illető

ellen, továbbá 35 ezer forint helyszíni bírsággal is sújtották.

A ossut utca 33. sz. alatt
(6. sz. BISZTRÓ mellett)

ssz V artáss
várj s vásár óinkat!

gyéb termékeink:
ávék, r sj



Dr. Frankó levele
Az égbolt csillagai

Július 26-án, pénteken kora reggel indultam a lottózóba.A remény és
a lehetőségek tárházába. Régebben a délutáni órákban adtam fel a
heti lottómat, olykor-olykor a jelenleg regnáló polgármesterrel is
összefutottam itt. Ma már ettől nem kell félnem, keveset jár be ide, a
faluba. Erikánál és Katinál, váltakozva adom fel a reménykeltő

számokat, de az utóbbi hónapokban még két találatom sem akadt.
Csak kedves ismerősökkeltalálkoztam, így kezdődőtt a reggel. Anna
nap van. Annáról pedig minden esetben Juhász Gyula gyönyörű

verse - az Anna örök -jut eszembe. Óriási költő volt.
Ismét betört a nyár, ha igaz, hőséggel jön. A nők levetik a pantallót és
ismét szoknyába kezdenekjárni. Jól teszik, szellős és főleg nőies!

Telihold volt, hatalmas, most kezd fogyatkozni. Ilyenkor nyáron
egyre alacsonyabban j ár az esti órákban és még korareggel is fent
kuksol az égen. Van egy saját égboltom, legalább is én kisajátítottam
magamnak! Ha kiülök a teraszra, a keleti és a déli égbolt egy jó részét
belátom. Az utca túlsó oldalán lévő házak, kertek szegélyezik a
határát. Szoktak-e esténként kiü1ni a csillagos égbolt alá? Szoktak-e
ábrándozni, figyelni mi történik ott fent a határtalan rnindens égben?
Remélem, hogy igen . Valóban zenélnek a tücskök a kertben, a
sündisznók matatnak, varázsa van az estnek. Ragyog a telihold,
kezembe veszem a kézi távcs őverriet és jól megnézem magamnak a
Holdat.
A távcső fontos kell éke az életemnek. Nappal, ha van időm (most
már leszl) a felhőket és az átutazó repülőgépeket nézegetem,
azonosítgatom. Ismerem a felségjeleket, legalább is a többségét.
Bizony, hiányoznak a MALÉV járatok, fejből tudt am mikor jönnek,
honnan, és itt húztak el a fejünk felett. Mindenkit biztatnék, néha
néha nézzen fel az égre, csodálja meg a fent körözö gólyákat és
ragadozókat is. Esténként a szúnyogok ellenére nézze meg a Tejutat
a fejünk felett. Micsoda porszemek vagyunk, mennyi titok, meg nem
fejtett rejtély az égbolt. A Hold végzi a feladatát, vigyáz a Földre,
körbejárja onnan mindent lát. Benéz az ablakon, ha tud, nem hagy
aludni, furcsa misztikus üzenetei vannak. Évente néhány
cent iméterrel távolodik, és majd egyszer, sok-sok évmillió után
elhagyja a Földet. Mi lesz akkor? Jobb nem gondolni rá, de ez nem a
mi gondunk itt és most,
Írtam, hogy saját égboltom van. Igen, ott kezdődik a Békési Dani
házánál. Minden év augusztus végén a házunk felett látom előszöraz
Orion csillagkép első csillagait. E ház felett látni távcsővel az
Androméda galaxist, az egyetlen a miénkhez hasonló csillag
rendszert. 2 millió év alatt ér ide a fény onnan. És a Hold legtöbbször
Daniék háza felett jelenik meg esténként, onnan kel fel. A Hold most
is felkelt, mint minden este . De nem tudja, hogy Dani nincs többé .
Volt egy kedves szomszédom, barátomnak mondhattam. Ö fejezte be
a házam építését, minden jelentős munkát ő végzett. Kőműves volt,
alkotó ember. Alkotásokat hagyott maga után. A házát is ő építette a
két kezével. Csendes, halk szavú, igazi jó ember volt , nagyon
szerettem, szerény volt, nem szerette a betegségét, nem szerette a
kórházat, de nekem szót fogadott, beletörődött a döntéseímbe.
Megígértem, Öt még nyugdíjasan is rendszeresen meg fogom
látogatni . Nem várta meg . Itt hagyott mindenkit, akit szeretett, és aki
szerette, mert szeretni való ember volt!
Tudod, Dani, jön az ősz, vége lesz a nyárnak. Jönnek a hűvös

hajnalok, a csendesek. De jövőre újból hangos lesz a kert! Csak a ti
házatok lesz más . Látom magam előtt, hogy álltál kint a ház előtt,

autóval jöttek érted, mentél dolgozni. Amíg tudtál mindig dolgoztál.
Az a ház, ott a túloldalon, mindig a tied marad számomra, mert Te
építetted és ott fog ragyogni felette az Orion gyönyörű csillagképe,
Te már ott vagy! Kérlek, nézz le ránk és biztass, hogy ne féljünk, mert
egyszer majd mi is megyünk. Találkozunk. Addig is hiányzol! Isten
veled!

Szeretettel dr. Frankó Károly

Gólyák, szúnyogok
10 éve még a gyomai városrészben 9 gólyapár fészkelt és költött 25-30
fiókát évente. Ma 2 (kettö) gólyapár van a város belteriiletén és 4-4 fiókát
nevelnek.AJókai utcai négy fiókából a napokbanpusztult el egy szép fiatal
hím. Az iskolával szemközti villanypóznára szállt le és agyoncsapta a
magasfeszült ség. 15 éve könyörgünk, levelezünk, fényképekkel
illusztrálva a gólyapusztulás miatt, tegyenek fel védö, müanyag papucsot,
ami szigetel és védi az oda tévedö fiatal madarat!Nem, nem és nem! Nem
teszik, ez az Eon! Bezzeg a fák megnyomorítására, lekopasztására
odafigyelnek,mert ezen valahol, valakik pénzt keresnek,gondolom, vagy
tudom. Szégyenés gyalázat, más megyékben elvégeztékezt a feladatot, itt
nem történik semmi! A polgármester úr élhetne hatalmával, és onnan a
kukoricás mellől írhatna egy levelet, hátha az ő tekintélye segítene.
Egyébként szép a kukorica az új városközpontban, csak most furulyázik,
kelleneesőért imádkozni!
A legutóbbi szúnyogirtás (gyérítés) talán 16-án volt, nem kímélte a
gólyákat. A pilóta többször is rárepült nagyon alacsonyan a Jókai úti
fészekre, 4-S alkalommal lekergette szerencsétlen fiatal madarakat, be a
drótok, házak közé, csak a szerencse mentette meg őket. Az emeletről

néztem,a templomtomyot keriilgette a gép (a torony magassága 55 méter),
de lényegesen alacsonyabban repült. Soha hasonló szúnyogirt ást 35 év
alatt így nem láttam!! Többet ér egy gólya élete, mint sok rohadt szúnyog
ritkít ása. Ki lehetne keriilni, vagy feljebb "hozni" a gépet. Elnézést most,
hogyszólnimertem!(Egyébként repülésimádóvagyok!)

Tiszteletteldr. Frankó Károly

Azidei gólya áldozatok közül. azegyikFő útimagasfeszültségű villaJlYPózJla alaII ...

Helyreigazítás
A legutóbbi szám "Tücsökzenc" cirn ű írásomba néhány sajnálatos .
sajtóhiba csúszott be. A nyomda ördöge úgy látszik megharagudott rám.
Tehát Édesanyánk kívánságára mentünk 7 éves korunkban iskolába, ott
egy nagy, közös táskánk volt az első évben. A tanító néni viszont
szétültetettminket. Laci emiatt sírdogált és én megdühösen bizonygattam:
.mi ikrek vagyunk, és egymás mellett kell ülnünk!" Így kezdődött a
.munk ásmozgalmí " múltam!
Édesapám sohasem volt vasutas, nem mintha ez szégyen lenne, ő
egyszeriibb fizikai munkás, vasas volt (autószerelő, gépkocsivezető) ! Ez
zavarta a jómódú osztálytársaink szüleit, nem értették mit akarunk mi az
értelmiségipályán?!
Végül helyesen: a tőlünk búcsúzó betegeim sós könnyei nekünk édes
ajándékotjelentett! Jól esett, hogy még könnyeket is tudtunk a szemükbe
csalni,valószínű, szerettek mindhármunkat?-DR.F.K.-

KÖS ZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Nagyon kösz önjük mindazoknak, akik

BEKE81 DANIEL
elhunytakor részvétüket fejezték ki,
fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek!

Felesége, lánya, unokája '



Fél éves tapasztalat a járásvezetésben
Andó Ágnes összegzése

-Janu ár elsején indultak a járási
hivatalok tevékenységei, köztük a
gyomaendrődié is. A járás vezetője

Andó Agnes lett. Megk értűk, hogy
olvasóinkn ak összegezze az eddig i
munk ákat, hogyan, mily en tapasz
talatokat szereztek eddig.
Az elmúlt félévbe óriási munk át
végeztünk. A járási hivatal struk
túráját, szervezeti kialakí tását kellet

kialakít anunk , viszonylag rövid idő alatt. Ebbe az időbe belesűrítvén

azokat a szakmai dolgokat, amelyek az alapvetö működéshez szűkséges .

Egyrészt belakni a házat a szakmai működés mellett. A diszterem
felújítása plusz munkát jelentett , Sehol az országban nincs tudomásom
arró l , hogy egy házb a minden egyes sza k igazgatás szerv
beköltözhesse n. A központi épületben került kialakításra a törzshivatal,
amelynek okmányirodája és hatósági osztálya van . Ez utóbb i a szociális
ellátások utalásától kezdve az egyéb szoc iális feladatok ellátásá t
biztosítj a. Új szak igazgatási szervként jött létre a házban, maga a
gyámhiva tal. Enne k a veze töjé t a dévaványa i aljegyző sze mélyében
választottuk ki, és hagyta jóvá a kormányhivatal. A járások , és azt
hiszem az országban is egy edül álló módon egyféle gyermek intim
ügyfelezést alakítottunk ki, ami azt jelenti, hogy egy ügyintéző egy
szo bában csak azza l az egy csa láddal foglalkozik, nincs áthallás .
Minden egyes szobában gyereksarok lett kialakítva önte vékeny módon,
mert erre nem kaptunk pénzt. A házban dolgozók elövarázs oltak
kisautós sz őnyegeket, vállalkozók felajánlottak kis polcokat, iskoláktól,
óvo dáktó l kaptunk kis asztaIkákat, székeket. Ennek az a lényege, hogy
ilyen környezetben könnye bben nyílik meg a bántalmazott gye rek. Ha
elkezd játszani, rajzolni , sokkal felszabadultabban, fesztelenebbül tud
válaszolni a kérdésekre, ha meg nem gyermeket ér intő a probléma , akkor
leköti magát a játékk al és a sz ü lő akkor könn yebb en tud "ügyintézni".
Ezt Dévaványán is megvalósítottu k.
Felállítottuk az úgynevezett ügysegédi rendszert, mert Gyomaendrőd

székhelyként funkcionál ,járási székhelyként. Minden feladatellátás egy
helyen tal álható . Dév aván yán kiren deltséggént működik az
okm ányiroda, a gyám és a hatósági osztály. Hunya, Csá rdaszá llás és
Ecsegfalva vonatkozásában pedig ügyseg édí feladatokat látunk el. Erre
szoktam mondani, hogy alegfelkészültebb em bereink mennek ki, hiszen
nem csak az a szakmai feladat ellátás a lényeg, hanem az a fajta segítő

hozzáállás is. Tehát, például az az adóügy i levél, amit elolvaso tt az
ügyfél, de mégis tanácsra van szüksége, azt meg is kapja, vagy ne kelljen
beutazni az ügyfélnek, vagy seg ít nyomt atványt kitölteni bármilyen
témában. Ez óriási seg ítség, hiszen edd ig a települések úgy működtek,

hogy tudták az ott lakók kihez kell fordulni, ak i mindenben segít nekik .
Mive l ezek az emberek át lettek csoportos ítva, a szé khelyre, köz
pontokba, ide-oda, ezt a valós hiányérzetet megp róbáljuk így pótolni .
Erre azt szoktam mondani, hogy nem elég, hogy okos legyen, nem elég,
hogy a legtü relmesebb ember, de még szépne k is kell , lennie.
Kiderült m ára, hogy remek munkatársakkal dolgozom , nagyon hamar
kia lakult a társaság. Persze ennek volt egy olyan tudatos része is, hogy
am ikor ol yan le hetöség adó do tt, hogy m ehettün k például
sárkányhajó val evezni, hiszen remek evezős klub működik a városban,
gyönyörü környezetben, akkor mi húsz emberrel elmentünk sárkány
evezni, és ez kiváló csapatépítő trén ing is volt a kikapcsolódás mellett.
Negyedikek lettünk négy csapat közül, dc tisztességesen helyt álltunk !
Nagyon lényeges volt, hiszen elkezdte összeko vácsolni a társaságot.
Jelenleg negyvenk ilencen vagyunk ajárási hivatalb an. Ez úgy áll össze,
hogy atörzshivatali létszám mellett, a Munkaügyi Kirendelts ég
integrálódott be, mint szakigazgatási szerv, és hozzánk tartozik, az
állategészségügyi és élelmiszer ellenőrző igazgatóság, ami Dévaványán
van, az újonn an létrejött Gyá mhivata l, beköltözött tovább á a
falugazdász, az állatorvos, beköltözött a NAV helyi ügyfélszolgálata is.
Nagy ügyfélfo rgalom van a házban , éppen azé rt, mert bejön egy helyre
az ügyfél és mindent el tud itt intézni, ami a mi feladatkompetenciánk.
Hisze n az önkormányzatnál maradó feladatokat a Selyem út i új város i
Polgármesteri Hivatalban tudj a elintézni.

Teh át nagyon intenzív volt a féléviink, ehhez még hozzá tartozott az is,
hogy a helyiségek kialakít ása közben zaj lott, folyamatosan festettünk,
m ázoltunk. A munka fo lyamato kat sza bá lyoz tuk, alakítottuk.
Képzésekre jártunk , mert a kormányablakos kialakít ás megköveteli. Ez
az okmá nyiroda melletti vo lt PV helyi ségben lesz majd. Még az
intenzitást adta, hogy közben folyamatos feladatellátások történtek, ami
a járási vezető kompetenciájába került törvényi szinten . Például a helyi
védelmi bizott ság elnöki tisztsége. M ikor jön a víz, árvízhelyzet alakul
ki, a védekezés irányítása a járási vezető feladata a katasztrófa véde lmi
elnökhelyettesse l és a honvédelm i elnökhelyettessel. Ez törvényi szintü
feladat, s erre még egyre több feladat rakódik.
A jövőbeni feladatokról néhány szót. Beá llt egy működési struktúra.
Ór iási dolog volt, hogy a meg yében elsőként az űgyseg é di feladat
ellátása megtörtént. Ez azért adó dott abból a rutinból, hogy én tíz évig
kincstár igazgatóként eze kke l a települési önkormányzatok vezetőivel,

po lgármesterekke l, j egyzőkkel együtt dolgoztam. Volt nagyon jól
kialakult szem élyes kapcsolatunk. Kivételesen segítőkészen álltak
hozzá, és a jövöbeni fel adat a korm ányablakok működ é sének a fizik ai
kialakítása . A beruh ázás után, amivel párhuzamosan a munkaügyi
központok kirendeltségeinek az integrált ügyfélszolgálat kialakítása is
beindu l.
-Nem rég még látható volt, hogy védőháló és állványok vették körü l az
épületet. Miért volt szükség a renová lásra. hiszen néhány éve történt
hasonló, igaz akkor márfagyos, téli időben végez ték ... ?
A téli fagyok után , tavas szal, az északi oromzaton, ahol a Munkaügyi
Központnak megnyito ttuk a bejáratát, leszakadt a gipsz stukkó a járdá ra.
Ez úgy van, hogy aki a ház használója, az felel érte, de a helyreállí tás a
tulajdonos feladata, ami j elenleg az önkormá nyzat. Viszo nt a következő
héten a másik oldalon szakadt le egy darab fal. Ekkor kértünk műszaki

szakvéleményt a központunk mű szaki fő oszt álya koord inálásával. Még
a ház színét se én választottam. A fő igazgat ó úr a kivite lezővel színkó d
alapján választotta, ami szer intem mályvás a vége redm ény szerint. Az
önkormányza t nem igazán reagált a szí nt illetően . Nekem végül is nem
fontos kérdés a szín, a lényeg, hogy az épület, a fal, ne szakadjon senki
fejére. A nagyteremn ek és a kistere mne k a teljcs felújítását a kor
mány hivatal állta . Nekem egy célom volt, hogy ez a patinás épület méltó
köntösben, méltón a feladathoz, a j áráshoz, a városhoz szo lgáljon
bennünket ez után ! Azt el kell mondano m, hogy úgynevezett "nagy-,
díszterme" sincs egyetlen j árásnak sem. A nagyt erem felújít ása úgy
indult, hogy polgármester úr valós igényt jelezve, miszerint a lakosság
szeretné tovább ra is a házasságkötéseket, megemlékezéseket, csa ládi
ünnepségeket itt tartani , lebonyolítani . Tehát fel kellett újítani. Minden
hétvégén százával jönn ek az emberek, valóban, ezért a helyi képtár
képeivel díszítettük a termet. Na gyon szívesen mondom azt , hogy nagy
összefogás ered ménye volt mindez . Helyi vá llalkozók tevőleges

segítsége, a kormá nyhivata l maximális hozzáállása, a hangtechnika
összeállításában is szintén helyi képviselő seg ítsége volt nagy dolog. Ki
lehet jelenteni, hogy össz efogás eredménye a felújít ás sikere. Az t kell
meger ő s í tenem , hogy nagyonjólelkű a gyo maendrödi ember, haj ó ügyet
szo lgál!

II volt városháza még a védőlláló alatt .



Felújítás, beszerzésaz idősgondozási intézménynél
Jú lius 19-én a Dél-Alföldi Operat ív Pro gram keretében az
alapsz olgáltatások infrastrukturális fej lesztésé re kiírt pá lyáz ati
tervezési- és munkazáró (projekt, német szó magyar je lentése i többek
között az előbbiek) rendezvényét tartották a Mirhóháti utcai gondozási
központban. A pályázat eredményeként két gépko csit tudt ak
beszerezni , valamint az alapszolgáltatást nyújtó egység épülete újult
meg kívül és belül. Ennek az összkö ltsége 52 mill ió forint , amelyből öt
százalékot a gyomaendrődi önkormányzat adott a pályázathoz.
"Tehát két gépkocsit sikerült beszerezni , a támogató szolgálati
j ármüvet teljesen megújítottuk. A régi, nagy on lehasznált Opel Vivarót
lecseréltük egy újra, továbbá egy négy kerék meghajtású Dacia Duster
gépkocs it szereztünk be, ame llyel az étkeztetést, ételszállítást segítik.
Ennek j elentősége az, hogy például télen is melegen kapják meg az
ellátottak az ételt.

Megújult a Mirhóháti utcában a gondozási egység, ahol idősek klubja,
támogató szolgálat, házi segítségnyújtási és étkezte tési szolgáltatást
nyújtanak. Ez a gondozási egység, a szervezeti intézmény önállóan
műkőd ő része. Itt harminc fő idős ember nappali ellát ásáról
gondoskodunk. A házi gondozottak száma harminc, negyven fő között
mozog. Illetve a támogató szolgála ti ellátottak huszo nöt főt jel entenek.
Az étkeztetésben résztvevők pedig nyolcvan , kilencven főt tesznek ki.
Az épület teljes felúj ításon ment át, ene rgia hatékonnyá,
energiatakarékossá vá lt, hiszen szigetelése ket kapott. A tető

fedőanyagát lecserélték, belül a helyiségek szigetelve lettek, a
nyílászárók ki lettek cserélve. Ráadásul egy napkollektor is
felsze relésre került , a megújuló energ iából seg íti a meleg
vízellátásunkat. Az Insula-Bau tervei alapján a Gyomaszolg Kft.
nagyon igényes kivitelezést végze tt az épület felújí tásán. Nagyon
örülünk a mai ünnepélyes átadásnak, mondt a az intézményvezető,

Mraucsik Lajosné lapunknak, mert így a gondo zási színvonalunk, a
tárgyi környezetünk fejlődőtt és a gondozottak hangulatát isj avítjuk."

A seregszemle
Minden évben nyáron rend ezzük az immár ötödik Kulturális
Seregszemlét. Azért nem Ki-Mit-Tud, mert gyakorl atilag ez az lenne,
hogy ne érezze senki versenynek. Itt mindenki, amit j ószívvel ad, azt
odaadja a többieknek, s azok örömmel fogadják. Minden egység
készült az idén erre a napra, a nézők pedig alig fémek be a művelődési

házba. Sok támogatást kaptunk a Gyomaendrődi Idősekért

alapítványtól, a térségi gondozási központtól, és vállalkozóktól, akik
az ajándéktárgyakat biztosították. Nagyon szépen köszönjük , mert e
nélkül nem tudnánk megrendezni .Az 5. számú Idő sekKlubja rendezte
az eseményt - tájékoztatta lapunkat Gondáné CserenyeczAndrea.

Idősekért !

A Gyomaendrődi Idősekért Alapítvány 1998. év óta végzi szociális
tevé kenységét - kulturáli s és egyéb hum án szolgált atást 
Gyomaendrődön.

Szolidáris az ezüst generáció szereplőivel, támogatja e célcsoport
kulturális aktivitását. Fontosnak tartjuk, hogy az idős emberek
szórakozhassanak, érezzék jó l magukat, valamint részt vehessenek
különböző városi rendezvényeken nótaest, színházi előadás, irodalmi
mű sor, gasztronómiai rendezvények kirándulásokon. Ezért lehetőség

nyílt az idős generáció számára ellátogatni 2013,június-Zö-é n a Tiszta-tó
mellett fekvő poroszlói Ökocentrumba,
A létesítmény turisztikai- és rendezvényközpont, amely egy helyen
gyűjti össze és tárja látogatói elé a Tisza-tó és a Tisza-völgy természeti
kincseit, bemutatva Magyarország második legnagyobb tavának gazdag
élővi lágát. Négyszintes látogatóközpontja 2.600 négyzetméteren várja az
érdeklődőket, állandó kiállításai, háromdimenziós vetítőterme és
hatalmas össztérfogatú édesvízi akváriuma révén igazi természet közeli
élményt nyújt.
Időseink számára lehetőség nyílt megtekinteni Európa legnagyobb
édesvízi akváriumát, ahol a legendás vizák, 3D mozi és még számtalan
élmény várta az érdeklődőket. Kirándulásunkon nagyon sokan vettek
részt, a Mobilbusz Kft. légkondicionált busza teljesen megtelt az
idősekkel. A fáradtságos utazás ellenére a szép korúaknak csodálatos
élményben volt részük.
A nagy érdeklődésre való tekintettel a Gyomaendrődi Idősekért Alapítvány
egyik céljául tűzte ki egy hasonló élményben gazdag kirándulás
megszervezését

AGyomaendrődi Idősekért Alapítvány kuratóriuma



Békés Megyei Roma Labdarúgó Torna
2013. július 6.

Nagy izgalommal készültünk az immáron második alkalommal
megrendezésre kerülő Labdarúgó Tornára. A futballmérkőzésen több
Nemzetiségi Önkormányzat illetve a Magyar Pünkösdi Egyház Országos
Cigány Missziója mutatta meg tehetségét. A jeles nap menete a
következőképpen történt:
- 8.30-tól Regisztráció a csapatok részére
- 9.00-kor Szécsi Zsolt Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Ön-
kormányzat elnöke, mint házigazda köszöntötte a megjelenteket , ezt
követőenVárfi András Gyomaendrőd Polg ármestere köszöntötte a Város
nevében a megyéből érkező játékosokat.
Rejtő JózsefMSZP II. körzet választókerületi felelőse tolmácsolta Teleki
László Országgyűlési képviselő jókívánságait és jó mérkőzést kívánt.
- 9.15 - kor Vádi András Polgármester kezdőrúgásával elkezdődött a
futballmérkőzés. A nyolc csapatból az első helyezést Doboz, második
Szarvas, harmadik Békés csapata végzett.

A futballmérkőzéstkövetően Szécsi Zsolt mind a játékosokat, mind
pedig a jelenlévőket meginvitáita egy finom babgulyásra . Az estebéd
alatt Dósai Flórián szolgáltatta a zenét. Ajó hangulat úgy felkorbácsolta a
j elenlévőket, hogy volt, aki táncolt és énekelt.Anap folyamán úgy a helyi
lakosság, mint pedig a vidékről érkezettek kérte Nemzetiségi
Önkormányzatunkat, hogyajövőben is rendezzük meg a Békés Megyei
Roma Labdarúgó Tornát.
Végül megköszönjük Támogatóink segítségét.
Támogatóink :

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Roma Polgárjogi Szövetség
TÓTKAÉP Építőipari Kft.
Rejtő JózsefMSZP
Mágus-Cornp
Marton Ferenc

És még sokan mások, akik munkájukkal hozzájárultak e kellemes nap
létrejöttéhez.

-Farkas Sándorné-

Láng Miklós beszéde a Vidovszky
emlékkiállítás megnyitóján, július 6-án.

Kedves vendégeink!
Úgy jöttem el ma ide, mint egy agg apa, aki meglátogatja a 20 éve
mintegy csecsemöként - Gyoma nagyközség gondjaira bizott
Vidovszky emlékszobát, hogy viszont lássa az immár 20 éves,
daliává nőtt gyermekét, ezt a nagyszerű Vidovszky Béla Városi
Képtárat. Azért jöttem el, hogy köszönetet mondjak az egykori
tanácselnöktőlés polgármesterektől kezdve a csodálatos, önzetlen
munkát végzett alapítványi kuratórium minden tagjának! Remélem,
hogy senkit sem sértek meg azzal, ha Kóris Györgynének,
Klárikának külön is köszönetet mondok, amiért ő tartotta velem a
kapcsolatot az elmúlt évtizedek során.
Jövetelem másik célja az, hogy fölrázzam a helyi és megyei

újságírókat: foglalkozzanak többet a képtárral, tanulmányozzák és
hasznosítsák azt a hatalmas kutatási anyagomat, aminek egy
példányát itt is elhelyeztem. Keressenek kapcsolatot. . . De azt
kérem a város minden polgárától is, hogy legyen a képtár hírének,
Vidovszky nevének a terjesztője . .. Ne hag yjuk, hogy a kommunista
világban Vidovszky előtt bezárt kapu, az úgynevezett
rendszerváltás után is, csukva maradjon! A hírlapok, a tévé sok
csatornája közöl olvasói , nézői hozzászólásokat, leveleket.
Szíveskedjenek ezt a lehetőséget is felhasználni a propagandára .
Például keresztrejtvényekben gyakran rákérdeznek festőművészek

nevére, de még egyszer sem találkoztam azzal, hogy a megfejtés
VIDOVSZKY. Magam két rej tvényben szerepeltettem a nevét:
egyik az Édes Anyanyelvünkben jelent meg, q másik a nagy
példányszámú, egykori F ülesben. Több könyvemben is
megemlítem a nevét. Tehát, ha val aki rejtvényt készít, vagy cikket ír
(bármiről), valamilyen formában vegye bele Vidovszky nevét! Azt
nem hagyhatjuk, hogy 10 ember közül 9 nem hallott Vidovszkyról,

míg péld ául IO-ből 6 ismeri a másik kiváló festőművész, Egry
Józsefnevét. Napjainkban már sokat olvashatunk születésének 130 .
évfordulója alkalmából, de még egyet sem olvastam Vidovszky, idei
évfordulóiról. Kortársak voltak, egy színvonalú művészek, akkor
hát miért fut az egyik és nincs hír a más ikról!? Ezen kell változtatni
és már kimondtam a szót: propaganda, igen ez feltétlenül szükséges
ahhoz, hogy az a bizonyos kapu kitáruljon és Vidovszky Béla neve
ismét ismert legyen. Ez az év, a kettős jubileum éve különösen
alkalmas egy nagyszabású hírverésnek! Kérem éljenek vele!

A kiállítás augusztus 25-ig tekinthető meg.

Láng Miklós üdvözlő beszédet mond.



Ruhajavítást vállalok!
Cipz árcsere.fúggiinyvarrás, átalakitás, szűkités, bővítés

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

Szombat: SZÜNNAP!

• Építöipari szolgáltatások nyújtása,

építési anyagok szállítása

.~ • Környezetvédelmi engedéllyel

~
~ tiszta beton, téglatörmelék

' (5;~ átvétele díjmentesen
.~

.~ Darál beton,tégla:2500 ft +áfáfól
Elérhetőségek:

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

RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK!
Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

Telefon: 06-30/9533-594

REÁL S ÁRON VESZEK:
Boltberendezést • hagyatékot, régiségeket,

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

falitéka, konyhaszekrény, láda, szék,
tükör éstükörasztal, kredenc)

Fizetésazonnal, készpénzzel!
Bárkai Zsolt, Gyomaendrőd, Bocskaiu. 59.

&ACRAMENTUM

TEMETKEZÉ&
Állandó ügyelet: 36-30/696-11-11
Cyomaondröd. Bajcsy-l s. út117. sz.

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

HÉTFÖN: 14-18 ÓRÁIG

~~~~~~ - idegbecsípődések, iziileti blokk, tartási
rendellenességek megszűntetése

- nyaki eredetűsz éd űl ések megszüntetése
- sportsérülések, iziileti bántalmak kezelése
- hagyományos kínai orvoslás
- fülakupunktúrás fogyókúra
- porckorongsérvek és térdblokkok műtét

nélküli megsziauetése

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

CSONTKOVÁCS-AKUPRESSZŐR

l .

! ~P'RDOBOZ i
S tancolt és hagyományos
PAPÍRDOBOZ gyártása

I "

STANCfORMAKE5ZITE5!
Róza kft .

5500. Gyomaendrőd, Ipartelep út 1/1.
TeL/fax: 661282-095; 06-20/9142-122

E-maiI: rozakft@rozakft.hu

r

Uj helyre költöztünk!
Várjuk kedves vásárlóinkat a

Fő út 214. sz. alatt (a T-Mobil helyén), a

MobiltelefonSzaküzletben!,
Uj és használt mobiltelefonok

értékesítése, javítása!
Tartozékok, navigációk!

Nyitva tartás: H-P: 9~12; 13-17. 06/20/4547-466
Sza. 9 12.

Temetkezés, temetkezésselkapcsolatos
teljes kör ű ügyintézés

GYOMASZOLG IPARIPARK KFT.
Gyomaendrőd, Ipartelep út. 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 ügyfélszolgálati iro da nyitva tartása munkanap okon:
8-12:00-ig és 12:30-15 ór áig. ipgyomaszolg@inte rn et-x.hu

"Szép ruhában, aranyajtón ÜGYELET: éjjel-nappal hívha tó
kopogsz most,hogy szabad-e?" telefonszám: 06-30/630-80-97

(Weöres Sándor)
A Csőke János A A

TEMETKEZESISZOL6ALTATAS



Zöld fordulat a Gyomaendrődi TDM szervezetnél
A Békés megyei Gyomaendrődön működő GYÜSZ-TE vezetői a
térség turisztikai résztvevőinek érdekképviseletén túlmenően

komoly, környezettudatos döntést hoztak. Dönt ésük alapján
megvizsgáltatták az egyesület működésének környezetterhelését. Az
elvégzett audit eredményeképpen kimutatott károsanyag
kibocsátást ellentételezték, így karbon-semlegessé minősítették a
Gyomaendrődi TDM szervezetet. A szervezet vezetőinek

elkötelezett célja, hogy működésüket a természettel összh angban
folytassák és ügyfeleiknek, partnereiknek is felhívják a figyeimét a
környezetvédelem fontosságára , a klíma katasztrófa megelőzésére.

Ma már szinte minden termelö és alkotó tevékenység velejárója a
környezetszennyezés, az üvegházhatású gázok kibocsátása. Ezt
államközi szinten a széndioxid kvóták kereskedelmének szabá
lyozásával igyekszenek kordában tartan i. De a magánvállalkozások
is tehetnek lépéseket, hogy csökkentsék tevékenységük karbon 
lábnyomát. Ehhez nyújt segítséget az önkéntes karbon kredit piac ,
mely a kötelező piactól függetlenül működik. Létrejöttével a
környezettudatos magánszemélyek és vállalatok egy olyan eszközt
kapnak a kezükbe károsanyag-kibocsátásuk ellentételezésére,
mellyel támogatni tudják a károsanyag-kibocsátással járó
energiatermelés vissz aszorítását, a megújuló energiat ermelés
támogatás án keresztül. A karbon krediteket nemzetközileg elismert,
környezetbarát energiát előállító hitele sített projektek állítják elő a
tényleges megtakarításuk alapján. Egy karbon kredit l tonna CO,
kibocsátásnak felel meg . Vagyis aki ezt megvásárolja, ennyi zöld
energia előá ll ításához járul hozzá, így semlegesíti az általa használt
erőforrások által kibocsátott üvegházhatású gázokat.
A GYÜSZ-TE vezetői az egyesület karbon-semlegesítése mellett,
hogy teljes legyen a kép a www.gyomaendre.hu weboldalt is
ellensúlyozták. A világ internet hálózatának működ é s éhez hatalmas
energia szükséges. Anny ira nagy ez az energiaigény, hogy a világ
CO, kibocsátásának 5%-áért az internet a felelős. Ez hasonlato san
nagy szám, mint a személyautó k által keletkező légszennyezés.
"Mivel számunkra nagyon fontos a környezetvédelem és az
energiatak arékossá g, ezért az Arttree Production segítségével a
Gyomaendrődi TDM szervezetünket (GYÜSZ-TE) és honlapunk
működésének energiaszü kség let ét is 100 %-ban karbon
semlegesítettük!" Az elvégzett audit alapján a Szervezet és
weboldalának karbon-l ábnyoma az elmúlt egy évben összességében
13 tonna CO, volt. " Ennek a 13 tonna kibocsátásnak az
ellentételezését 13 darab karbon kredit f elhasználásával (azaz
nyugdijaztatásával) értük el, így 13 tonnányi kredit megvásárlásával
j árultunk hozzá a Föld széndioxid kibocsátásának csokkentéséhez. "
A GYÜSZTE életében az elkövetkezendő időszakban még sok terv
vár megvalósításra a természettel és környezetünkkel szoros
összhangb an.
A környezetvédelmi tanúsítvány alapját a Bureau Veritas hitelesített
auditja képezte , majd a TDM Szervezet teljes karbon-semlegesítését
az Arttree Production Kft. és az Oxiglobe Ltd. végezte és igazolta . Ez
által a Világon elsőként lett valóban 100%-ban hitelesített carbon
neutral a Gyomaendrődi TDM Szervezet.

GyomaendrődiTDM Szervezetről:

A GYÜSZ-TE Gyomaendrődi Üdültetési Szövetség Turisztikai
Egyesület, mint helyi TDM fő célkitűzése az, hogy Gyomaendrőd

turisztikai deszt inációját pozícionálja a nemzetközi és hazai
turisztikai piacon . Mindezt úgy, hogy szervezeti összefogás mellett
az önkormányzattal karöltve egy megalapozott, újszerü
marketingstratégiát kialakítva, erre a célra igényelhető állami
támogatások segítségével, konzekvens Brand építő lépéseket
tartalmazó tervezet alapján a látogatók/vendégéjszakák számát
növeljék és motivációjukat maximalizálják , ezzel elérve, hogy
városuk és vidéke turisztikailag frekventált lehessen .

Továbbá fontos feladatai közé tartozik a fenntarth ató turizmus
kialakítása, megőrzése és fejlesztése Gyomaendrődön. A turizmus
esetében a fenntarthatóság a termé szeti, a kulturális és az épített
környezeti elemek okos felhasználását, fejlesztését és egyben
védelmét jelenti, minek következtében a turizmusban részt vevők

érdekei, elvárásai egyszerre teljesülnek, a gazdasági előnyökből

egyszerre részesülnek. Fenntartja a kommunikációt az ön
kormán yzat, turisztikai vállalkozók, szakmai szervezetek, civilek és
a lakosság között a fejlődés érdekében. Megfelelő kompetenciát
biztosít (anyagi forr ásokat és szakembereket) a feladatok
végrehajtásához, a közösségi érdekeket előtérbe helyezve . Az
egyesület működése révén összeadódnak a szellemi javak, mely a
város turisztika i fejlődését irányzó anyagi javak megteremtését
célozza. Helyi turizmusb an érintett gazdasági szerepl ők szakmai
továbbképzése, oktatása. A GYÜSZ-TE rendes tagja a MagyarTDM
Szövets égn ek, ami önkormányzati elven rn űkőd ő szakmai
önszerveződő, érdekvéde lmi és érdekképviseleti társadalmi
szervezet. A hazai TDM szervezetek ernyőszervezete.

GYÜSZ-TE GYOMAENDRŐDI ÜDÜLTETÉSI SZŐVETSÉG

TURISZTIKAI EGYES ÜLET
5500 GyomaendrődBocskai István u. 5811 .
Varga Dorottya - TDM Manager
+36 66/386-851
E-maii: gyomaendrod@tourinform.hu; iroda@gyomaendre .hu
Web: www.gyomaendre.hu

AzArttree Production Kjt-ről:

Teljes körű Zöld marketing megoldások szállítója. A cég
szolgáltatásainak egyedisége egy különleges marketing biztosítá sa a
hagyományos szolgáltatásokon túl.
Tevékenységének fő területei:

- Carbon-neutralizáció (auditált karbon-lábnyom számítás)
- Kibocsátás-csökkentő program kidolgozása
- Társadalmi felelősségvállalás (CSR) program kidolgozása
- ZÖLD marketing program megoldások - PR kommunikáció
- Energetikai projektek - Pályázatírás - Oktatás - Tanácsadás
- Design - Környezettudatos stratégia (arculattervezés,

látványtervezés, reklámgrafikai tervezés, webdesign
- Környezettudatos céges ajánd ékok és irodai használati

eszközök
- Produkci ó - Rendezvényszervezés
- Zöld Nyomd a - Környezettudatos nyomdatechnológiai

megoldások www.arttree.hu

Tourinform Gyomaendrőd szolgáltatásai:
- turisztikai információk biztosítása
- szállásközvetítés
- szinház- és koncertjegy-értékesítés (pl. Szarvasi Vízi Színház,

Kecskeméti Repülőnapok)
- rendezvény ek népszerüsítése (kérjük a helyi rendezvény- és

programgazdák jelentkezését, hogy az eseményeket
népszerüsíthes sük)

- kiadván yok terjesztése
- gyomaendrődi ajánd éktárgyak értékesítése

Az iroda munkat ársai az alábbi időtartamokban állnak a turisták, a
látogatók és a lakosság részére:
Hétfőtől péntekig: 9.00 - 17.00
Szombatonként 9.00 - 14.00 között

Elérhetőségek:

5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.
(Katona József Müvelődési Központ épületéb en) 66/386-851
gyomaendrod@tourinform.hu
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tervezését,
kivitelezését vál/aljuk!

06-20/9527-636

Mazsorettről

Színházlátogatás
A Rózsahegyi többször szervezett már a Szolnoki Szigligeti Színházba
látogatást a gyerekek számára. Idén is igyekeztünk a színes repertoárból
olyan müsort kiválasztani, ami felkeltheti a tanulók érdeklödését. A sok
érdekes darab közü! a Made in Hungaria című musicaira esett a választás,
melyet RadóDenise rendezésében láthattak a gyerekek.
Igazán jól szórakoztunk a humorban és látványban gazdag elöadáson,
amelynek a végén a színészek a színpadra invitálták a közönséget egy
közös tánc erejéig. Reméljük, j ö v őre is lesz lehetőségünk ellátogatni a
színházba.

Kirándulások
A vakáció előtti utolsó hetekben a rózsahegyisek sokfelé kirándultak.
A legkisebbek a dévaványai túzok rezervátumban jártak, ahol
megismerkedtek a környék állat- és növényvilágával. A második
évfo lyam és az őtödikesek egy része Szeged nevezetességeit, a
Vadaspark lakóit látogatta meg.
A legtöbben a poroszlói Tisza-tavi Ökocentrumba mentek el. A
harmadik évfo lyamos ok és az ötödik bések l - l napot töltöttek el a
szépen kialakított bemutatóhelyen . A hatodik B. osztályo sok egy
éjszakát töltöttek a sarudi kempingben, voltak kalandparkban,
kcnuztak a Tiszán, "vízenjárva" ismerkedtek a folyó élővilágával.

Két negyedikes osztályunk Makóra látogatott el. Megnézték a
Hagymatikumot, erőnlétüket megmutatva fa lra másztak, a
múzeumban kézműves foglalkozáson vettek részt. Több osztá ly a
környéken tett kisebb-nagyobb kirándulást gyalog vagy kerékpárral,
megismerve közben a Körös árterének növé nyvilágát. A negyedikesek
a Bonum -zugban töltöttek el több napot, ahol éjszakai túrán is voltak.
Bármerre is j ártak-keltek, a rózsahegyis diákok mindenhol jól érezték
magukat.
Az iskola életéről további információkat, képeket találhatnak az iskola
honlapján: www.rozsahegyiisko la.hu

RÓZSAHEGY/ KÁLMÁN ÁLTALÁNOS /SKOLA

A Színfolt Mazsorett Együttes M argaréta csoportjának öt napig
tartott a nyári tábor, az intenzív felkészülés. Nagyon jó hangu latban
folytak az edzések, a kicsik nagyon szorgalmasak, fogékonyak voltak.
A novemberi szólóformációs versenyre reméljük, a legkisebbekből is
sikerül egy - két mazsorett - táncost felkészíteni . Előtte azonban az
augusztusi Európa Bajnokságra készül a csoport, valamint két táncos
bekerült a Magyar Mazsorett Válogatottba, akik az Európa
Bajnokságon adják elő közös koreográfiájukat, amelyet megelőz egy
szeged i felkészítő hétvége .

~cr~D8ill[D]m [D]m~~&~~ 8~~m[D]8~
Autósok figveleml
Műszaki vizsga

AKCIÓS ár n22000 Ft!

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

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

AKCIÓS AJÁNLATI

· Gumiszerviz
•Klíma iavítás

-Ered ti ég v·zsgálat
VargaBéla autószere lő mes er
Gvomaendrőd , Cs kona-u. 31.

Tel.:06-66/6 -650;06-30/ 00-42-30

STIHL, MAKITA kisgépek a készlet erejéig!
Alkatrészeik és kiegészítőik is megvásárolhatók!

Szegélynyírók, kaszák...

Mosógépek, hűtők, fagyasztószekrények
Fűtésfelújításhoz , rekonstrukcióhoz kazánok,

rad iátorok, szerelvé nyek!
Idomacélok, síkhálók , lemezek

Min6ségi konyhai eszközök, háztartási gépek

Minőségikerékpárok és alkatrészekf
Épű letgépészet i anyagok,
csövek idomok, kazánok

Tűzrostély (kályha- és kazánrostélyok)
kandallók nagy választékban!

Fürdőszoba felújításhoz mindenféle felszerelés,
szükség esetén rövid határidővel történő beszerzések!

Fütéskorszerüsítéshez, fü rdőszoba kivitelezéshez
kivite lezőt tudunk ajánlani!

Bővebb felvilágosítás a Dinya-féle szaküzletben!
Nyitva tartás : hét köznap: 8-12; 13-H-ig; sz om baton : 8-12-lg



A halfőző versenyről!

Kedves leendő Versenyzőnk!

Ezennel tisztelettel meghívjuk a Xv. Gyomaendrődi Nemzetközi Halfőz ő

Versenyre!
Tájékoztatjuk, hogy a halfőző versenyt a Gyomaendrődi Üdültetési
Szövetség Turisztikai Egyesület szervezi . Egyesületünk célja a
rendezvény eddigi hagyományainak megőrzése, a kollektív gasztronómiai
tevékenység és az együtt szórakozás kiszélesítése. A rendezvény
attrakciójakéntbiztositani kívánjuk a
látogatók részére a helyben vásárolható halászleveket és sült halat,
valamint szakmaiprogramokkal, bemutatókkal a halászat hagyományát és
gasztronómiájátkívánjuk erősíteni.

Averseny időpontja: 2013. augusztus 18. (vasárnap)
Verseny helyszíne: Gyomaendrőd, Népliget / Endrődi városrész, Hídfő
Vendéglő mögött.!
Nevez ésihatáridő : 2013. augusztus 9.
Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogya nevezési határidő után sajnos már
nem tudjuk elfogadni ájelentkez éstl
Nevezési dij:4000 Ft (max. 3 étel zs űriz ése esetén)
Arendezőség biztosítja aversenyzők részére:
-Térítés ellenében: a főzéshez szükséges halat, (csapatonként az általuk
kért és esekken befizetett mennyiséget) valamintsörpad gamitúrát.
-Díjrnentesen : tüzífát, vízlel őhelyet , valaminta verseny díjait.
Lehetőség van természetesen saját (hozott) halból készített ételek főzésére

is, ez esetben csak a 4000.- Ft nevezési díjat kérjük befizetni, s a
j elentkezési lapon egy értelműenjelezni. hogy nem kérnek halat.
A versenyzőknek kell gondoskodniuk a következőkről: járulékos
anyagokról (fűszerek, stb.), kéziszerszámokról, vágódeszkáról, a
tisztításhoz és az előkészítéshez szükséges edényekről , vödörről,

bográcsról és bográcsállványról, valamint a zsűrizéshez asztalterit őr ől ,

hagyományos tálaló edényekről

(ne műanyag legyen),evőeszközről, szalvétáról, egyéb dekorációról, és az
asztalokr ól-padokról, abban az esetben, ha nem igényeltek a szervezőktől

térítés ellenében sörpad garnitúrát. Az asztalokat kérjük terítővel vagy
fóliával lefedni.Az elkészült ételek árusításaa rendezvényen tilos.
Felhívjuk a versenyben résztvevő főzőket, hogy az egészségügyi előírások

figyelembe vételével a főzést kötényben, hosszú nadrágban, fedett
felsőtesttel és fej~~dőb.~n (sapka,kend ő) stb. v égezzék." .
MEGFELELO OLTOZEK HIANYABAN A ZSURI KIZARJA A
VERSENYZŐT!

Közönség díj:"A legjobb halászlé" kupa+Oklevél+ 15OOO Ft pénzdíj
(Ahalászlé mustramű sorsz árnon a legtöbb pontot elért versenyző kapja.)
Kategória győztesek:

I. helyezés:kupa+oklevél+ lOOOO Ft pénzdíj
II. helyezés:kupa+oklevél+'7500 Ft pénzdíj
III. helyezés:kupa+oklevél+5 OOO Ft pénzdíj
Kűldndijak:

l . Endrőd és Vidéke Takar ékszövetkezet támogatásával hagyományőrző
k űl öndíja : oklevél+ 10OOO Ft pénzdíj
2. Körösi Halá szsz ővetkezet Gyomaendrőd különdíja: éves horgász
engedély
3.Gyomaendrőd Város Önkormányzatának különdíja:Oklevél+ ajándék
A versennyel és szállással kapcsolatos információkért kérjük, keresse a
Tourinform Irodát (06-66/386-85 I)
Pájer Sándor GYÜSZ-TE elnöke 30/9672-741

Igazgatói pályázat
1980. augusztus 20-án, ünnepélyes keretek között került átadásra
Endrődőn, a mai Rózsahegyi Kálmán iskola új épületegyüttese.
Jelentős előrelépés volt az akkor az iskola tárgyi feltételeinek
javításában. Ezt megelőzőenEndrőd területén szétszórva, több, a
XX. század elején épült iskolákban folyt az általános iskolás
gyerkőcök nevelése, tanítása. Az akkori. korszerütlen épületeket
cserélték föl az új, korszerübb iskolaépületekre. .
De nem csak a tárgyi feltételek javultak. Az Endrődön

hagyományosan jó iskolai oktató, nevelő munka is tovább
fejlődött.A tantestület tagjai - hasonlóan az iskola nagy Öregjeihez
- szívügyüknek tekintették a gyermekek előrehaladásátnem csak
az iskolában eltöltött időszakra vonatkozóan, hanem a
továbbtanulást illetően is. Figyelemmel kísérték az iskolában
végzett tanulók későbbi életútját is. Pedig nem volt könnyű a
helyzetük. Mint ahogy sosem volt az, hiszen a közoktatásban
meglévő anomáliák mellett sorsukat tovább nehezítette az egyházi
iskola megnyitása. A Rózsahegyi iskolában, arányaiban megnőtt a
hátrányos helyzetű gyermekek száma és évről évre szaporodott a
halmozottan hátrányos gyermekek száma is. Ez a nevelő testület
tagjaitól fokozottabb odafigyelést, több empátiát, agyerekekkel
való több törődést igényelt. Szinte változatlan fizetésért. Ennek
ellenére az oktatás színvonala tovább javult az iskolában.
Ez a hír eljutott az akkori miniszterelnökhöz Gyurcsány Ferenchez
is, aki ma a Demokratikus Koalíció elnöke.
Az utóbbi húsz esztendőben egymást követően két hölgy, két
igazgató néni irányította az iskolában folyó munkát. Ladányi
Gáborné nyugdíjba vonulását követőenFarkas Zoltánnét bízta meg
Gyomaendrőd képviselő-testülete az igazgatói feladatok
ellátásával2003-ban is és 2008-ban is. Jól döntött, de nincs olyan
határozott idejű megbízás, amely egyszer le ne járna. Olyan sem
sűrün fordul elő, hogy álláspályázatra csak egy jelentkező legyen.
A minisztérium által 2013 tavaszán kiírt - iskolaigazgatói
pályázatra - most kétjelentkezőis volt. Lehetett volna több is. Es ez
így van rendjén. Azt hiszem, az is rendjén lévő, ha a szülők, a
tantestület tagjai szeretnék befolyásolni a döntéshozókat: döntsön a
szakma! Ezért szimpátiatüntetést szerveztek.
A szimpátiatüntetés résztvevőinek rossz tapasztalataik lehetnek.
Ha figyelembe vesszük a kormány, vagy a minisztériumok
politikailag erősen elfogult korábbi döntéseit, hát mit mondhatunk:
megértjük a szülőket és a tantestület tagj ait is .
Véleményünk, hog y a szakmai kérdések eldöntésébe a politikának
nem szabad beleszólnia. Elítéljük azt a magatartást, amely politikai
szempontból kívánja befolyásolni a szakmára tartozó feladatokat.
És elítéljük azt a magatartást is, amely újságcikkekben sejtetni
enged olyan dolgokat, amelynek semmi köze az igazsághoz.
Gyucsány Ferenc, akkori miniszterelnök nem politikai szempontok
figyelembevételével, hanem a végzett munka ismeretében küldött
személyre szóló meghívót az igazgató asszonynak. Gyurcsány
Ferenc ismerte és ismeri a közoktatás helyzetét, tudta és tudja
értékelni azt a munkát - és lehetősége szerint díjazni is - amit az
általános iskolai pedagógusok szomorú sorsú iskoláikban itt az
alvégeken végeztek, illetve végeznek.
A Demokratikus Koalíció meggyőződése, hogy rendezni kell a
közoktatás helyzetét is, de nem önző politikai szempontok szerint,
ahogy most történik. A politika mindenkor tartsa magát távol a
szakmai döntésektől. Az iskolaigazgatói pályázatok eldöntése
pedig a szakmára tartozik. A helyi fideszes képviselőink

nemtörődöm "tartózkodása" is valószínűleg teljesen "szakmai"
motiváción alapul. Lelkük rajta.
Mikor a kedves Olvasó e sorokat olv assa, már bizonyára
megszületett a döntés. A cikk írója még csak remélheti, hogya
döntés a többség megelégedésére szakmai döntés lesz .
Babos László elnök Demokratikus Koalíció, Békés 2. Válasz
tókerület



Jó kulák - rossz kulák...
Dávid István, a helyi Munkáspárt elnöke az emléktábla avatásról

Számunkra, a Munkáspárt számára az is nagy
öröm, hogy velünk újságcikk készülhet az
emléktábla avatás után, de azt megelőzően is
az Ön lapjában.

Szerencsére hamarosan megint sokan
rájönnek még arra, mi is volt ez a rend
szerváltás. Ez huszonhárom éve mindennel
foglalkozik , csak a szegény emberek, a
munkások sorsával nem törődik. A jövő évi
választásokon nekünk mindegy, hogy a
Fidesz, vagy az MSZP, vagy abból kivált kis
pártocskákkal alakított összefogások
nyernek , mert mind a kettő egyforma, egy
tőkés párt, amely csak a pénzt, pénzt, pénzt
sajtolja ki magának, az ők maguk érdekeit
szolgálják, a munkásemberét nem. A kolonc
változhat, de a kutya marad!
Visszatérve a tábl ához: nagy öröm
számunkra, hogy az országban először

avathatott a Munkáspárt a szegényeknek,
béreseknek, cselédeknek, szegény
embereknek emlék-táblát. Nem csak a
r e n d sze r v á lt ás óta mond -ható ez
hiányosságnak a kormányok részéről, hanem
az egykori MSZMP függetlenített párttitkár
elvtárs urak bűne is ez, hogy erre a dologra
most keriilt sor! Hiszen nekik kellett volna a
felszabadulá s után, vagy a hatvanas, hetvenes
években ezt még szélesköriíen meglépni ! Ez a
mai Munkáspárt meglátása és sérelme! Mi
nagyon pozitívnak tartjuk, hogy elsőnek az

országban ez Gyomaendődön történt meg.Az
avatásra az ország minden részéről eljöttek és
nem csak Munkáspártiak. Sokan leutaztak
távolabbról is , hogy itt lehessenek:
Mohácsról , Győrb ől, S zorn-bath el yr ől,

Sopronból, Budapestről , Jász-Nagykun
Szolnok megyéből csoportosan jöttek. Aztán,
Szeged, Makó, Hódme-zővásárhely és a
megyénkből is képviseltették magukat
emberek. Egy történelmi esemény volt a
táblaavatás. Nem véletlenül volt itt a Körös
televízió is, ami országnak-világnak hírt
adott, a beszédet dr. Thürmer Gyula elvtárs, a
Munkáspárt elnöke mondta, ami párton
kívüliek számára is nagyon pozitív volt.
Viszont helybeliek a vártnál kevesebben
voltak. Megértjük. A mai világ arról szól, ha
véleményezel, holnap már nem kell jönni
dolgozni! Nyilvánvalóan a szerény kis
munkahelyét mindenki félti . Például az egyik
iskolába Gyomaendr ödön kijelentették, hogy
az iskola Fideszes. .. Ugye, hogy hazudik a
mai társadalom, és a vallásiak, a papok is?! A
politikában mindig szerepeltek, az emberek
gyilkolásában mindig benne voltak, szerin
tünk a papoknak a vallással kéne foglalkozni,
nem a politikával!
Többen megállapították, hogy némi kis hiba
található az emléktáblára írt szövegben. Erre
azt tudom mondani , hogy szépasszonyban
kicsi hiba nem nagy kár! Mindent ki lehet
javítani, ha akarjuk! Ki is fogjuk javítani és
elnéz ést kérünk érte! Az oka a gyors
szervezés és munka volt. . .
Igaz, hogyelöttünk a másik táblát is
fela vatták, pont a kulákokét! Az első

világháborús emlékmű mögött található.
Viszont az egykori Kovács doktor bácsi
síremlékét hozták be a Gyoma-végi teme
tőből. (A nagynéném volt a cselédjük, onnan
tudom.) A követ lecsiszoltatták, úgy használ
ták fel most. A gond ezzel az, hogy a tisz
tességes munkásemb er elvégezte a munkáját,
s végül nem akarták kifizetni! Ez is egy dolog,
sőt legjobb tudomásom szerint megvádolták,
hogy hiányzik a sírkőből... Van véleményem
nekem is errő l , de a kőfaragónak is! Hogy

még mindig bennük van a kulákvér, hogy a
munkásembert megsarcolják, megalázzák . . .
Én, Dávid István állítom, hogy mi nem a régi
rendszereket hozzuk majd vissza, hanem egy
új szociali zmust fogunk építeni, és előbb

utóbb ez fog győzni! Hogy mikor, azt most
nem tudjuk.
A kulák-kérdésről még annyit: az ötvenes
években is voltak kulákok, akiket nem
bántottak! Azért nem, mert a cselédekkel ,
munkásokkal tisztességesen bántak. Kifi
zették őket, normális szállást, ellátást adtak
nekik, ezek tisztességes, aranyos emberek
voltak! Akik meg azt kapták, amit kaptak ,
szerintem meg is érdemelték! Például említ
hetném az embertel en ellátást, hogy meg
etették az apámmal a dög 'disznót... Hogy
tudjak én azonosulni , vagy megbocsátani
ezeknek az embereknek.
Végül : örülünk annak, hogy sikerűlt a
táblaállítás. Sokan gratuláltak , hívtak telefo
non is. A mai napig is a lelkünkben hálásan
őrizzük őseink emlékét, és emlékezünk , nem
feledjük meggyal ázásukat! - fejezte be Dávid
István.

Uniós támogatásból megvalósulnak Kondoros, Gyomaendrőd, Kamut ésKétsoprony vízvédelmif ejlesztései
Március közepén megkezdődtek a kivitelezési
munkálatok a "Vízvédelmi fejlesztések
megvalósítása Kondoros, Gyomaendrőd,

Kamut és Kétsoprony településeken" című ,

több mint 376 millió Ft összköltségű projekt
kapcsán, melyet az Európai Unió, az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszí
rozásával338 418 509 Ft-tal támogat.
Kétsoprony, Kondoros, Gyomaendrőd és
Kamut települések, Kondoros gesztorságával
még 20 II áprilisában egy konzorciumothoztak
létre abból a célból, hogy atelepülésükön
rendszeresen jelentkező belvízkárok- és a. .

hozzá kapcsolódó egyre súlyosabb egész
ségügyi-szociális következmények mérsék
lésére együttesen tudjanak pályázni . A
fejlesztés megvalósításával abelvízkárok
megelőzhetövé-, a védekezési költségek pedig
minimalizálhatóvá tehetők . A fő cél a
környezeti káresemények megelőzése, a
vízelvezetőrendszerek kiépítése a város
természeti és épített környezetének megőrzése
érdekében.
Így a négy településen - ahol a gravitációs
elvezetés nem megoldható - az átemelő

szivattyúk építése mellett összesen 22 876 m

vízelvezető csatorna kiépítésérekerülhet sor.
Ezzel a fejlesztéssel abelvízkárok mini
malizálhatók, a károk megel őzhet ők . A
fejlesztés hozzájárulhat a települések pozitív
megítéléséhez, újabb fejlesztések megvaló
sításához, befektetők megjel enéséhez a
térségben, valamint a kistérségi lemaradás és a
meglévő különbségek csökkentéséhez. A
projekt eredményeként javul az életminőség, a
település ingatlanai fel értékelödnek. összes
ségében vonzóbbá válnaka települések.
A fejle szt ésről bővebb információt a
www.kondoros.huoldalonolvashatnak.



EMLÉKEZÉS
Udvariné Papp Marietta

halálának 1 éves évfor dulója alkalmából!

A múltba visszanéz ve fáj,
Valakit kerestünk, nincs már.
Nélküled szomorű, üres a ház,
Még most sem hisszük el, hogy végleg itt hagytál.
Temető csendje ad Neked nyugalmat,
Szivűnk fájdalma örökre megmarad!

Bánatos férjed, keresztlányod

130 éve született a gyomai születésű

Vidovszky Béla festőművész

A jub ileum alkalmából július 6-án gyűjteményes 'kiállítás nyílt a
Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény Városi K éptárban. A kiáll ítást
Andó György a Munkácsy Mihály Múzeum igazgatója nyitotta meg. A
képtár gy űjtem ény éri kivül a megyei múzeum Vidovszky képei is láthatók
a kiállításon.
A gyűj teményűnket Láng Miklósnak és a Vidovszky család tagjainak
köszönhetjük. A 94 éves Miklós bácsi Balatonalmádiból utazott a kiállítás
megnyitóra, hogy elmondhassa köszöntöjé t, és részt vegyen a
koszorúzáson.

E M L É I( E ZT ÜNK !
Udvari Antalné, Dobó Ilona

meghalt 2003.07. Ol-én,
halálának 10. évfordulóján is emlékeztünk rá!

Emlékezőfiai

AndóGyörgy a Munkácsi Mihály MúzeumIgazgatója nyito?ta meg a kiállítást.

Gyomán, Rákóczi u.29. sz.házeladó.
Jelenleg orvosi rendelő . A
Kecsegésben (S ule k ke rt)
horgásztelek eladó. Érd. : 30/367-
0840;30/9985-096

Gyomán,Zrínyi u. 19/1. alatt 5szobás,
étkezös, vegyes, ill. gázfűtéses ház
eladó. Érd. :70/566-73-44

HUNYÁN 3 szobás, összkomfortos
ház, nagy portával eladó. Érd. :70/566-
73-44

ve gyes

Eladó 370 db kisméretű tégla 10e Ft,
Szines tv 12 e Ft, 2 ajtós
szo6aszekrény, konyhaszekrény,
rekamié, heverő 12 e FUdb. Érd.:
70/545-35-58

Nyáron előkés zítő, ism étlő, gyakorló,
fejlesztő , felzárkóztató, pótvizsgára,
középiskolai felvételire felkészitő

foglalkozások indulnak általános
iskolásoknak (1 -8.oszl.). Továbbá alap
és középfokú érettségire való
felk észítés matematíkából. A
foglalkozások heti száma 1-3. Egy
foglalkozás: 3-4 óra. Jelentkezés: 06-
30/856-32-18

Nem használt, elromlott, feleslegessé
vált hűtő , vagy fagyasztószekrényét
ingyen elfogadom. Hívjon, házhoz
megyek. Egyeztetni telefonon lehet:
+36-66-789-189

Dunnát, pám át, hagyatékot veszek
Gyomán,Petőfi u.64.30/4643-956

Egy garázsra való 38x18x10 cm es
berényi blokktégla eladó féláron. Érd.:
Gye.,Zrínyiu.29/1 .este 5után.

Endrődön 70 m'-es, összkomfortos
ház eladó, vagy értékegyeztetésselltp
lakásra, vízparti telekre, nyaralóra
cserélhet ő. l.ár4,9 M Fl. Érd.: 0/403
53-15;30/624-34-95.

Tisztelt Hirdetőnk !
ÚjGyomaendrődi Hírlap szerkesztősége Cím:
5500 Gyomaendrőd,Arany J. u. 25.; mobil: 06/20/2216-633;
e-maii: biro.karoly5@upcmail.hu; Beküldési határidőminden hó 25-e!

Gye., Gárdonyi G. u. 17. sz. alatti
ingatlan sürgősen eladó. Érd.: 70/665
17-31

Ingatlan

• APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK • APRÓHIRDETÉSEK •

Endrőd központjában 3 szob ás,
összkomfortos ház eladó. Ár megegy.
szer. Érd.:30/604-94-77

Gye., Október 6. ltp-en 2szob ás lakás
eladó, vagy kertes házra cserélh ető .

Érd.:20/5767-879

Gye., félkomfortos parasztház,
beköltözhetően, Kálvin u 57sz. alatt,
eladó.l.ár4,5MFl. Érd.: 70/2015-208;
66/282-148 -b-4x-

Gyomaendrőd központjában ,
Napkeleti u. 4. sz. alatti 2 szob ás,
gázfűt éses családi ház, nagy
melléképülettel 1440 m'-es telekkel
eladó.l.ár3,45 MFl. Érd.: 20/4132-770

Eladó aHOLDFÉNY sörözöKulich Gy.
u. -ban (Magtárlapos) teljes
berendezéssel. Ármegegy. Szer. Érd.:
30/501-39-1 4

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

Gye., Rákóczi u-ban, 4 szobás, dupla
fürd öszob ás, dupla ebédlős , 2bejáratú
polgári ház melléképületekkel, dupla
garázzsal, vegyes tüzeléssel,
berendezéssel eladó. Érd.: 66/284
278;30/851-99-02-b-

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

ISKOLAKEZ ÉS
Szebbnél szebb iskolatáskák közül választhat nálunk!

(PI. kiváló minőségű CSEH táska 2év garanciával, NIKE, PUMA,ADIDAS...)

Beiskolázási utalványokat elfogad u n k!
PI.: Sodexo, Ticket, Erzsébet st b •••

Továbbra is válthat
vásárlási ut al vány t bármilyen összegb en !

Nyitvatartás: H-P: 7-17-ig;
Szo: 8-12-ig
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Gyomaendrőd , Kossuth u. 31.
TELEFON: 06-30/278-04-05

Kedves Szülök, Gyerekek!
Tanszervásárlás esetén Hozzátok magatokkal a
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I _ friss pékáru \

- elérhető árak
- széles választék
- minöség; termékek
- akciók
- tőrzsvásárló; kártya
~

Válassza aSIHER Hft. boltjaitt
Gyomaendröd:

- Fö út 26.
- Bajcsy-Zs. út 49.
- Kossuth u. 2.
- Kossuth u. 66.

ERZSÉBET
utalványt

ELFOGADUNMI



EN lA BI
Ügyfélszolgálati irodáj a
-kötelező gépj ármü felelősség biztosítás, CASCO
-vagyonbiztosítás (lakás, üzlet, vállalkozás)
-életbiztosítás - EURO alapú életbiztosítás
-felelősségbiztosítás

-utasbíztusítás
-mezögazdasági biztosítások

T/MAR MENYHÉRTNÉ Telu· 06/30/4178-882; 06/20/6634-525
Gyomaendrdd, Bajcsy-Zsilinszky út 47.

Augusztus 25-én tette le ünnepélyes esküjét a járási VIDRA
önkéntes mentöcsoport. Az esemény a Szabadság téren zajlott.
Magasrangú rendőrök,katasztrófavédelmi és tűzoltó tisztek, j árási
mentősö tisztek, járási polgármesterek, vezetők, országgyűlési

képviselők vettek részt ezen, mint hivatalos szervek képviselői, a
népes egybegyűlt közönség mellett. A VIDRA önkéntes járási
mentőcsoportaz elmúlt hónapokban bizonyította megalakulásának
szükségességét, hiszen a csoport tagjai odaadó és lelkiismeretes
helytálIásukkal bizonyították a létük iránti igényt. A megyei
védelmi bizottság is anyagi lehetőségeihez mérten segítette a
csoport rendszerbe állítását. Arnentőcsoportjelenlegi37 tagja légi,
lovas, felderítőként, búvárként, vízi mentőként, vagy éppen alpin
technikusként, szakápolóként segíti majd a hivatásos mentő

csoport, a katasztrófavédelem munkáját. Dévaványa, Csárda
szállás, Ecsegfalva, Hunya és Gyomaendrőd tartozik körzetükhöz.
Az eskütétel után bemutatót tartottak különböző mentési felada
tokból a nézelődőknek, majd a "gulyáságyúból" mindenkit meg
vendégeltek a szervezők babgulyással.



Dr. Frankó levele
Templomkerti esték

Teltházzal ünnepeltünk.Haza jöttek a lányok és az unokák. Lilla hozta a
párját is. Mi öregek a földszinten maradtunk. Tünde I8-án este érkezett,
jól felpakolva, fáradtan, kimelegedve, de egy gyönyörü és nagyon
finom tortát is szállított haza a szülinapomra. Másnap reggel a fiúk és
Saci még aludtak, mi lent a nappaliban beszélgettünk. Pizsamában,
pólóban, csak úgy együtt volt a Család. Elnéztem a gyerekeket, hogy
"megnőttek", van, aki már őszül. Tünde festetlenül is szép, igazi
primadonna. Hisztis időnként. Szeretem öket, imádom, amikor
vitatkoznak, - csak velem .A mama ugyanis mindent rájuk hagy. Lehet,
hogy igaza van?
Eltelt a nap, délre megreggeliztünk, aztán jöhetett az ebéd . Gyerünk
fagylaltozni , mondta valaki este nyolckor, - és elindultunk. Közben
már negyed kilenc lett, kezdett sötétedni. A cukrászda már bezárt , a
Fészekben már e1pakolták a fagyit. Végűl a mozinál kaptunk. Kiha lt
volt a fő tér. Rajtunk kívül két ember üldögélt a mozi előtt a napemyők

alatt. Holdvi lág volt, hangulatos. Egy darab ig hallgattuk a szökőkút

ésobogását, néztük a vizet, éreztük a víz illatát. Tovább mentünk. A
Holler után megálltunk a már bezárt Nemzeti dohánybolt előtt.

Hangosan gondolkodva megállapították: a nemzeti szót nem kellett
volna trafik szintre süllyeszteni! Nekünk a nemzetiről a Nemzeti Dal,
Nemzeti Múzeum, Nemzeti Színház jut először eszünkbe. Miért nem
lett állami dohánybolt, vagy országos dohánybolt, vagyis bármi más?
Megállapítottuk, ez egy kapitális hiba volt! Tünde a leányával már a
sötét ellenére lemerészkedett a "sóhajok hídján " a Kölcsey utcáig.
Megnézték merre jártak egykor Solymosi tanár úrhoz Editte l angol
órára. Ott fenn a kanyarban , a holtág partján vártam őket a Zsiguliban a
hetvenes évek elején . Szép volt , rég volt.
Közelről vizsgáltuk meg az egykori Városháza falát, hogy milyen színű

is? Holdfény és a közvilágítás ereje nem oldotta meg a rejtélyt! A
Városháza feladását árulásnak tartják a lányok! Igazuk van. Endrődön
most már sem könyvtár, sem községháza, sem kirendel tség! Gyomán se
városháza, se könyvtár! Minden ott van a két településrész szélén .Várfi
úr szerint középen (?) . Történelmi tévedés, jóvátehetetlen, de lesz
lehetőség ezektől az emberektől megszabadulni, mert a Testület a
bűnös! De mennyire! Majd jövöre lesz még választás! Utóbbi
mondatok már tőlem származnak. Lányaim véleményét nem adom ki!
Egy biztos, augusztus l 8-án este már semminemű idegenforgalomra
utaló jelet nem észleltünk! Ha voltak, haza mentek?!

Ünne sége
Augusztus 20-án az új városháza előtt viszonylag kevés érdeklődő

jelenlétében tartották az ünnepi megemlékezést államalapító Szent
Istvánról, nagy ü nnep ü nkr ő l . Várti Andrá s üdvözlője után dr. Szabó
Fere nc nyugalmazott múzeumigazgató mondta az ünnepi beszédet,
amely kissé hosszúra sikeredett a melegben szenvedő sok fiata l
számára. Egyik látványos mozzanat volt dr. Szonda István művének, a
Gyomaendrődi faragott címerének avatása. Várfi András polgármester
és a városunkban tartózkodott erdélyi Szentegyházi Gyermek
Filharmónia kamagya, Haáz Sándor oldották le a nemzeti színű

szalagot az impozáns műrő l . A gyermekkórus az ünnepségen és
később, az est folyamán, az endrődi katolikus templomban is énekével
szórakoztatta a közönséget. Az új kenyér áldását ökomenikusan,
evangélikus , református lelkész illetve katolikus pap végezte, majd a
kis cipók is kiosztásra kerültek.

Az öreg református templom most kezdi ünnepelni , hogy 200 éves lesz!
Nagyobb ünneplést is meg érdemel majd a mostaninál! Éljen az új
református pap, és sokáig éljen a régi! A templomunknál megbeszéltük
- régi álmomat - , hogy "Templom-kerti esték" címrnelnyaranta itt jó
dolgokat lehetne szervezni! A templom oldalsó fala és az iskola közötti
területen egy felállított kis színpad, mintegy 100 ülőalkalmatossággal,

és létre lehetne hozni előadó estéket, mondjuk négy, öt alkalommal.
Talán odafigyelnének a kultúrára éhes emberek. Csak bogártalálkozó és
kül önböz ő főzőversenyek úgy gondolom kevesek, hogy rólunk, a város
lakóiról az ország valamit gondoljon! Itt a kulturál is élet csak kínlódik,
Molnár Berciék igyekeznének és ez méltányolandó! Ennyit a
templornkertről. Eltelt az ünnep.j önnek a hétköznapok.
Szólnom kell még a Járási Hivatalról. A Vidovszky emlékki állításon
szemé lyesen megismerhettem Andó Ágnes asszonyt a Hivatal
vezetőjét. Kedves , okos és még szép is. A kiállítás megnyit óján O ott
volt. Voltunk vagy 25-30-an -szégyenszemre. Polgármester úr most
sem volt ott, mint rendesen. Elvégre egy gyomai festőről van szó!
Becsülöm a jegyző urat, ő minden ilyen alkalommal megjelenik. Ö a
város kultúrkö réhez tartozik. Andó Ágnes volt olyan kedves meghívott
a hivatalába, és augusztus első napja iban mintegy másfél órán keresztül
a vendége voltam, mint egykoron a város első polgármestere. Láttam,
körbe jártam az átvarázsolt gyönyörü Járási Hivatalt. Megenyhült a
szívem, de véleményemet itt is elmondtam. Nem lett volna szabad
teljesen kivonulni a városnak ebből az épületből. A Testületnek ehhez
nem volt erkölcsi joga! Ki hata lmazta fel őket? Mi biztos nem!
Javaslom, aki csak teheti itt a szép, franciás eleganciával berendezett
nagyteremben tartsa meg az esküv őjét, ne ott kint egy volt tanteremben!
Sokat beszélgettünk a hivatal vezetőjével, de hagytam, hogy ő

beszéljen, ami nem jellemző rám . Meggyőződtem, hogy ez az asszony
hason lóan gondo lkodik Gyomaendrődről, a városról, mint én!
Drukkolok neki, s örülök, hogy személyesen is megismerhettem. Ami a
volt Városháza újrafestését illeti, ha megkérdezett volna az a valaki
ott Békéscsabán, aki döntött - egy gyomai szobafestőt, az elmondta
volna neki , hogyan kell egy ilyen patinás, monarchiabeli épületet
újrafesteni! Az épület a jelenlegi színtelen "szín-kavalkádjában"
teljesen elvesztette karakterét, méltóságát! 6 millióba került !
Jön az ősz és talán majd eső is lesz, de sajnos már későn! Szenvednek a
növények, oda lett a termés, nem szeret minket a természet. Ki kellene
békülnünk vele! Az ember a leggyalázatosabb élőlény a Földön!
Demokrác iáról, szeretetről, kirekesztésről, együttérzésről

handabandázik, miközben öl, öl, rabol, tönkre teszi a környezetét.
Büntet érte az Ég! Jól van ez így? - Dr.Frankó Károly-



Fekete Lajos adomái helyi emberekről...
Sokan ismerik Fekete Lajost, ha másként nem, hát tenisz szeretete
révén . Most viszont elmesélő és emlékező oldaláról ismerhetjük
meg, hiszen sok olyan érdekes és esetleg másokat is érdeklő

történetet tud, amelyek már úgymond kikívánkoznak belőle,

szeretné, ha mások is megismernék ezeket. Netán lesz olyan is, aki
tovább tudja majd fúzni a kis történeteket. . .
lakó Lászlóról például megemlíti, hogy egy kiránduláson a
hetvenes években, a Dunakanyarban az esztergomi székes
egyháznál jártak. Egy csoport középiskolás, vagy főiskolás lány
tartózkodott a közelben . Előzőleg arról beszélgettek a gyomai
utazók, hogy vajon be lehet-e menni a székesegyházba akkor éppen.
lakó, vagyis sokak Atyája, odament a lányokhoz és azt mondta,
hogy azért utaztak a Dunakanyarba, hogy megnézzék a bazilikát.
Kérdezte a diákokat tudják-e vajon, hol van Gyoma? Hát, nem
tudták. Na, idefigyeljetek! Szólt hozzájuk lakó, arra van amerre
Battonya, ott jöttek be az oroszok! Azt se tudjátok, hol van? Tétován
reagáltak a lányok. Ha azt se tudjátok, akkor azt már meg se kérdem,
hogy hol fognak kimenni? Ezt követően azt kérdezte Atya tőlük,

hogy be lehet-e menni a Bazilikába. A lányok most sem voltak
határozottabbak. Úgy feleltek, hogy, ha nyitva van, akkor be lehet
menni . .. Ó, az anyátokat, azt én is tudom, ha valami nyitva van,
akkor oda be lehet menni!
Még az én születésem előtt volt, folytatja Fekete Lajos. A
református templomban, fent a harangnál ki lehetett nézni .
Kiderítették, hogy lakó és a menyasszonya ott aludtak a református
toronyban, mert valaki látta őket előző este, meg következő

reggelen is onnan kijönni... Ám Atya azt áUította, hogy csak véletlen
volt, mert felmentek másnap délelőtt is.
Kétségtelen, hogy lakó egy megbízható, jó képességűsportoló volt,
a labdarúgásban kapusként játszott. Hosszú pályafutása is volt.
Egyszer tett egy kísérletet a harmincas években, valaki
rábeszélésére felment Pestre a Fradihoz, próbajátékra. Az eset után
ő nem mondott semmit. Viszont volt egy újság, amit úgy hívtak,
hogy "zöld újság", az volt a nemzeti sport akkoriban, s ennek a
papírja halvány zöld volt. Következőt írta ez a lap, amikor a
Ferencvárosi szakvezetőnyilatkozott: két kapus jelentkezett nálunk
próbajátékra, az egyik az nagyon szépe.i öltözött, de a védéshez
fogalma nem volt, a másikat itt tarjuk, majd elválik a következőkben
mi lesz belöle ... Soha többet aztán l akó nem ment sehová, itt maradt
helyben. Majd mikor itt ötvenben feloszlott a csapat, meg egyébként
is ötvenben mindennel cirkusz volt, akkor vagy két évre elment
Sarkadra, ahol be is fejezte a pályafutását. - foly tatjuk:-

Megyei útügyi biztos
Míniszterí bíztosok kinevezésével teszi még hatékonyabbá és
célirányosabbá a közút hálózat fejlesztését a Kormány. Az erről szóló
utasítást 20l3.június l5-i hatállyal adta ki Németh Lászlóné, nemzeti
fejlesztési miniszter.
A döntés által minden megyében a helyi és regionális viszonyokat jól
ismerő politikusok segítik majd az úthálózat fejlesztését. Békés megye
közútfejlesztésért felelős miniszteri biztosául Dankó Béla,
országgyűlésiképviselőt, a 2. számú választókerület Fideszes elnökét
nevezte ki a szakminiszter. A képviselő elmondta, hogy elsődleges

feladatának az önkormányzatok választókerületi és megyei szintű

igényeinek felmérését tekinti, ezért mind a telep ülésekkel, mind a
választókerületekkel megkezdte az egyeztetés t a 2014-gyel kezdődő

uniós költségvetési ciklus előtt . "Az útügyi biztosok legfontosabb
feladata az igények és problémák felmérése és az előkészítés

megkezdése ."-mondta Dankó Béla
Ezzel együtt fontosnak nevezte a folyamatban lévő Regionális
Operatív Programok keretében megvalósuló útfelújítások
felgyorsítását , nyomon követését, és az EU-s források hatékony
lehívásának elősegítését is.

RENDŐRSÉGI ESEMÉNYEK
Felhívás
A rendőrség felhívja a közlekedők figyelmét, hogy az iskolakezdés
utáni időszakban a taníntézetek környékén fokozottabban tartsák be a
közlekedési szabályokat - beleértve a gyermeket szállító szülőket is! A
gyermekek védelme érdekében használjanak biztonsági gyermekülést
a gépkocsiban, valamint az úttesten való átkelés szabályaira kül önösen
ügyeljenek!
A gyomaendrődi vasútí átjáró környékén, az OMV benzinkút felé
behajtani tilos tábla figyelmen kívül hagyás ára, valamint a
kerékpárosok megállására és a gyalogos átkelőhely szabályos
használatára vonatkozóan a rendőrség a következő időszakban

fokozott figyelmet fordít! (Pl. gyalogos átkelőhelyen - zebrán -, a
kerékpárt csak tolva lehet átkelni!)

***
Augusztus 8-ról 9-re virradó éjszakán egy endrődi házból sertést
loptak! A nyomozás során szerzett információk alapján, 5 nappal az
eset után felmerült egy helyi férfi személye lehetséges elk övetőként. A
nála tartott házkutatáskor hűtőj éből friss disznóhús került elő. Elfogták
és előálJították, elJene lopás miatt indult meg az eljárás.
5-én, az esti órákban, ittas vezetőt értek tetten a Toronyi utcában a
rendőrök. A férfi elmondta, hogy mintegy 5 sört fogyasztott el.
Vérvétel során aztán az orvos közepesen ittasnak találta a személyt.
ElJene ittas vezetés miatt indult eljárás .
17-én az éjszakai órákban igazoltatott a rendőrjárőr egy gépkocsit a
Kossuth úton. Ennek vezetője pozitívalkoholszondát fújt. A személyt
előálJították, elJene is ittas vezetés miatt tettek feljelentést.
20-án, fél 6 óra tájban igazoltatott a járőr a Fő úton egy fiatalkorú
személyt, akiről megálJapították, hogy három társával egyűtt aznap
szökött meg egy gyermeknevelő intézetből. A renitens személyeket
visszaszálJították a dévaványai GYIVI-be.
20-án, este fél 7 körül jelentették be a MÁV álJomásról, hogy egy utas
feltételezhetően hamis utazási szelvénnyel kíván utazni. A rendőr

megálJapította, miszerint az eredeti szelvényt valószínűleg

fénymásolták. A nevezett utast elfogták és elJene okirat hamisítás miatt
kezdtek eljárást.
23-án igazoltattak egy személyt a Csókásiban, és csakhamar kiderült,
hogy az ilJetőt körözik. Öt elfogták és a gyulai BV-be szálJították.
31-én, délelőtt, igazoltattak három személyt a MÁV álJomáson, akik
látszólag céltalanul tartózkodtak ott. Közben azonban rájöttek a
rendőrök, hogy a mosonmagyaróvári rendőrség vagyon elJeni
bűncselekmény miatt körözi a személyeket. Elfogták őket és előállítás

után megindult az eljárás ellenük.
31-én, éjféltájban, a Fő úton igazoltattak egy külfóldi rendszámú
gépkocsit. A vezetőről kiderült, hogy nincs érvényes vezetői

engedélye, a gépkocsi pedig lejárt műszakival volt forgalomban .
Szabálysértés miatt tett a vezető eUenfeljelentést ajárőr.
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Nekem van egy saját égboltom...
Interj ú dr. Frankó Károly családorvossal nyugdíjba vonulása alkalmából

Dr. Frankó Károly született: 1940. augusztus
18. Nős, felesége: Pusz tai Edit ápo lónő.

Gyermekei: Edit tudományos mu nkatárs,
Tünde operaénekes, Lilla grafikusmüvész.
195 9-64 . közö t t t anul t a S z e g edi
Orvo studom ány i Egyete me n. 1966-tól
nyugdíjazásáig (20 13. június 30) - hat éves
megszakít ással, am ikor a város polgármestere
volt - szülőhelyiink háziorvosaként segítette
mindennapjainkat.Amatőr szin ten fog lalkozik
csillagászattal, szereti a gó lyákat és a több i
madarat, ír verseke t és prózát, szép képe ket
fest a Körösr ől . Jön-megy a város utcáin,
várják a betege k. Beszélget a j árókelőkkel ,

figyeli a köz életet, számon tartja a város
értékeit, biztatja a kultúrát. Hoz zátartozik a
városhoz.

***
Tisztelt Doktorúr,kedves Károly ! Engedd meg,
hogy a magam és a betegtársaim nev ében
megköszönjem az embe rek egészségért
fo lytatott több évtizedes k űszk ád ésedet, a
városhoz való hűségedet és azt, hogy mindig
ny újtottad a kezed, ha sz űks ég volt rá.
Bizonyos vagyok benne, hogy még sokszor és
sok család emlékei között fel-felbukkansz
majd. A nyugdíjas évekre jó egészséget és sok
kellemes elfoglaltságo t kívánok. Időd most
már van ... Milyen volt a kezdés?
Nagyon szegényen ke zdtük . Cs utkával
fűtöttünk. Egy szoba, meg egy konyha volt,
részletre vett bútorral; amikor katona vo ltam, a
részletet apárnék fizették helyettem. Mikor
Gyomára kerültünk, a haverok - Ros za
Marciék - festetté k ki a lakást. Ettől úgy
éreztük, Gyoma fogadott bennünket, jó érzés
volt. 1984-ig éjjel-nappal ügy elt minden itteni
orvos. Nem volt autó, biciklivel jártunk- és
milyen utakon! Egy influenzajárvány idején
szombat déltől hétfő reggelig 53 he lyre kellett
elbicikliznem. A feleségemnek is meg kellet
tanulnia ezt az életformát. A gyerekek néha
élvezték. Vasárnap, mielőtt ebédelni kezdtünk,
szóltam Tündinek: - Nézz ki a nagyszoba
ablakon, nem jönn ek-e Demeterék. Azok
mindig vasárnap délben jöttek szó lni, hogy
fullad az öreg Demeter. Tündi kinézett , aztán
jelentette: - Apa, ebéde lhetünk, nemj önnek.
Elmondanád egy munkanapodat?
Reggel 4-kor vagy fél 5-kor kelek. Megnézem,
a csillagok hogy helyezkednek el, megnézek
egy-két világhíradót, meghallgatom az öt órás

híreket, szétnézek a kertben, megreggel izünk ,
7 órára én teljes készenlétben vagy ok, váro m,
hogy keressenek. Által ában keresnek is.Akkor
lejárom a betegeket, hazaj ö v ők. elindulunk a
rendelőbe. Közben benézünk a könyvelőhöz

vagy a boltb a. Délután egy óráig rendelek ,
akkor hazamegyünk, ebéd, akkor beülök a
fotelba, kic sit pih enek. Ismét jönn ek a
telefonok , elindulo k a bete gekh ez . Arra
nagyon vigyázok, hogy délután 4-ig mind ig
elérjenek a betegek, ez al apvető morál.
Hány beteged van?
Amikor vi ss zajöttem a po lgármesteri
állásom ból, 400 betegem volt, ma hivatalosan
185 O. Neke m van Gyomaendrődön a
legnagyobb körzetem . Naponta 50-70 beteg
jön el egy rendelésre. Ez egy héten 300,
havonta minim álisan 1000 és így tovább.
A rende lésekkor sokan megtapasztaltuk. hogy
sz ivesen beszélgetsz a betegekkel.
Tuda tosan beszél ge tek ve lük . Ha va n
Frankónak egyálta lán titka, akkor az az, hogy a
betegekbő l k i tudom szedn i, amit a
betegséggel ka pcso lat ban tudni akarok.
Okosan kell kérdezni - ezt meg tanítja a
szakma . Már reggel , ahogy bemegyek a
rendelőbe, pár szót szólok az ott ülőkhöz; ettő l

felszabadultabb ak , türelmesebbek lesznek .
Szerenes ésnek érzem magam amiatt, hogy jól
tudok kommun ikálni . Ez nemcsak szavakban,
de mozdul atokban is je lentkezik . 40 év alatt
mindig én mértem meg annak a sok-sok
embernek a pulzus át, a vérny omását, me llém
ültek, ilyenkor szóval is és mozdulato kkal is
gyógyít az orvos. A kézzel gyógyítás - ez egy
ősi módszer bizonyos betegségeknél, például a
mi gr énnél. 1992-ben megtanultam az
agykontrolIt, ezze l lehet energiát küldeni
másokhoz. De ezeknek a beszélg etéseknek a
legfontosabb feladata mégis az volt, hogy
megértessem a betegekkel, hogy higgy enek a
gyógy ulásukban és akarjanak meggyógyulni.
De - sajnos - nem minden beteget lehet
meggyógyítani.
Ige n, ez szörnyű. A hal ált ne m lehet
megszokni. 4-500 halott bizonyosan volt ez
alatt a 40 év alatt a praxisom ban. Néha

me gh alok ve lük én is. Gyornorgörccsel
megyek a helyszínre, ott meg kell állapítanom,
valób an meghalt-e, ezt meg kell mondani a
h oz z át ar t o zó kn a k . Ne m szé g y ell ern
megm ond ani, több olyan betegem volt, akiket
megsirattam. Rosza Marci 1975. augusztus 15
én halt meg - évekig sirattam. A gyógyítás
során kialakul egyfajta kötődés is az orvos és a
beteg k öz ött .
Ennyi embertől, enny i alkalommal- és mindig
csak a baj t, a bajt hallod. Nyilván kialakult
valam ilyen védekező mechanizmus nálad az
évek során.
Sokat segített a zene szeretete, amit én a sváb
nagyapámtól és anyám húgától örököltern.
Azt án : évek ig j árt am rajzolni tanulni.
Megtanu ltam a színtant és a festés alapj ait.
Írogattam is - mérsékelt sikerrel : a versei met
elküldtem Nemes Nagy Ágnesnek, aki azt írta
vissza , hogy inkább prózáva l foglalkozzam .
Aztán a séta: közel 40 éven keresztül kijártam
este a gátra sétá lni. Az a vidék nekem olyan
volt , mint egy templom - ott imádkoztam,
fohászkod tam - ujjongtam, hogy ilyen helyen
élek .
Észrevehetően kötődik a Frankó csa lád
Gyomához .
Magaménak érzem Gyomát. Az embereket, a
tájat. Hihetetlenül kö tő dörn sok csa ládhoz.
Bizonyos emberekke l azért vannak gondjaim:
beszélnek a kö z ü gyekr ől , de nem csiná lnak
semmit. Az endrődiek is beszélnek, de azok
legalább csinálnak is valamit. Az igazi endrődi
érte lmiségre felnéznek az emberek, elfogadják
a v élem ényüket, A gyomai értelmiségi nem éli
azt az életformát, amit a közösség elvárna. A
gyereke im a mai napig büszkék arra , hogy itt
vagyunk. Úgy nőttek fel, hogy tud ták,
mindenkinek illik köszö nni, mert mindenki
ismeri őket. Ha hazajön Tündi, első útja a
K örös-partra vez eti. Ott üldögél egy kicsit ,
azután megnyugszik. Lilla ugyanígy van.
Hazaér, és elindul az utcán, amerre lát. Editkét
is rendszeresen el ke ll vinnem a gyoma i
barátaihoz, amikor itthon van. Tündi tett egy
kivételt, amiért engem az oltárkép miatt
me ghurcoltak ; megfogadta, hogy soha több é
nem éneke l Gyem án. Csak a Tőhi (Sípos Tas
Töhötörn lelkész) kedvéért énekelt azó ta
itthon, mert azért látja ő is, hogy azt a cirkus zt
nem a gyomaiak csinálták, csak közülük
néhányan, mert az volt az érdekük.
Milyen új betegségek j elentek meg ebben a
f élelemmel teli világban?
Pszichoszomatikus betegségek jöttek elő . Ha
rossz a lelkiállapotod, akkor rossz a tested
állapota is. Ilyen betegség a reflu x, vagyis a
gyomorsav -túltengés. 1960-70 körül alig volt
ilyen betegség; ma a betegek 40 %-a ezzel
kínlódik . Nem ettől , vagy attó l a kormánytó l
függ, hanem világj elenség . Az embere k
tévéfüggők lettek, ott pedig állandóan azt
hallják, hogy kit és hogyan öltek meg. Retteg
mindenk i. .
Ha kevesebb ap énze, az ember először könyvet



nem vesz, majd kevesebb ruhát, majd nem
váltja ki a gyógyszerét. Jól gondolom ?
Ez észrevehetően így van . Egyetlen
kormánynak se érdek e az egészségügy
megfelelő finanszírozása. Ceausescu alatt
hagyták meghalni az embereket. Engem
mélyen, emberségemben sért, ami most az
egészségügyben tapasztalható . Ráadásul, még
a gyógyszert is manipulálják. Én úgy látom,
hogya gyógyszeripar betört az orvosi
munkába, és a saját üzleti érdekeivel
eluralkodik az orvosokon. Hihetetlenül nagy
haszonnal dolgoznak, és az orvosok egy részét
is elcsábítják.

Elb úcs úztattak?
A feletteseim nem, a betegeim igen. Volt pl.
olyan, hogy az egyik legnehezebb
köriilmények között élő házaspár június 28-án
szépen, ünneplőbe őltözve, kis ajándékkal a
kezükben bejöttek a rendelőbe, hogy
elköszönjenek. Mostanában a betegeim
kérdezgetik tőlem: - Hogy van, doktor úr? És
most én mondom, hogy: - Jól. Meg se merem
mondani, hogy van bennem egy ujjongó érzés,
hogy nem kell többé dolgoznom.A feletteseim
annyit tettek, hogy abban a levélben, amiben
tudomásul veszik a nyugdíjazásomat, egy
mondatban leírták: köszönik, hogy dolgoztam
a városért . Ennyi volt. A praxisomat nem
tudtam eladni, ingyen átadtam a városnak. Az
összes műszert összecsomagoltam és
nekiadom a mentős öknek,

Belefáradtál a munkába?
73 éves vagyok. Összesen dolgoztam
Gyomán 47 évet és 9 hónapot. Nekem ez az
első munkahelyem. Viszonylag jól érzem
magam a bőrömben fizikailag is, szellemileg
is. Ugyanakkor - igen, belefáradtam . Egy
biztos: gyógyítani azért nem akarok, mert

manapság olyan sok szociális problémát is
felvet az élet, ami már-már 'alig elviselhető.

Másrész : nincs már lelkierőm végigkísérni a
betegeket az utolsó útján. Úgy. érzem, kicsit
magukkal visznek. Pedig szeretnék még élni,
~zeretném élvezni, hogy szépen süt a nap.
Elvezni, hogy szabadon rendeikezhetem az
időmmel - ez fantasztikus érzés. Szeretnék
többet lenni a családommal. Sok olyan
videofelvételem van, amiket magam készí
tettem, és jószerével, még rendesen meg se
néztem. Szeretném ezeket nyugodtan
végignézni, rendszerezni. Szeretnék újból
pasztellokkal foglalkozni. Írni is szeretnék.
Többet akarok törődni a madarakkal. Kulin
Gyuri bácsi (Kulin György csillagász) csinált
nekem egy távcsövet. Szeretem nézni a
csillagokat. Nekem van egy saját égboltom:
tudom, hogya Saturnus ott van a Békési Dani
bácsiék kéménye felett, az Androméda tőle

balra és így tovább. Mindenkinek lehetne
ilyen saját égboltja, de az emberek
lehorgasztott fejjel mennek, mint a szomorú
szamár. Pedig a felhők is gyönyörűek.

Szilágyiné Németh Eszter

Dr. Frankó Károly háziorvos nyugdíjba vonulása miatt
megűresedettkörzet helyettesítését 2013. augusztus l-től

a Fürst Sándor u. 3. szám alatti rendelőben Dr. Varga Edit
háziorvos szakorvos látja el.

Rendelési idő: hétfőtől-péntekig: 13-tól 16 óráig,

Gyomaendrődi megemlékezés
a Roma Holokausz emléknapján

Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
2013. augusztus 2.-án délelőtt 10 órakor néma gyertyagyújtással

emlékezett meg a második világháborúban elhurcolt,
meggyilkolt cigányszármazású emberekről.

1944. augusztustus 2-ról 3-ra virradó éjszaka számolták fel a
auschwitz-birkenaui IllE. cigánytábort, kivegezve utolsó 3000 lakóját
Egyik egykori táborlakó így emlékszik vissza az eseményekre : "Egyik
éjjel a férfiak tábora több ezer ember kiabálására ébredt. Amint
kiléptünk a barakkokból, láttuk, mi történt. A cigányok táborát
fényszórók világították meg, a cigány férfiakat, nőket és gyerekeket az
SS-ek sorba állították ötösével, hogya krematóriumba vigyék őket. A
szerencsétlenek minden erejükkel ellenálltak, olyan hangosan
kiabáltak, hogy egész Birkenauban hallatszott. Adulakodás egész éjjel
tartott, de reggelre a cigányok tábora már üres volt."
Soha többé rasszizmust! Szécsi Zsolt elnök

Nyugdíjba vonult a "szomszéd"
Pap Tibor dévaványai polgármester több évtizedes közszolgálat után
2013. augusztus 5-ei hatállyal-lemondott tisztségéről.
Pap Tibor Békés megye egyik leghosszabb ideje hivatalban lévő

tanácselnöke, polgármestere, aki 1968. június 18-a óta dolgozott
különböző beosztásokban a közszférában, közigazgatásban. Volt
Ecsegfalva és Dévaványa vb-titkára, majd 1985-ben tanácselnöknek
választották Dévaványán. 1990 óta hatszor szavaztak neki bizalmat a
helybéliek a polgármester-választásokon. Az időközi önkormányzati
választásig Novák Imre fő áll ású alpolgármesterként vezeti a várost.

Képcsere
Az augusztusi lapunkban sajnos két fénykép véletlenül felcserélésre
kerűlt. A Láng Miklós beszéde .. . című 5. oldalon található íráshoz
tartozó kép a ll. oldalra kerűlt, míg a ll . oldalon a jelzett cikkhez
tartozó pedig az 5. oldalra.Acseréért szíves elnézésüket kérjük!

Lelkészbeiktatás
Sipos Tas Töhötöm nyugdíjba vonulása után, 2013. augusztus l7-én
beiktatták Pap Tibor urat a gyomai református egyházközösség
következő lelkészét. Hálaadó istentisztelet alkalmával igét hirdetett dr.
Bölcskei Gusztáv püspök úr. Az idén 200 éves templomunkban Pap
Tibor beiktat ásátKatona Gyula esperes úr végezte, majd ezt követően a
környék lelkészei áldást és üdvözletet mondtak Gyomaendrőd új
papjának, lelkészének a nagyszámú , megjelent vendég előtt.

A szennyvíztisztító korszerűsítése

A gyomaendrődi szennyvíztisztító telep az 1980-as évek elején épült,
majd 1994 és 1996 között bővítették és modernizálták, ezekben az
években készült el a város teljes terűletén a szennyvízcsatorna hálózat.
A meglévő tisztítási technológia nem alkalmas a beérkező szennyvíz
ma elfogadott módon történő teljes megtisztítására . A projekt célja a
hazai és az uniós irányelvek figyelembe vételével a szennyvíz előírt

határértékekre történő megtisztítása. A projekthez vissza nem
térítendő támogatásként 700 270 465 forintot nyert el Gyomaendrőd
városa. Ehhez 158 millió forint őnerő szükséges. A rekonstrukció
hamarosan indul, befejezése 2015 tavaszára várható.
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REGI UDR , ANTIKBUTRT VASARD Kl
Gyomaendrőd, VI ker. 540.

Telefon: 06-30/9533-594

ItE' LIS 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 u. 59.

&ACRAMENTUM

TEMETKEzt&
Állandó ügyelet: 36-30/696-11-17
CyomaondrÖl1 Bajcsy-l s. út nl. sz.

Ruhajavítást vállalok!
Cipzárcsere, jüggönyvarrá~, átalakítás, szűkités, bővítés

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

Szombat: SZüNNAP!

• Építőipari szolgáltatások nyújtása,

építési anyagok szállítása

-I.l.l • Környezetvédelmi engedéllyel

~
~ tiszta beton, téglatörmelék

"(5;~ átvétele díjmentesen

. :~ Darált beton, tégla:2500Ft+áfától
Elérhetőségek:

in f o@totkaep. hu
66/386-186; 30/334-80-18
w w w.totkaep.hu

CSONTKOVÁCS-AKUPRESSZÖR
Rendel:

Békéscsaba, Jókai út 34. szám alatt, (udvari bejárat)
HÉTFÖN: 14-18 ÓRÁIG

+
--~- -"""------idegbecsípődések, izideti blokk, tartási
~. 6:' rendellenességek megszűntetése

- nyaki eredetűsz édűl ések megszüntetése
- sportsérülések, iziileti bántalmak kezelése
- hagyományos kínai orvoslás
-fűlakupunktűrás fogyókúra
- porckorongsérvek és térdblokkok műt ét

nélküli megszűntetése

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

Várjuk kedves vásárlóinkat a
Fő út 214. sz. alatt (a T-Mobi! helyén), a

Mobiltelefon Szaküzletben!,
Uj és használt mobiltelefonok

értékesítése, javítása! .
Tartozékok, navigációk!

Nyitva tartás:H-P: 9~12; 13-17. ijbll ij/~~~1.~bb
Szü.9 12.

PAPÍRDOBOZ
Stancolt és hagyományos
PAPÍRDOBOZ gyártása

I , I

STANCfORMAKESZITE
Róza kft.

5500. Gyomaendrőd, Ipartelep út 111.
Tel./fax: 661282-095; 06-20/9142-122

j E-maii: rozakft@rozakft.hu ;
........ . ...... ................. ......... .............. . . . . ............ .... . ....... ............... ........ . . .... • • • • • • • • • • •• • • • • • • • 1

.Szép ruhában. arany ajtón ÜGYELET: éjjel-nappal hívható
kopogsz most, hogy szabad-e?" telefonszám: 06-30/630-80-97

(Weöres Sándor)
... Csőke János ... ...

TEMETKEZESISZOL6ALTATAS
Temetkezés, temetkezéssel kapcsolatos

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

További elérhetőségei 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



Éjszakai foci a c sar okban
"Az ünnep alkalmából határoztuk el, hogy rendezünk egy ilyen
sporteseményt, amiből elég kevés van ezen a napon. Ez egy éjszakai
maratoni labdarúgó torna kispályán a sportcsarnokban. Az ötletet aztán
tett követte, jelentkezett jó pár csapat, akik részt kívántak venni ezen.
Sőt, van egy vállalkozó szellemű lánycsapat, akik ki mernek állni a
fiúk ellen. Egyébként helyi csapatokról van szó." A megnyitót Dankó
Béla országgyűlési képviselő vállalta, de nem tudták megérkezését a
csapatok kivárni, ezért elkezdték mindenféle nyitó beszéd nélkül,
illetve Raffael Attila, a rendező Gyomaendrődi Fiatalokért Egyesület
elnöke indította el mégis néhány szóval, ünnepélyesen a játékot.
Sajnos a jelentkezett csapatok közül kettő lemondta a részvételt,
szabadságolások miatt, így csak öt csapat szállt "ringbe" . Az esti hat
órai kezdéstől majdnem reggel hatig küzdöttek a csapatok a csarnok
arénájában.
Végeredmény: I.Bóbita

2.Jenci SC
3. Endrődi Dorkók
4.Lady's
5. Szártsa

Közel két tucat közterület neve változhat
a nyárvégén
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a XX.
századi önkényuralmi rendszerekhez köthető elnevezések tilalmáról
szóló törvény alapján 19/2013. (I. 31.) határozatával döntött arról,
hogy az Ügyrendi, Oktatási, Kulturális, Kisebbségi és Esélye
gyenlőségi Bizottság készíti elő az önkényuralmi rendszerhez köthető

szemé lye krő l és fogalmakról elnevezett közterületi nevek
módosítását. A névmódosítást előkészítő szakértői testület 2013.
március 25-i ülésén letette az előzetes névmódosítási javaslatát azzal,
hogy a Képviselő-testület kérje ki az MTA állásfoglalását. A
Képviselő-testületi döntést követően április 3-án a polgármester
levélben kereste meg a Magyar Tudományos Akadémiát a Képviselő

testület által javasolt 18 közterületi névvel kapcsolatos állás
foglalásának kialakítására. 2013. május 27-én az MTA Jogi
Főosztályától kapott tájékoztató szerint a helyi kötődésű nevek
ügyében az MTABölcsészettudományi Kutató Központja folytatja le a
szüks éges tudományos kutatást. A többi közterület név esetében pedig
már született állásfoglalás. Figyelemmel arra, hogy további
névmódosítási és új közterület elnevezési javaslatok is érkeztek,
illetve egyes változtatásra ítélt közterületi elnevezésekhez még nem
érkeztek név javaslatok , így a Képviselő-testület elhatározta, hogy
széles körben kívánja megismerni a lakosság és a helyi közösségek
véleményét az MTAvégleges állásfoglalásának megérkezéséig.

;lz Akadémia által nem javasolt nevek (Gyomaendrődön esetleg
ralálható utcanevek) pl.: Alpári Gyula, Aprilis 4., Dobi István,
Felszabadulás, Fürst Sándor, Gorkij, Hámán Kató, Károlyi Mihály,
«uu« György, Korvin (Corvin) Ottó , Kun Béla, Lenin, Majakovszkij,
Mező Imre , Micsurin, Műnich Ferenc, Révai József, Rózsa Ferenc ,
'Sal/aiImre . Ságvári Endre, Tanács, Vöröscsillag, Zalka Máté

Legjobb kapus: Szabó Tamás; Gólkirá ly: Szmola Zoltán;
GóIkirálynö: Bán Betti
Támogatók: Dankó Béla Országgyűlési képviselő,

Vass Ignác Liget Fürdő, Templárius Alapítvány (Ungvölgyi János),
Madizol Kft ., Color Shop, Tapír papír, Mini pékség. .

Állatorvosunk levele
Shock ami sokk

A shockon a szervezetben kialakuló keringési elégtelenséget értjük.
Ez azt jelenti, hogy élet menetét meghatározó fő szerveink
oxigénhiányos állapotúvá válnak. Ez a folyamat az anyagcseréjüket
is gátolja. Idejében felisme rve a kezdeti szakaszban visz
szafordítható, de előrehaladott állapotban bármikor fatáli s
kimenetelűvé válik!
Szerveinknek folyam atos és a működésükhöz állandó vérmeny
nyiségre van szükségük. Mindannyian ismerjük a kerti slag esetét,
amely minél nagyobb átmérőve l rendelkezik, annál közelebbre
tudunk csak locsolni vele, szűkítővel, pedig akár a kert sarkáig is elér
a vízsugár. A szervezetbe n ezt vérnyomásesésnek nevezzük. A
keringés lelassul. Ezzel párhuzamosan a perifériás ereket a szervezet
igyekszik összehúzn i, emeli a szívverések számát, próbálja hely
reállítani a vérnyomást. Az oxigénnel kevésbé ellátott szervek,
viszont sejtszintű anyagcsere rendellenességet okoz, tartós
fennállása végzetessé válik. Már egy hányás, hasmenés is vezethet
"un" hipovol émiás sokkhoz. Csökken a keringő vér mennyisége ! De
egy vérvesztéssel járó baleset, betegség (Parvo vírusos
bélgyulladás), a bőr nagyterületü sérülés e is ide vezethet.
A szívritmuszavar, billentyű elégtelenség, szívizom betegségek
"kardiogén" sokkot okoznak. De ugyanilyen veszélyes lehet egy
nagyterületű bőrvérzés, allergiás csalánkiütés is. Toxikus sokkot
okozhatnak a baktériumok, vírus ok, gombák is a belőlük

felszabaduló, kijutó .m érgek" által (sertések ödéma betegsége- coli
baktérium) . De egy egyszerű védőoltás, érzéstelenítő is ide vezethet.
Ezeket érdemes a kisállat egészségügyi könyvbe is bevezetni.
A betegek pulzusszáma növekszik, az erekből folyadék áramlik ki a
szövetek közé- ez gyengeséghez, remegéshez vezethet, az erek
könnyen elnyomhatóak. E miatt, a légzése felületes szapora, a pofa
nyálkahártyája szürkés , eszméletre nem kelthető a beteg állat. Leáll
a légzés és keringés. A kezelésnél a lehetőség a beteg .fektet ése",
infúzió adása, keringés javító szerek adása (Ezt bízzuk
állatorvosunkra!).
A gyógyulás sajnos nem személyfüggő ! Enyhe esetekben a
szervezet maga is képes megbirkózni a vérnyomáseséssel, a
gyógyszere k mindenképpen javítják a túlélési esélyeket, de vannak
sajnos olyan pillanatok, amikor teljesen váratlanul a keringés
összeomlik, tehetetlenné válunk, a sokk nyer!

dr.Kondé Gábor
állatorvos

555 3Kondoros, Hacsó Béla u. 30.
5500 Gyomaendrőd, Főút 149.

+36/30/9032998



DINYA INlRE
5500 Gyomaendrőd,

Bajcsy-Zs. út 98.
Telefon: 66/282-802;

30/6388-953

AKCIÓS AJÁNLAT!
STIHL, MAKITA kisgépek

a készlet erejéig!
Alkatrészeik éskiegészítőik

is megvásárolhatók!
Szegélynyirók, kaszák...

Mosógépek, hűtők,

fagyasztószekrények
Fütésfelújításhoz,

rekonstrukcióhoz kazánok,
radiátorok, szerelvények!

Idomacélok, síkhálók, lemezek
Minőségi konyhai eszközök,

háztartási gépek
Minőségikerékpárok

és alkatrészekf
Épületgépészeti anyagok,
csövek idomok, kazánok
Tűzrostély (kályha- és

kazánrostélyok)
kandallók nagy választékban!

Fürdőszoba felújításhoz
mindenféle felszerelés,

szükség esetén rövid határidővel

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

I I O'" kín ál kból

AGRO ARUIIA" SZl Ina atun o :
,. műanyaghordók, cefrés hordó,

" U' t 15 S üst~k,.kályhák, alulétrák,
. Z. gunucsizma, takaroponyva,

t~ ?ftáté drótkerítés, festékek, szögek,
csavarok, kézi szerszámok,

Tel.:66/386-274; 06/20/9527-032 lombseprű, őszi műtrágyák,

Nagy válasz tékkal várjuk fóliák, munkaruha, kesztyűk,
kedves Vásárlóinkatl konyhafelszerelések. ..



A X. EUROPEAN MAJORETTES
CHAMPIONSHIP - Tatabanya, Hungary

A x. Majorette Euró pa Bajnokságon, Tatabányán büszkeséggel és
örömmel töltött el, hogya Színfolt Mazso rett Cso po rt örökös tagja:
Ny íri Dóra magyarul és angolul konferált, Knapcsek Kitty és La tyák
Brigitta a Ne mzeti vá loga tott mazsorettek között táncolt , va lami nt
Br igit ta : két botos szó ló ka tegóriába n az előkelö : negyedik hely ezést
érte el. A Szinfolt táncosai a nyár folyam án 12 alka lomma l
örvendeztették meg változatos tánc ukkal a közönséget a különböző

rendezvényeken. Az ősz folyamá n szintén szá mos alkalommal
sz ínesítik a programok műsorait a csinos mazsorett lányok és nemcsa k
Gyomaendrődön. Várjuk szeptember hónapban a kezdő mazsorett 
táncoktatásra ajelentkezőket a következő telefonszám on : 06- 30- 374
7 152, va lamint a Színfo lt Mazsorett Cso port Faceboo k olda lán
üzenetben . -Hunya Jo lán m űv észeti vezető-

Halfőzőverseny

AugusztusI8-án rendezte meg a GYÜSZ-TE az önkormányzat
támogatásával a tizenötödik Nemzetközi Halfözö versenyt, mintegy 35
csapat részvételével. Helyszíne idén ismét az endrődi városrészben fekvő

liget volt.

Ahaifőző verseny díjazottjai közü l:
Dunai: arany: Hege team, Érsekcsanádi halászok és halásznék, Katona
Péter.
Tiszai-K ör ö si j ellegű: bronz: Gyomai Barátok Köre
ezüst: Gyomaendrődi Fidelitas, Körösök Vidékéért Egyesü let, Jobbik
Gyomaendrődi Alapszervezete, Bónom-zug Vizéért Egyesület 2.,
arany : Bónom-zug Vizéért Egyesület l. , Gyoma Felsőrészi Olvasó és
Gazdakör, Varga Zoltán, Gácsi Antal, Oskó csapat, Endrődiek Baráti Köre,
IványiTibor, Sóczó Lajos, Demokra tikus Koalíció csapata.
Egyéb halétel, ezüst: Insula Bau Kft., Oskó csapa ta
arany: Demokratikus Koalíció, Bethlen Gábor kuktái, Körösök Vidékéért
Egyes ület, Gyoma i Barátok Köre, Oskó csapata.
Megtisztelte az eseményt a DK (Demok ratikus Koalíció) egyik alelnöke,
Debreczeni József is. Elmondta, hogy nem csak politikai indokból jár itt
Gyomaendrődön, hogy találkozzon az itteni DK-sokkal, hanem személyes
motivációja is közrejátszott.
Dunaszentgyörgyön nöttem fel - mondja -, és a dunai halászlének nem

csak kedvelője vagyok , hanem magam is szoktam főzni. Elmondhatom,
hogy egyféle tapasztalatcserére is jö ttem, milyen is a tiszai-körösi
halászlé? Egyébként Gyomaendrődön még nem jártam, inkább
Békéscsabán, Gyulán.
Azt hallottam, hogy itt fideszes a polgármester, aki kedvesen üdvözölt is az
imént.
lIyenkor ugye rengeteg fesztivál, rendezvény van az országba n és a
politikai pártok ezeke n igyekeznek megmutatni magukat. Legutóbb
például a bajai fesztiválon voltam, ahol megjelent Gyurcsány Ferenc,
Mesterházi Attila, Bajnai Gordon is. Egyébként a főz é sre visszatérve, azt
mondják, akik ettek már a halászlevemből , hogy jól csinálom, bár a dunai
elég egyszeru a körösi hez viszonyítva. Csodálkozva néztem itt, hogy
miként készítik elő az ételt, passzírozzák, alapleveket hoznak otthonról és
egyebek... Biztosan nagyon finom lesz.



Tényleg olyan egészséges a joghurt?
16 gyümölcsjoghurtot teszteltek.

A Tudatos Vásárlók Egyesülete kiderítette...,
íme .az eredmény!

Elsősorban a cukor és gyümölcshányad szempontjából vizsgálták a
termékeket - táplálkozástudományi szakértő segítségével, hogy
kiderüljön, egészséges finom ság vagy inkább cukros édesség a
gyümölcsjoghurt.
A fogyasztó joggal várhatja el, hogya termék valódi gyümölcsö t és
kevés cukrot tartalmazzon, és ne arom ák, színezékek, valamint
glükóz-fruktóz szirup biztosítsa az ízét és a színét, ezért az értékelés
szempontjait e kritériumok mentén határozták meg.
A vizsgált termékek min ősége széles skálán mozog : míg egyes
termékek 9-1 2g gyümölcsöt tartalmaztak, addig a kevé sbé
gyümölcsösek csupán Zg-ot, A cukortartalom tekint etében is hasonló
az eredm ény. Bizonyo s termékeknél nagyon nagy a hozzáadott cukor
és fruktóz-glük óz szirup aránya (6g-tól 12g-ig terjed) . Sajnos a
becslést nehezíti, hogy a cukortartalom feltüntetésénél együtt
szerepel a tejcukor és a hozzáadott répacukor, cukorszirup.
A 16 gyümölcsjoghurt k őzül két termék, a Cserpes epres joghurt és a
Spar Natur Bio szamócás gyümöl csjoghurt ért el előkelő helyezést,
mert teljes értékü gyümölcsöt tartalmaznak a hozzáadott
cukormennyiségnél nagyobb arányban, valamint az összetételt
tekintve a Cserpes j oghurt eg yáltalán nem tartalmazott
adalékanyagot, míg a Spar termékben csak természetes anyagokat
(pektin, c éklalé) találtak - igaz, ezek sem feltétl enül szükségesek a
termék kialakításához.
Annak ellenére, hogyaCserpes az összes pontszámot tekintve első

helyen végzett, a címkeinformáció terén még van hova fejlödni ük,
tápanyagtáblázat ugyanis nem található a címkén.
A legrosszabb eredmények a kevés gyümölcs-, nagy cukortartalom és
a sok adalékanyag miatt születtek. Ezért érdemelte ki aDanone
Könnyü és Finom epres gyümölcsjoghurtja az utolsó helyet. Ebben a
termékben a sok adalékanyag és cukor mellé valódi gyümölcs helyett
csak gyümölcskoncentrátum került.
Nem sokkal kapott jobb értékelést az Alföldi Tej Kft. által gyártott
Magyar joghurt. Bár ez több gyümölcsöt tartalmazott, mint a
legrosszabb minőségűDanone, sok pontot veszített az adalékanyagok
(aroma, stabilizátor, színezék, savanyúságot szabályozó anyag,
tartósítószer), a magas cukortartalom és a hiányos címkeinformáció
miatt .
Külön érdekessége a tesztnek, hogyaDanone hat terméke a magas
gyümölcs- és viszonylag alacsony cukortartalmú jobb minős égt ől a
sereghajtó gyenge kategóriájúig széles skálán szerepel, viszont az
adalékanyaggal egyiknél sem spórolnak.

Forrás: OrientPress Hírügynökség

Gyógyszer nélkül
Egészségünk megőrzése érdekében - szerencsére - mára egyre
többen ismerik fel a természetes gyógymódokban rej lő ortasi
lehetőséget. Sok éven át általános .megoldásként kizárólag azt az
információt ontották ránk a tömegreklámok, hogy fájdalom,
rosszullét, betegség esetén milyen pirulákat kell bevennünk.
Gyógyszereket fogyasztani hosszú időn keresztül kényelmesebb
megoldásnak tűnt, mint egészségesen élni, táplálkozni és megismerni
a saját szervezetünket.
Napjainkra szinte mindenki számára nyilvánvalóvá vált , hogy a
mértéktelen gyógyszerfogyasztás nem vezet sehová, kizárólag a már
kialakult betegségek kellemetlen tüneteit enyhíthetjük vele gyorsan
és kényelmesen. Ha sokáig szeretnénk egészs éges életet élni, akkor
meg kell találnunk a betegségek valós kiváltó okait és azokat a
táplálkozásban, életvitelben rejlő problémákat, melyeknek
megváltoztatásával a legtöbb megbetegedés kialakulását egész
egyszerüen megelőzhetjük.

Cukorbetegség tippek és ajánlások a
népi gyógyászatból

A cukorbetegség a cukoranyagcsere krónikus 'zavara, amely a
vércukorszintet tartósan mege meli . Világszerte egyre több en
betegednek meg diabéteszben. Kiváltój a inzulinhiány vag y
inzulinérzéketlenség, esetleg mindkett ő, A betegség tipikus
kisérőjelensége az erős szomjúság, fokozott vizeletürítés, a nagy étvágy
és a viszket és. A Il-es típusú cukorbetegség hossz ú.ideig fennállhat
kis ér őjelens égek nélkül is, és csak a későbbi károsodások révén kerül
azonosításra . A tartósan megemelkedett vércukorszint károsítja a
véredényeket, ennek következtében számos követ-kezményes betegség
léphet fel.
A cukorbetegség kezel ésére a hagyományos orosz gyógyászat
kül önb öző, bevált recepteket ismer. Ezek csökkentik a cukorszintet a
vérben, helyreállítják a normál anyagcserét, és normalizálják az
étvágyat.Tetszés szerint válasszunk egyet közülük, és alkalmazzuk.
Múmijó
Bevált szer cukorbetegségre a múmijó . Ehhez egy rizsszem nagyságú
múmijó darabot oldjunk fel 125 ml meleg vízben, és ezt az oldatot igyuk
naponta kétszer (reggel és este lefekvés előtt) 10 napon át. Egy hét
szünet után ismételjük meg a kúrát.
Főzetgyógynövényekből

Keverjünk össze 2-2 evőkanálnyi szárított borsmentalevelet ,
közönséges lenmagot, csipkebogyót, 3-3 evőkanálnyi orbáncfüvet,
útifülevelet és fekete ribizlit , 5 evőkanálnyi kertibab-csírát és 7
evőkanálnyi hangalevelet. A keverékböl két evőkanálnyit öntsünk fel
este félliter forró vízzel egy termoszkannában, a lezárt kannát hagyjuk
éjszakára állni, és a főzetből igyunk naponta 3-4-szer 60-80 millilitert
evés előtt fél órával, 2-3 hónapon keresztül.
Főzet orgonából
Gyüjtsük tavasszal az orgona bimbóit, és szárítsuk meg árnyékos
helyen. Öntsünk fel l evőkanálnyi virágbimbót 250 ml forró vízzel,
hagyjuk kihűlni , és tároljuk a hűtőszekrényben . A főzetből vegyünk be
naponta háromszor levőkanállal 2-3 hónapon keresztül. A főzetet csak
két napig használhatjuk fel, utána frisset kell készíteni.
Főzet hangából
Öntsünk fel l evőkanál szántott hangalevelet 250 ml forró vízzel,
hagyjuk állni 30-40 percig, és szürjük át. A lehűtött főzetből igyunk
naponta háromszor 2-3 hónapon keresztül kis kortyokban 250
millilitert.
Az örménygyökér alkoholos kivonata
Adjunk 50 gramm szárított, aprított örménygyökeret egy flakonba,
öntsük fel fél liter vodkával, hagyjuk állni a lezárt flakont 2 hétig egy
sötét helyen, közben gyakran rázzuk fel, és aztán szűrjük át. Az
alkoholos kivonatból vegyünk be naponta háromszor evés előtt 30
cseppet némi vízzelkeverve, 3-4 hónapon keresztül.

KISEBBSÉGI ÜGY

1990 után megalakultak a kisebbségi önkormányzatok szerte az
országban. Addig, amíg a német kisebbség emlékművet elkészítettük,
addig láttam a célját. Az emlékművek elkészítését szorgalmaztam, de
egyetlen fillért sem vettem fel munkadíjként. Az emlékművek elkészülte
óta, a kisebbségi szavazásokon sem veszek részt. A politikában azt
látom, hogy az a cél, minél kevesebb magyar legyen. Megalakult 18 féle
kisebbség az országban, amely önkormányzatként létezik, és
rn űk ödéséhez pénzt kap. Ezek kulturális területen működnek és ez is
bizonyos megosztást eredményez. A magyar akarattal nem szabad
szembe állni az ellen valamit is tenni, ellene szavazni, nemrá szavazni.
Egyek vagyunk a magyarokkal az a mi célunk is, ami az övéké. Tudom,
hogy minden kisebbség kapott pénzt a rn űköd ésre, amelyeket
tiszteletdíjakra, vacsorákra költen ek el el ső sorban . Mindezeket
feleslegesnek tartom. A szavazási demokrácia a pártokra szavazással a
magyar lakosságot teljesen megosztja. Az emberek így párt alapon
egymás ellenségeivé válnak. A kiélezett állandó furkálódás, a
kormányzópárt akadályozása utálatot kelt a politika iránt jó érzésű

emberekben. Mindent nagyon tudnak, hogy kell csinálni, de amikor ott
voltak a kormányban, pont az ellenkezőjét csinálták. Hazugság, állandó
hazugság a politikus kenyere. -Dr. WJ-
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Tisztelt Hirdetőn k!
ÚjGyomaendrődi Hírlap szerkesztösége Cím:
5500 Gyomaendrőd, Arany J. u. 25.; mobil: 06/20/2216-633;
e-maii: biro.karoly5@upcmail.hu; Beküldési határidőminden hó 25-el

Dankó Béla megyei útügyi biztos:

Folyamatosanzajlanak aburkolatjavítási munkák
Dankó Béla, a Békés megyei közutak javítására és fejl esztésére
irányuló koordinátori szerepeket ellátó útügyi biztos egyeztetéseket
folytat számos színtéren annak érdekében, hogy a megyében élők

elvárásainak megfelelő, a megye gazdasága és közúti forgalma
szempontjából legfontosabb útjavítások valósuljanak meg.
-A megyei biztosok elsődleges feladata, hogy a korlá tozott
erőforrások a szakma i szempontokn ak megfelelően, ugyanakkor a
helyi elvárásosok figyelembe véte léve l legyenek felhasználva. A
megyében szükséges rövidtávon megva lósítandó beavatkozásokró l
egyeztetéseket kezdtem többek között a települési vezetőkkel,

választókerületi elnökökkel, valamint a Magyar Közú t Zrt-vel és a
Nemzeti Inf rastru ktúra Zr t-ve l. 2013. június 15-i kinevezésem óta
zajlanak a közutak javítási munk álatai, k áty úz ásai - nyilatkozta
Dankó Béla.
A 44. számú főút mentén burkolatí javítások történtek, ezen a héten a
44. számú főút mentén, Békéscsaba-Veszely és Gyula között, a 46.
számú főúton Gyomaendrőd és megyehatár között, valamint a 4642.
jelű úton Kondoros és Nagyszénás k ő ző tt zaj lott burkolatjavitási
munkák.
- Ezen javítási munkálatok a jövő hét fo lyamán is f olytatódnak,
természetesen az időjárás függvényében, mégpedig a 44. számú főút

Szarvas-Kondoros közötti szakaszán, 440 1.jelű összekötő út szarvasi
belterületí szakaszán, 4642. jelű Nagysz én ás-Kondoros összekötő

úton és a 4429. jelű úton Medgyesbodzás-Gábortelek közötti
szakaszán - részletezte a munkálatokat Dankó Béla.
Az a célom, hogy f olyama tosan táj ékoztassam a megyében élőket a
j avítási munkálatokról. Természetesen a teljes és végleges megoldás t
nem ezek az útjavit ások, hanem az utak teljes fe l új it ása, új útszakaszok
építése j elentené, de a források megérkezéséig is mindent meg kell
tenni annak érdekében, hogy járhatóak maradj anak a Békés megyei
utak.
Emellett ajelenlegfolyamatban lévő uniós KÖZOPpá lyázat keretében
a Kormány már most forrás t sz eretne biztosítani megyénk számára.
Ennek a programnak az előkészítése, a műszaki adatok egyeztetése
jelenleg is zaj lik a Magyar Közút Zrt.-ve l. Így reményeink szerint a
legfontosabbf elújítások ham arosan megkezdődhetnek- foglalta össze
a rövid távú célokat.
A rövid távúfelújítások mellett párbeszédzajlik a megyét érintő közép
és hosszú távú f ejújításokról hasonlóan az előzőekhez a hely i
döntéshozók bevon ás ával. melynek célja azoknak a felújítási
javaslatoknak az összegyűjtése, melyek a megyében élők és közlekedők
számára a leginkább szükségesek. Majd a javaslatok alapján
előkészítünk egy olyan útlist át, melyet először előkészítésre és
tervezésre, majd kivitelezésre javasolunk a Kormánynak - tette hozzá
Dankó Béla
Az útfelújí tásokhoz szükséges fo rráso k első sorban a 2014-2020-as
uniós költségvetési időszak részeként várhatók. Már megkezdődött az
új útfelújítás i program megalap ozása. A már meghirdetett célértékek
szerint három éven belül meg kell fordítani a negatív trendet, és 7 év
múlva el kell érni lega lább a súlyos állapotromlás előtt fennálló
átlagos útállapot szin tet. Jelenleg a felújítási program tervezetétkell
egyeztetnünk, a Korm ány ez után fogadhatja el a f ejlesztésrejavasolt
utak listáját- fejezte be a megyei biztos.

.Jármű

Lassú jármű 15 q teherbírás, fülkés,
RS-09 motorral , összkerékmeghajtás,
billenős. Műszaki 2014. 04. hóig. Érd.:
30/979-06-96 .

198908s gyártási évjáratú MZ 150-es
motorkerékpár friss műszakival eladó.
I.ár150 eFt.Érd.: 30/9790-696

Korrepet álás , felzárkóztatás,
magánórák, fejlesztő foglalkozások,
dolgozatokra, középiskolai felvételire,
versenyekre való felkészítés, áltálános
iskolásoknak (1 -8. oszt.). iskolai
dolgozatlapok megrendelhetők .

Korszerűen felszerelt tantermemben
minden felszerelés ingyen biztositott.
Cél a min$.1 jobb iskolai eredmény
eléréseláz On gyermekéért dolgozom!
Erd.:30/856-32-18

Gye., Rákóczi u-ban, 4 szobás, dupla
fü rdőszobás, dupla ebédiös,2bejáratú
polgári ház melléképületekkel, dupla .
garázzsal, vegyes tüzeléssel,
berendezéssel eladó. Érd.: 66/284
278; 30/851-99-02 -b-

Ve gyes

Gye., félkomfortos parasztház,
beköltözhetően , Kálvin u 57 sz. alatt,
eladó.l.ár 4,5 MFl. Érd.:70/2015-208;
66/282-148-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,
gá zfű téses családi ház, nagy
melléképülettel 1440 m2-es telekkel
eladó.l.ár3,45MFt. Érd.:20/4132-770

Gyomán,Rákóczi u.29. sz. ház eladó.
Jele nleg orvosi rend e lő . A
Kecsegésben (Sulek kert)
horgásztelek eladó. Érd .: 30/367
0840;30/9985-096

Szegeden a Tesco mellett albérlet
kiadó diákoknak. Érdeklődni : 06-20
232-3696,angyalbandi@vipmail.hu

Elcserélném 2szobás, kertes házamat
ltp-i.földszinten lévő 1szobás lakásra.
Ármegegyezésszerint. Érd:0666610
717. telefonon.

Dunnát, párnát, hagyatékot veszek
Gyomán,Petőfi u.64.30/4643-956

Egy garázsra való 38x18x10 cm es
berényi blokktégla eladó féláron. Érd.:
Gye.,Zrínyiu.29/1 .este 5után.

Jó állapotú aluváza s német
kerékpárok, l áncfűrész , modern
dohányzóasztal, ebédlő asztal, mikró,
1 db ruhásszekrény, kombinál t
szekrény, mosdókagyló eladó a Gye.,
Kulichuti használtcikk kereskedésben.
Tel.:20/985-72-59

: Iadó aHOLDFÉNYsöröző Kulich Gy.
L- ban (Magtár!apos) tel jes
Jerendezéssel.Ár megegy. Szer. Érd.:
lO/501-39-14

3yomán. Rózsa F. 14. sz. alatt 4
izobás,nappali + étkező , padlásteres
;saládi ház alsóépülettel, garázzsal
sladó ,- kisebb csere érdekel. I.ár11 ,5
vl Fl. Érd.: 66/284-295; 30/249-76-22
-b-4x-

-1UNYÁN 3 szobás, összkomfortos
láz, nagyportávaleladó. Érd.:70/566
r3-44

3ye. Október6. ltp-en 2szobás lakás
sladó, vagy kertes házra cseré l hető .

~rd . : 30/356-24-49

3ye. Október6.ltp-en 2szobás lakás
;ürgösen eladó, vagy kertes házra
;serélh ető . Érd.:20/5767-879

Endrö o központjában 3 szobás,
Jsszkomfortos családi ház eladó.
::> arkettá s szobák, müanyag
iyll ászárók és roló. I.ár 5 M Fl.
Vl egegyezés szerintfizetési könnyités
ehetséges.Érd.:30/604-94-77

3yomán,Zrínyi u. 19/1. alatt 5szobás,
~tkezős , vegyes, ill. gázfütéses ház
eladó.Érd.:70/566-73-44

3yomán , a H ő s ö k utcában
összkomfortos parasztház, 2,5
szobás, konvektoros fütéssel eladó.
Irányár: 2,8 millió Ft. Érdeklödni:
)630/49-83-521

Ingat lan

3yomán a Vásártári lakótelepen 3.
emeleti, két szobás, klímás, riasztós
akás eladó. Irányár:4,7 millió Fl.,
Jgyanill Gyomán hőszig e t e lt,

<étszintes ház eladó, összkomfortos
30 nm-es alsó épülettel, garázzsal.
Irányár:15,5 Millió Fl. Érdeklődni:
)620/423-05-65

~ Pocos-kertben 952 m2 kert olcsón
3ladó. Ár megegy. szer. Érd.: 30/243
18-87
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ap'rbolt
Gyomaendrőd, Kossu th u. 31.

T E L E F O N : 06-30/278-04-05
Köszönj ük, hogy megtisztelt minket bizalmá val

és tanszereit nálunk vásároltal
Ajá n ljuk figyelmébe különleges

A.JÁNDÉKTÁ GYAlNM :
Ón címkés flakonok, Faliórák
Üvegek, pohar ak Mécses tartók
Vetk őzés bögr ék, po harak Fotóalbum ok

Fo lyama tos an é r k e z n e k
sze met gyönyörködtetö selyem v i rág o k!
J á t é k kínálatunk is egyre bővül !

Megérke ztek a 201 4 -e s
A SSZTALI NAPTÁRAK!

B eisk o l á zási utalványok a t elfog a dun k !
ll.: S o d ex o , Tick e t , E rzséb et s t b •••

Továb b r a is váltha t
vásárl á s i u t a l ván y t b á rm i ly en összeg b en !
Nyi tva tartás : H -P : 7-17- ig ; A TAPÍR PAPÍR

Szo: 8-12-ig csap ata
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( .. friss pékáru )

- elérhetö árak I
I

- széles választék I
I

.. minöségi termékek I
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.. törzsvásárl6i kártya !
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V~ 'assza a IH R o.boltjaitt !
Gyomaendrőd:

.. Fő út 26.

.. Bajcsy-Zs. út 49.
~ Hossuth u. 2.
~ Hossuth u. 66.
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Az a " ás gyűjtés ő

A kajakos gyermekek szülei, miután végül is elküldték Kovács
Gábor edzőt, aláírásgyűjtést szerveztek az edző visszavételére.
Erről a következőket tudtuk meg:
Miután átnézték, hogy kik írták alá és hányan voltak, kiderült, hogy
tizenhat-tizenhét gyermek Írta ezt alá, és hét fő, aki tizennyolc éven
felüli. Ebből arra a következtetésre jutottak, hogy a negyven,
negyvenöt fős versenyzői létszámból, nyolc esetleg tíz fő, aki nem
tudja elfogadni az új edző személyét.

(9. oldalon bővebben!)

"A megalakulással a roma tagozat tartalmi elemeit kidolgoztuk.
Ezek az emberek nem a pártpolitikai szervezet tagjai, hanem a civil
szférában dolgozó, az együttműködést kereső személyek.

(bővebben a 9. oldalon)

Szeptember 25-én, délelőtt 11 óra körül érkezett bejelentés a
rendőrségre, hogy a Kossuth utcai óvodában, kerítésjavítás közbe n,
az ásás során, valószínűleg világháborús gránátokat találtak a
földben. A kiérkezett rendőrségi szakember megállapította,
miszerint 14 darab, különböző lövedéket szedtek 'ki a földből, és
mindegyik éles állapotban volt. Volt köztük páncéltörő gránát,
légvédelmi repesz és egyéb éles lövedék. Az óvoda kiürítéséről az
intézmény vezetője gondoskodott, a csemetéket a sportcsarnokban
helyezték el. A környező területet a tűzoltóság lezárta és őrizte. A
megérkezett tűzszerészek el száll ították az összes talált
robbanó szert.

(Rendőrségi hírek, fo lytatás a 10. oldalon.)



Dr. Frankó levele

Nyárutó
Augusztus ut ol só napj ai vo lta k. Leballagtam a gá to n a
fiirdőhelyemhez, éppen kajak verseny volt. Porfelhő a szárazság miatt.
Sok autó, nagy nyüzsgés, időnként megszólaló a hangosbeszélő

fogadott. A viz üres volt, de elvitte a hangzavart arra Endrőd felé.
Mindenütt idegen arcokat láttam, mint egykor 1966-ban, amikor az
első nyaramat töltöttem itt, és lejött em megnézni a folyót. Szép emlék.
Nem szeretem a tömeget, a sokadalmat, hülyén érzem magam, ha
nincsen kihez szólnom. Csak jönne már valaki, ismerős, hogy
megkérdezzem, lesz-e még itt ma valamiféle verseny? Meghal1gatott
az Úr! Jött Katika a Lővei ikrek szép mamája, azonnal feltaláltam
magam, őt meg mertem szólítani. (Pólyás kora óta ismerem.) Tőle

tudtam meg, hogy még sárkányhajó verseny is lesz. Az igazat
megval1va későn mentem a parton. Szívem szerint pontosan a L ővei

ikreket és társaikat szerettern volna megnézni verseny közben, mert
még soha nem sikerült. Kedvelem ezt a két szép, stramm ikerlányt. Ök
ezt nem is sejtik. Remélem, egyszer majd sok kis unokávallepik meg az
anyut és olyan szép asszonyok lesznek belőlük, mint a marnájuk . Itt
ahol lakom három házzal arrébb nő fel és serdül szép felnőtt nővé az
Anka ikerpár is. Az Anka lányokat pici koruk óta bolondítottam, ha
találkozom velük. Szeretem őket is. Szépek, udvariasak és jókat
kuncognak hülyeségeimen. De ott vannak Bóczér Tibi fiai, Dani és a
testvére. Öket soha nem tudtam megkülönböztetni. Te melyik vagy,
tettem fel a kérdést , ha bejött a rendelőbe valamelyikük. Ikersors,
ismertem, átéltem sokszor.
De menjünk csak vissza a vízpartra. Megnéztem a sárkányhajósokat,
legjobban a dobszó tetszett. Kicsit .z ürös" volt a rendezés, elég nehéz
volt összeszedni a versenyzőket és érmeket osztan i, ahogy észleltem. A
kis Tótka Sanyit nem sikerül t elcsípnem, nem volt ott. Mennyit
izgultam miatta! A magyar tévé és rádió szégyene, hogy alig láttuk,
il1etve hallottunk róla. Pontosabban a duisburgiVB-ről , csak a hiányos
közvetítés volt. De láttunk vizben úszkáló kacsákat, vöcsköket és
németeket minden mennyiségben. A németek nem változtak! Csak ők

és csak ők ! Szomorúan hal1ottam, akajakosok edzőjét menesztett ék,

Állami kitüntetést kapott
Ungvölgy János, a Templárius szervezet helyi
vezetője idén, augusztus 20-a alkalmából ,
kitüntetést vehetett át a Köztársasági elnöktől ,

valamint Balogh Zoltán minisztertő l a Magyar
Nemzeti Színházban. A Magyar Érdemkereszt
Arany Fokozatát kapta. Ennek előzménye az,

1W~:2:...L:::-_W hogy - saját szavaival-: Szolnokon dolgozom, a
LIA Alapítvány Szakközép Iskolájának igazgatója vagyok, és az ott
végzett munkámért kaptam. Tulajdonképpen a nul1áról, így, ott
ismeretlenül, egy iskolát sikerült létrehozni, aminek létszáma most
ötszázhúsz ró. Ehhez sok ember kel1ett, akik segítették, és ezek
Szolnok megyei segítőkész, nagyszerü emberek. Így sikerült eljutnunk
a mai napig a tanintézménnyel - tette hozzá Ungvölgyi János.

Meghívó
Időpont: 2013. október 19. szombat 15.00 - 18.00

Helyszín: Gyomaendrőd, Katona JózsefM űvel üd é si Ház,
Gyomaendrőd, Kossuth út 9.

A Galaktika Baráti Kör vendége Kalmár János
a Magyar Ufó Szövetség elnöke
(író, újságíró, őstörténet kutató)

A téma és a rendezvény irá nt érdeklődőket

15 órátóltól szívesen látjuk.
Az előadás témái:

- Salamon kulcsának titkai
- Vetített világ

ál1ítólag nem a leglovagiasabb formában. Jó lenne, ha valaki elöál1na és
elmondaná a gyomaiaknak mi volt ott a baj? Nem ütöm bele az orrom,
nincs jogom hozzá, csak agyerekeket sajn álcml Hátha ők szerették az
edzőjüket? Vagynem? Mi az igazság?
Augusztus utol só napj aiban szép, elegáns ' rendezés és sok
kiváncsiskodó mel1ett avatták fel a Vidra mentőcsoportot. Nagyszerü
ötlet volt, a rendezés is tetszett. Sok sikert, de kevés munkát! Jött a
szeptember, még mindig szép volt az idő, mikor benépesült a
strandunk. Volt ám látni való. Pöttyös kendők! Kedves arcok,
ismerősök, jó hangulat. Hosszú évek után találkoztam egykori
titkárnőmmel Kígyósiné Katikával. Nem szégyel1em, elbőgtem

magam, úgy meghatódtam (ez már az öregség jele?). Nagyszerü ember
és munkatársam volt a polgármesterségem idején. Sok segítséget
kaptam tőle . Öszintén örültünk egymásnak. Jó volt találkozni a
nagyenyedi barátainkkal. Szerencsém volt, hogy én lehettem 20 éve,
aki a testvérvárosi együttműködést megkötöttem itt ésNagyenyeden is.
Többször jártam ott, Kőrösi Csoma Sándor, Bólyai Farkas egykori
iskolájában megforduln i nagy élmény. Szép nap volt ez a szeptember 7
e! Azóta viszont ronda az idő, hol esik, hol fúj, vagy hideg van. Talán
ma 25-én van először szép idő. Délután be akartam menni egy hozzám
küldött postával egykori rendelőmbe a levelet átadni, ám éppen
bombariadó volt, pontosabban második világháborús lövedékek miatt
lezárták a környéket. Kísért a múlt, szokás mondani. Csak az ablakon
akartam beadni a levelet, de nem engedtek oda sem. Szegény ablakom!
Hányszor hajoltam ott ki, hányszor adtam, vettem be papírokat. Zajlott
ám ott is az élet. Kísért, lám a múlt ! Az is én voltam! Olyan réginek
tünik minden már.
Jön az ősz kiméletlenül! Ezért aztán nem illik nyavalyognom , hogy
szép volt-e a nyár, a tavasz, a múlt? Az ősz szép is lehet, de mégis csak
az elmúlást jelenti. Jönnek a szomorú ünnepek: október 6. az Aradi
vértanúk, és október 23. a forradalmunk évfordulói. Ezek elbuktak, de
mi mégis itt vagyunk, lám minden rosszul sikerült dolgot lúl lehet élni!
Csak akarni kell! Csak felejteni nem szabad!A szívünkre kel1 hallgatni!
Szép őszi napokat! Legyünk csordultig tele figyelemmel, szeretettel,
megértéssel egymás iránt ! Higgyék el, csak ígyjó és ígyszabad élni.

Üdvözlettel dr. Frankó Károly

Tisztelt Szépkorú Lakosok!
A bennünket felnevelő generációk erőt adó
példája, biztatása ma minden korábbinál
fontosabb . Október elsej én, az Idősek

Világnapján mondjunk köszönet et mindazok
nak, akik oly hosszú éveken át rakták le azt az
utat, amelyen ma mindannyian járunk. Szeretettel és tisztelettel
köszöntök minden szépkorú lakost, életükhöz további jó erőt , egész
séget kívánok! Isten éltesse Önöket!

Tisztelettel: Dankó Béla országgyűl ési képviselő

Tűzoltó nappal fűszerezték a ter mészetes
anyagból készült termékek piacát

Szeptember 8-án az új Városháza udvarán ismét megrendezték a
természetes anyago kból , hagyományos technológiával készült
termékek, vagyis a biotermékek bemutatóját és vásárát. A helyszínt és
az alkalmat felhasználták egyútta l arra is, hogy immár másodszor
kerüljön sor aTűzoltók napjára.
A rendezvény bevallottan népszerűsíteni kívánta az egészséges
életmódot, a minőségi táplálkozás fontosságát, a természetes
anyagokból készül t eszközö k, használati tárgyak harmon ikus
környezetét. Ennek érdekében a helyi őstermelők, civil egyesületek
kóstolóv al egybekötött bemutatójára és vásárára került, ahol
megízlelhették a nagymamák receptjei alapján készült lekvárokat,
szörpöket, aszalt gyümölcsöket , befőtteket.
A gyerekek nagy örömére katonás rendben felsorakozott tüzoltó autók,
szirénázó rendőrautó, emelőkosaras kilátó és még sok egyéb játék és
látnivaló várta őket.

(forrás: gyomaendrod.hu)



Óvó bácsi a kicsíkkel...
Vasas György Péter szép hivatást választott!

A Bethlen Szakközépiskola elvégzése után banki ügyintézőnek

tanultam Békésc sabán - kezd te történetét Vasas György Péter.
Közben Weigert László keze alatt elkezdtem gyerekeket tanítgatni
táncolni. Ez végül olyan sikerélményt adott, amely arra az
elhatározásra serkentett, hogy nekem kis , óvodás gyerekekkel kell
foglalkoznom, s a szarvasi óvóképzőbe kötöttem ki . Ez az
elhatároz ás 20 lO-ben már bennem volt, de a képzőt 20 ll-ben
kezdtem el. Még most nem végeztem el, van egy évem hátra,
.Jevelezős'' vagyok a képzőben, ezé rt óvoda pedagógus
asszisztensként dolgozhatom .

Mindezek ellenére a nyárfolyamán egy élelmiszerüzletben láthatott
az, aki betért oda. Ez mily en apropóból alakult így?
Nekem a középiskolai v égzettségern kereskedő. Gyakorlaton pedig
annak idején a "kenyérgyári" Sikér boltban voltam. Az ismeretség
folytán aztán már tavaly nyáron, majd idén nyáron is elmentem oda
dolgozni. Szűks é g volt rám , mert így a dolgozók el tudtak menni
szabadságra, úgyalakították a beosztásokat. Én pedig jól éreztem
magam ott, mielőtt bekezdtem volna óvó bácsiként..
Sikeres, élménygazdag és eredményes tevékenységet a kicsikkel!
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SZE pTEMbERi ESEMÉNYEi
2013. szeptember 14. (szombaton) "TESZEDD!" "Önkéntesen a tiszta
Magyar-országért" országos önkéntes szemétgyűj tés i akció, melyben
Százszorszép és Margaréta Óvodánk egyaránt részt vett a gyer
mekekkel, szüleikkel, pedagógusaikkal és dajka nénikkel. Ezen a
napon elsősorban a belterületi parkok, utcák megtisztításával fog
lalkoztak az intézmények önkéntes segítő ikkel együtt.
2013 . szeptember 20-án a
Katona József Művelődési Köz
pontban megrendezett őszi Kert
barátok Kiállásán ismét bemutat
koztak termésbábjaikkal óvo
dáink alkotó gyermekei és peda
gógusai.
A Százszorszép Óvoda nagycsoporto s gyermekei ebből az alkalomból
zenés népi tánccal kedveskedtek a megjelenteknek.
Százszorszép Óvodánk, már hatodik alkalommal rendezte meg
Szüreti Mulat ságát. Hagyományunkhoz híven Seprií Sári és barátai
köszöntötték tagóvodáink gyermekeit, valamint a Kis Bálint Általános
Iskola el ső osztályosait. A szüret elmaradhatatlan "eseményei": népi
játékok, népdalok közö s éneklése, népviseletbe öltözött óvó nénik szü
reti játéka, táncház, szőlőpréselés , őszi gyümölcsök, zöldségek és a
must kóstolgatása.Amelengető őszi napsütésben, színes forgatagban a

gyerekekkel együtt eleve
nítettük fel népi hagyomá
nyainkat, közösen élhet
tük át ismét a népi kultúra
szürethez kapcsolódó szo
kásait.

Hunya Imréné és
Czikkelyné Fodor Tünde

TeSzedd!
Szeptember l-l- én országosan több
mint ezer település nevezett be a
TeSzedd! szernétszed ési akcióba,
köztükGyomaendrőd is.
Iskolánk több mint negyven kis és
nagydiákja szedte szorgalmasan a
szemetet iskolánk és az ebédlő

környékén. Közöttük már bizonyára
nem lesznek olyanok, akik a közte
rületeket szennyezik.
Köszönjük tanulóinknak és szüle
iknek az önkéntes munkát!

Hogyfogadtak a képzőben, mint nem női hallgatót?
Az évfolyamban ketten voltunk fiúk, de a csoportomban én
egyedül. Rácsodálkoztak az igaz, megk érdezték, hogy-hogy erre
adtam a fejem? A vége az a sommás megállapít ás volt, hog y kell a
férfi az óvodában, mindenki véleménye szerint! Az évfolyamban a
lányok között jól elvoltam, elfogadtak partnerként.
Hogyan tovább ?
Mindenképpen le kell tennem a diplomát, ehhez egy nyelv vizsgát
is, ami a kritériuma. Viszont utána még szeretnék tovább menni,
kacsingatok a logopédia szak felé, vagy valamiféle fej l esztő

pedagógus irányába. Jelenleg szerződésse l dolgozom már.
Milyen tapasztalatod van a kisgyermekekkel az óvodákban, ahol
dolgozol, hogyanfogadnak?
Aranyosak nagyon. Bennük van az, hogy mivel nincs férfi a
szakm ában , sokaknál előjön hirtel en, hogy óvó néni . .. - így
szólítanak meg . Viszont második, harmadik alkalommal, már
megszokják, hogy óvó bácsit kell mondani .Abba a hibába még nem
estek, hogy apának szólíts anak . Tudom kezelni a helyzetet, ez a
lényeg. A nagyon picik, előfordul, hogy nagyon félszegen jönnek
oda hozzám, de a nagyobbaknak már Peti bácsi , vagy óvó bácsi
vagyok, memekjönni, kérdezni, beszél getni.
Tudom, hogy szeretsz néptáncot ropni is ...
Tizenkilenc éve táncolok. Ezt onnan számol om, amikor az oviban,
középső csoportban kvázi megtanultam zenére jámi-kelni. Aztán
tanultam, táncoltam tovább, és 200S-ben felkerültem a felnőttekhez

és Weigert László irányításával a Körösmenti Táncegyüttesben ma
is táncolok. Nem szeretném ezt abbahagyni. Sőt, munkakörömbe
most beletartozik az is, hogy az óvodákban, ahol dolgozom,
megkaptam a néptánc oktatást is.
Gyomaendrőd, Csárdaszállás , Hunya kistérségi óvoda központja a
Kossuth utcai óvoda, ahol a legtöbbet én is vagyok. De
megtal álható vagyok a Jóka i utcaiban, a Blaha útib an és a
Szabadság utcaiban is különb ö z ő beosztásban.



Földvár Kupa 2013
A Delfin Sport és Úszóegyesület versenyzői a tanév első versenyén,
szeptember 7- én, Tiszafóldváron mérettették meg magukat.
A Tiszafóldvári Úszóklub által rendezett versenyen 12 fővel, 26
versenyszámban képviseltette magát az Egyesületünk.

Eredményeink:
• Gönczfalvi Balázs az 1999 és idősebb kategór iában elért két első és

egy harmadik helyével a versenyen a legjobbnak bizonyult a társai
között , így ö csoportelsöként egy kupával tért haza érmei mellett

• Vaszkó Ágnes a 2000-ben született lányok között egy első és egy
második hellyel lett gazdagabb

• Kovács József és Nagy Balázs egy-egy ezüstéremmel zárta a napot
• Gál Bence egy harmadik és két negyedik helyezéssel képviselte a

csapatot
• Gönczfalvi Ákos három oklevéllel tért haza a negyed ik, ötödik és

hatodik helyezéseiért
• Ugrai László két negyedik és két ötödik hellyel zárta a versenyt
• Hugyik Zoltán egy negyedik és egy hetedik helyet tudhatott

magáénak
• Ugrai Évike a 2003-ban születettek között két ötödik helyet szerzett

meg
o VarjúZalán 66 méter hátúszásban hatodik helyen végzett
• Kovács Róbert 66 méter gyorson nyolcadik lett korosztályában
• VarjúMarcell a csapat legkisebbjeként egy kilencedik hellyel zárta a
versenyt.
A tanév e l ső versenyén Jász-Nagykun-Szolnok megyében
képviseltük városunkat. Legközelebb Orosházán, a XXv. Nagy
Sándoremlékversenyen állnak rajtkőre aGyomaendrődi Delfinek .
Köszönet edzőinknek, Lakatos Tibornak, Irimiás Róbertnek és Cs.
Nagy Balázsnak! Reméljük, hogy az együtt elvégzett munka további
sikereket hoz!

Belebolondulhat a kutya a láncon ta rtá sba
A kutyák folyamatos láncon tar
tása bizony tartósan megváltoz
tathatja az állat pszichikai álla
potát, s ezáltal viselkedését. Még
hozzá nem pozitív, hanem negatív
irányba - mondta el Seres Zoltán ,
az Orpheus Állatvédő Egyesület
vezetője .-A kutyák (az ember leg
jobb barátja, a társállat) számár a
szükség van a fizikai és lelki káro
sodá s mege lőzése érde kében
rendszeres sétára, fizikai és szel
lemi mozgásra (j átékra, sportra).
A 4112010. (II . 26.) Korm .
rendelet (a kedvtelésből tartott
állatok tartásáról és forgalmazásáról szól) egyértelműen kimondja a
minimumokat, bár az is csak egy szerény alap a felelős tartást illetően .

Az idegbeteggé váló kutya gyakran félelemből támad, harap ...
Balma láncát elszakítva kerűlt kóbor állatként az utcára
A fekete - sötét színű, keverék kutya (a neve Balma lett) egy hosszú
láncot maga után húzva kóborolt Szegeden, egy magánházas
környéken . A szerencsétlen (azonosító chip nélküli) ebtől a környék
lakói féltek, mert a kutya mindenkire morgott . Az Orpheus Állatvédő

Egyesület állatmentő szakembere az ebet pártfogásba vette. A
www.ebangyal.hu oldalon az utcáról összeszedett állatok fotós
adatbázisa érhető el.
Gyakran maradandó idegkárosodást szenvednek a sétára sosem vitt,
láncon és ingerszegény környezetben tartott kutyák... Az ilyen kutyák
félelemből gyakran támadhatnak és sérülést okozhatnak.

Közmeghallgatás elkerülő út ügyében
Szeptember tizedikén Közmeghaéégatást, ("falugyűlést") rendeztek
az új Polgármesteri Hivatalban. A téma a tervben lévő elkerülő út volt ,
és annak néhány variánsa .Az Utiber cég képviselői bemutatták milyen
lehetőségek képzelhetők el. Viszont a megvalósulás mindenképpen
legalább tíz éven belül várható. A megnövekedett átmenő forgalom,
amely nagyrészt nehéz gépjárművekből áll, indokolja az elkerülő út
kialakítását, hiszen a meglévő belterületi átmenő utak nagyon
leterheltekjelenleg is. Néhány hozzászólás az elkerülő út valamelyikét
támogatta, némelyik nem. Szetteli Béla például úgy látja, hogy
amelyik településre nem mennek be az átutazók, az hamarosan
elsorvadna . Szerinte az átutazók .rnozgásban" tartják a város
kereskedelmét, a szolgáltatásokat, és egyebet. A meglévő utakat kéne
úgy felújítani, hogy aforgalmat elbírja. Mások felhívták a figyelmet,
hogy minél kevesebb műtárgyat kelljen létesíteni, a gazdaságosabb
beruház ásérdekében. Szakmai kérdésekhez a városi főépítész is hozzá
szólt. Meglátása és véleménye szerint egy délen folyó elkerülő út lenne
a legmegfelelőbb, a legkevesebb kiadással és fóldtáblák érintésével.
Többen, köztük a dévaványai polgármester is szorgalmazta az északi
elkerülő út megépítését, hiszen ez érintené nagyban Ványa kapcsolatát
is a forgalomban. Így nem sorvadna el Dévaványa sem. Viszont ennek
ellentmondott más tény, miszerint a 47-es út, Szeghalmot érintőIeg
rekonstrukcióra kerül és ez fogja Dévaványa és Körösladány
körülményeit javítani. A mostani helyzet pedig kiszolgálja ez után is a
két szomszédos települést. Viszont a régészeti lelőhelyek, ásatások
területeit is figyelembe kell venni és megoldást találni a folyamatban
lévő feltárásokra.
Végül a Képviselő-testület szavazással erősitette meg kivánalmát,
miszerint a déli elkerülő út létesüljön meg. Prioritás szerint: a B
lehetőség, amely a D tervezett útba irányul, vagyis a térképen piros és
narancsszínű. Másodikként az A D-be való csatlakozó megoldást
támogatták, ennek színe világoskék-narancs, harmadikként az E
variác iós tervrajzot, amely út ezen lila szint visel. Mindezek után az
Utiber képviselője kijelentette, hogy a testület ajánlását megfogadják,
ám az mégsem perdöntő az ügyben, hiszen az elkerülő megépítése nem
csak helyi, hanem országos, megyei áttekintést is igényel, s a
megvalósulás is hosszabb időt vesz igénybe .



Húsz év után
1990-94 között köz el 100 éjszakát (este 8--éjjel l-2 óráig) töltöttem
kint a szabadban, a Körös gátján, a túlsó parton a valahol, ahol annak
idej én a nagy rőzserakások voltak . Ell átt am Ecsegfalváig,
Dévaványáig. Előttem volt Csudaballa, Póhalom. Fényképezőgép,

távcső, magnó volt velem. Ültem az aut óban és vártam, várt am. Nem
tudtam, hogy félni kellene. Pedig kell ett volna! Ezekben az években
a dévaványai Tóth István barátommal számos helyszínt bejártunk.
Családokná l voltunk és élményeikről magnóbeszél getések
formájában megörökítettük azokat. Természetesen Ök és Mi tudtuk
az igazságot, bárki bármi t is mond, vagy gondol róluk, rólunk. Mo st
néhány hónapon keresztül ezekből a történetekből közre adunk
néh ányat, fiat al ismerőseim kérésére, akik tudják, csak az igaza t
mondjuk! Íme , olvassák! Dr. Frankó Károly

FURCSA TÖRTÉNETEK - DE
MEGTÖRTÉNTElO

1991 nyara. Szombat délelőtt. Autóval, csa ládommal Gyomáról
Mez őberényen keresztül Békéscsabára utaztunk. A mezöberényi
vasúti átjáró előtt kb . 150 méterre egy férfi állt - zöldes nadrágb an,
zakóban, vörös hajj al-, stoppolni szeretett volna. Integetett, álljunk
meg. Mutattam, a kocsi megtelt, nem tudjuk felvenni . A
visszapillantó tükörbe nézve mögöttünk nem láttam másik kocsit
közeledni. Körülbelül 5 perc múl va a Kamut fel é men ő

útkereszteződés közel ében nagy megdöbbenésünkre ott állt a zöld
ruhá s, vörös hajú férfi . A meglepetéstől dermedten hajtottunk
tovább , ugyanis ez alatt, a kb . 6-7 kilométeres szakaszon bennünket
nem előzött meg másik autó! Akkor hogyan került oda emberünk?
Csak 15-20 kilométer kerülővel j öhetett vo lna ismételt en elébünk!
Ha mégis egy autó megállt és felvett e, az legal ább l perc, utána
nagyon nagy se bess éggel meg kellett vo lna bennünket előznie az
ismeretlen autónak, ső t látnunk kellett volna, hogy előzés után
megáll és a zöld ruhás férfi kiszáll belőle. De ilyen nem történt!
Het ekig figyeltük ezt az útszakaszt, többször lemértük a sebességet ,
i dőfaktort stb ., de magyarázat nincs!

*
2000. május 16. este 8-9 óra között ülök a házunk teraszán és
élvezem a meleg nyárias estét. Gyönyörködöm a Teleh oldban .
Időnként kezemb e veszem a távcsövemet és ki tudja élete mben
hányadszor nézem a Holdat. Hüséges kuty ám a teraszon a fotelem
mell ett feks zik. Néha megsimogatom a fejét, majd " lemegyek"
alfába és a Holdon tanyázó idegenekre gondo lok. Jel ezzék , ha
találko znak a gond olataink . Hívom őket. Né hány perc múl va már
"a lfázás" utána kutyám felugrik, kaparja a teraszajtót és sürgősen

bekéredzkedik (soha ilyet nem láttam tőle) . Elbúj ik a lakásban oda,
ahol csak villámlás ese tén szokott zivatarok idejé n. Mintegy egy
órán át nem is hajlandó előj ö nni, később is csak a küszöbi g jön,
onnan visszafordul. Ugyan mi történhetett? Volt ott valaki? Vagy
valami? Titok! Csak ő tudj a.

*
2000. május 17. Délután 15 óra 50 perc körül Gy omá ró l Kondorosra
megyek autóva l, egye dül ülök a kocsib an . A baloldali ablak teljesen
felhúzva, a jobboldali mintegy 10 cm szé lességében. Az úgynevezett
hunyai elágazás el őtt (errefelé sok UFO-t láttak már) seho l senki,
sem előttem , sem mögöttem. Jobbról, balr ól csak végtelen
szántóföldek (búza táblák) . Egysz er csak jobbról fentről iszony atos
magas hangú fütyül és, apró szagga tott sípoló hangok kíséretében,
majd balról jön a hang a kocsi felett va lahonnan. Szó szerint halálra
rémültem az ij edtségtől. Nézek ide-oda, de seho l semmi nem láth ató.
Cse nd és nyugalom a tájon . Mi repülhetett el felettem , repülőt nem
láttam, fő ld i járm ű sehol a közelben több kilométeres távolságb an .
Mi volt ez? (folytatjuk)

Roma hírek- Romahírek- 'Roma hírek - Roma hitek - Roma hlrek

Kitüntetések az önzetlenségért
Szécsi Zsolt a következőket mondta a szeptember 27-i rendezvényükről :

"Sok szer étette l köszöntöm a Hírlap olvasóit! Ma két személyt tüntetett ki a
Nemzetiségi Onkormányzat, a hagyományunk szerint. Idén is egy cigány és
nem cigány származású ember vehette át Várfi András polgármestertől a
díjat. Burai GyörgyJózsef huszon-egynéhány éve a fiatalokkal foglalkozik,
sportolás téren segíti őket. Labdarúgó m érk ő z é sekre viszi a gyerekeket, ő
edzi öket ingyen és bérmentve. Vagyegyéb sportágakban is készségesen áll
rendelkezésre. Jambrik József, aki a karbantartási munkákban segít nálunk,
szintén ingyen. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, miszerint azokról az
emberekről meg kell emlékeznünk, akik ingyen segítik a munkánkat, hisz
ebben az anyagiasvilágban ez ritka" - tette hozzá Szécsi Zsolt.

Szeretném meghívni Gyomaendrőd lakosságát november l -jén a
"Cigányváros" elé, a kis térre ("Jézuskához"), ahol aCigányzenészek
emlékmüve áll. Minden évben megemlékezünk itt Mindenszentek-,
halottak napján az elhunyt cigány zenészekrő l .

November 4-én közmeghallgatást tarunk majd a Közösségi házunkban a
délután folyamán.

Másik nagy rendezvényünk december IS-án a Kisebbségek napja
(Nemzetiségek napja - most már). Ekkor egész nap színvonalas mű sorokat

tarunk, de a pontos program még nem ismert.ARegionális RomaKözösségi
Házban,Főút SO.szám alatt.

AKözösségi házunk minden nap nyitva van, ahol adminisztrátorok segítik a
betérő embereket problémáikat megoldani, tanácsot adni. Fénymásolunk,
levelet szerkesztünk. .. A városi önkormányzattal nagyon jól együtt tudunk
rn ű k ö dni . Most is dolgoznak nálunk közmunkaprogram keretében
emberek, a környezetünket szépítik.

Megalakult a ROMA TAGOZAT
Megalakult a közelmúltban Gyomaendrődön az MSZP roma tagozata
II fővel. Zömében cigány emberek, viszont bővüln i fog a létszám,
hiszen már többen jelentkeztek belépési szándékukkal. Úgy gondolom,
mint cigány ember, hogy nekünk a baloldalon van a helyünk.A baloldal
szociálisan sokka l érzékenyebb, több dolgot biztosít a romáknak, és
nem megveszi a romákat. . .- mon dta err ő l Szécs i Zsolt.
Fülöp István a helyi MSZP elnöke a következőket nyilatkozta a
megalakulásról.
"A megalakulással a roma tagozat tartalmi elemeit kidolgoztuk. Ezek az
emberek nem a pártpolitikai szervezet tagjai, hanem a civil szférában
dolgozó, az együtt müködést kereső személyek. Abból az elképzelésből

indultunk ki, hogy a társadalmi, személyi érvényesítés terepe mégis
csa k pol it ikai pártok keretei be n va lós ulha t legink ább meg.
Szándékunk, hogy a j övő évi országgyülési, európai-uniós és
helyhatósági választásokon együttrn ű kő djü nk közös célok, tervek
érdekében. Célunk az is, hogy a szociálisan nehéz helyzetben élő

emberek a rászorulók segítése megtörténjen pártunkon keresztül.
Mindezek elérésére nem a konfrontációt, hanem a konstruktivitást
helyezzük előtérbe. Konstruk tívak és együttműködők szeretnénk lenni
a települ ési önkormányzattal, városveze téssel, egyéb más pártokka l is,
hiszen az egyéni érdekek a társadalmí érdekekbe integrálódva tudnak
csak hatékonya n megvalósulni. Ezze l szemben a céltalan és értelmetlen
politikai ütközések sem a szervezet, sem az egyének céljait nem
szolgálj a. Válj uk ezen célokkal egyetértők csatlakozását."

LESZ-E ROMA SZÁRMAZÁSÚ TERÜLETI
KÉPVISELŐ 2014. OKTÓBERÉTŐL?

Állandó kapcso lattartásunk és érdeklődésünk során, roma családokkal
sok mindenrő l l folynak beszélgetések, többek között város fejlődése,

munkah el yek, fe le lősebb be oszt ású képvise lő k munkáiról.
Meglepödve, de még is jóérzéssel tölt el, hogy többen felvetették "mi
lenne, ha roma jelölt is induln a a helyi önkormányzati választásokon
terület i képvise lőként?" A több fel ől hallott kérdés elgondolkodtatott,
ezért egyeztettem egy helyi szervezet elnökével, aki szintén jó ötletnek
tartja és támogatja. Az e lkövetkezendő hónapokban tárgyalásokat
folytatunk, hogy ki/k ik legyen/legyenek a jelölt/jelölte k, akik
indulnának a választáson . Szerintünk roma származású képviselőjelölt ,

és aztán, megválasztása után, képvi selő jo bban el tudná végezni
feladatát, mint egyik-másik mostani képviselő , aki csak a létszám miatt
van a testületben!! Tisztelettel : R A



Ruhajavítást válla/ok!
Cipzárcsere.jüggönyvarrás, átalakítás, szűkités, bővítés

Gyomaendrőd, Apponyi u. 17/J.
Nyi tva tartás: hétfő-péntek: 9-12-ig; 14-17-ig

Szombat: SZÜNNAP !

&>ACRAMENTUM

TEMETKEZ"8:>
Állandó ügyelet: 36-30/696-11-1
Cyomaondroo. Bajcsy-ls. út 117.SL

RÉGI ÚTDIT, ANTIK BÚTORT V'SÁRDLDK!
Gyomaendrőd, VI ker. 540.

Telefon: 06-30/9533-594

BEÁLIS ÁBON VSZEK:
Boltberendezést •hagyatékot, régiségeket,

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

falitéka, konyhaszekrény, láda, szék,
tükör éstükörasztal, kredenc)

Fizetésazonnal, készpénzzel!
Bárkai Zsolt, Gyomaendrőd, Bocskaiu. 59.

Darál beton, tégla:2500 Ft +áfáfól
Elérhetős égek:

in f o@totkaep.hu
66/386-186; 30/334-80-18
www.totkaep.hu

.. Építöipari szolgáltatások nyújtása,

építési anyagok szállítása

-l.l.r .. Környezetvédelmi engedéllyel

~ ~ tiszta beton, téglatörmelék

- (5:~ átvétele díjmentesen
§
·ei

CSONTKOVÁCS-AKUPRESSZÖR
Rendel:

Békéscsaba, Jókai út 34. szám alatt, (udvari bejárat)
~ HÉTFÖN: 14-18 ÓRÁIG

*
"~ . ~.. -idegbecsípődések, izúleti blokk, tartási

e G rendellenességek megszűntet ése

:.> - nyaki eredetű sz édűlések megszüntetése
- sportsérülések, iz űleti bántalmak kez elése
- hagyományos kínai orvoslás
- jülakupunktúrás fogyókúra
- porckorongsérvek és térdblokkok műtét

nélk üli megszűntetése

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

Várjuk kedves vásárlóinkat a
Fő út214. sz. alatt (aT-Mobil helyén), a

Mobiltelefon Szaküzletben!,
Uj és használt mobiltelefonok

értékesítése, javítása!
Tartozékok, navigációk!

Nyitva tartás: H-P: 9~12; 13-17. ij~I1~/~~~1.~~~
Sze. 9 12.
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PAPÍRDOBOZ gyártása
I r I

STANCfORMA KE5ZITE5!
Róza kft.

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

E-maiI: rozakft@rozakft.hu
.. . . .... .. . .. . .. . . . . . . .. . . .. .. .. . . .... . .... . .... ... . .. .... . . . .. . .... .. .. . . . . . . . . ... ... . .... ..... ... . ..... . .. . . • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1

" Szép ruhában. arany ajtón ÜGYELET: éjjel-nappal hívható
kopogsz most, hogy szabad-e?" telefonszám: 06-30/630-80-97

(Weöres Sándor)
.JI Csőke János .JI .JI

TEMETKEZESISZOL6ALTATAS
Temetkezés, temetkezéssel kapcsolatos

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

Tovább i elérhetőségeink :

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@int ern et-x.hu



Olasz szakemberek látogatása
A Vidékfejlesztési Minisztérium és a Bethlen Gábor Mez őgazdas ági és
Élelmiszeripari Szakképző Iskol a és Koll égium meghívására
Gyomaendrödön tartózkodott az olasz Lomb ard ia rég ió Agrotu
risztikai Szervezet Alelnöke Cinzi a Berg amini Asszony. Láto
gatásának célja a szakképző iskola képzési kínálatának megismerése,
Gyomaendrőd agrár és turisztikai vonzerőinek tanulmányozása,
további szakmai és gazd asági programok beindítása voltak.
Az olasz szakember kifej tette, hogy a partnerség jó alapon nyugszik,
hiszen a Gyomaendrődi szakiskola már több éve folyta t sikeres diák és
felnőtt csereprogra mokat a Leonardo da Vinci Európai Uniós
programok kere tében.
Bergamini Asszony nagyra értékelte a magyar konyha sokszínűségét

és kínálatát, amelyből izelit őt kapott Tímár János és családja
válla lkozásá nál.
Részvételük az OMÉK-on a szakiskola diákjaival , megerősítette

szándékukat a 2014 - es Nemzetközi Sajt és Túrófesztiválon való
részvételre.

mm .....!1lJ-~-'-UUlW

Álmodtál egy jövőt és szépet,
de a halál kegyetlen volt,

mindent összetépett!
Ha rád gondolunk szemünk tele

könnyel, amíg élünk soha
nem felejtünk el! Örök az arcod,

nem száll a szavad. Minden mosolyod
a szívünkben marad!

Soha el nem múló szeretette!
emlékszünk

Mátrai Viktor
halálának második évfordulójára.

Szülei, testvére, párja

-
Állatorvosunk levele

Lépfene
A lépfen e, vagy anthrax már az ókori világban is ismert volt a tömeges
elhullást okozó járványok kapcsán. Kórokozóját Robert Koch mutatta
ki. Az ellene való védekezés hez szükséges oltóanyagot Pasteur
állított a elő (veszettség oltás is!) A világon mindenfelé előfordulhat,

de sok országban a állat i tetemek h őkezel é se, valamint a megelőző

védőoltások háttérbe szorították, de ellenálló képessége miatt
napjainkban is helyijárványokat okozhat.
A kórokozó egy baktérium, amely a szám ára kedvezőtlen

körülmények közé kerülve spórává alakul át, ami már évt izedekig(!)
fertőző maradhat. Aspórák 30-50 évig is fertőzhetnek( akár 90 is!).A
nevét a görög anthrakis szóból eredeztetik ami szen et jelent, utalva
ezzel a bőrben okozott pörkös elváltozások színére. A baktérium a
levegővel érintkezv e spórát képez (ez nyáron aká r órák alatt is
bekövetkezik), bomló tetemben viszont napok, hidegebb időben

néhány hét alatt elpusztulnak.
Minden állatfaj elkaphatja a lépfene megbetegedést, de a fogékonyság
különbözö lehet. Legfogékon yabba k a juh, kecske, szarvasmarha,
bivaly ló, stb. valamint az ember is!(madarak ritkán). !." fertőződés

általában a legeltetésre kihajt ott állatokban jel en ik meg . Ok aspórákat
a talajból veszik fel (állatról állatra nem terjed!). A fertőzés forrása a
legelt takarmány, spórákkal fert őzött felszíni ivóvíz, amibe a spórák a
talajból a vízáramlás miatt időszakosan bemosódh at. A fertőzött

állatok húsát hőkezelés nélkül elfog yasztva betegséget okozh at. A
szervezetbe bejutó spórák "kikelnek" és már a fertőzés kapuj ában
súlyos ödémát, vérzéseket okozhat. A baktérium termeli a kiváltó
ödémát okozó toxint. A másik toxin amelyet .Jethalis 't-nak nevezünk,
okozza az elhullást, amely csak a betegs ég utol só szakaszában tör be a
véráramb a, de ekkor már elhull ást okoz.
A lépfene az emberi testbe három féle módon kerülhet be: a
bélrendszeren át, belélegezve a tüdőn keresztül és a bőrrel érintkezve,

mindh áromféle fertőzés más tünettel jelentkezik . Azon személyek,
akik lépfenével fertőződnek meg azonnal karanténba helyezendő k.

Ugyan a lépfene általában nem terjed fertőzöttről egészséges emberre,
de ha a kór végzetes kimenete lű, akkor a beteg teste a lépfene bacilus
forrása és a tovább fertőződés elkerülése végett elkülönítés t
alkalmaznak. A tüdőn át a szervezetbe jutva, ha keze lés nélkül marad
az egyértelmű jelek megjelenéséig, az végzetes lehet. A juhok akár
órák alatt elhullhatnak. Ha a tünetek kifej lődnek láz, bágyadtság,
szapora légzés- és szivverés, esetleg véres váladékszivárgás a
tes tnyílásokon jelenik meg . Elhúzódó esetbe n inf1uenzaszerü
megbetegedés , véres hasmenés, hasfájás jel enik meg. Magának a
betegségnek három formáját kü lönböz tetjük meg, ami a baktérium
szervezetbe jutását is mutathatja. A tü dőgyul lad á st a levegőve l a
tüd ő bejut ó baktérium okozza. Ez, ha nem ismerik fel időben- halálos
kimenetelű. (Sajnos ezért kedvelik a biológiai hadvisel ésben) .
Gyógykezelésnél is közel 50 % a veszteség! A bélgyulladás szintén
elhullásig tart, gyógykezelésre jobbak az esé lyeink. A bőrelvá l tozások

fekete jellegze tes pörkö k kialakulásával járnak. Ez általába n
könnyebb en gyógyu l.
A sertések gyakran csak légzőszerv i tüneteke t mutatnak, de az
átvészelt álla tok akár egy évig is ürítheti k a baktérium ot.
Még 20 évvel eze lőtt min den szarvasma rhát oltottunk lépfene ellen, de
az óta már nem. Igazgatási rendszabályokkal védekezünk . Ha a
betegség felbukkan, helyi zárl at, forgalmi korlátozás, védőkörzet

elrendelése az első feladat. A további intézkedéseket mindig a kialakul t
betegszám alapján rendeli k el (leölés, elkülönítés, védőoltás,

lebörözési tilalom!- kötelező ártalmatlanítás).Ahasználatos vakcinák
már 10 nap alatt kifej tik v é d ő hatá sukat .

Dr. Kond éGábor ál/atorvos
5553Kondoros,BacsóBéla u. 30.
5500Gyomaendrőd, Fő út 149.

+36/30/9032998
konde@kondorosiktv.hu
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-E deliség i s á a
Va ga Béla autószerel ő mester
Gvomaendrö ,Csokonai u. 3l

Tel.:06-66/610-650: O -30/600-42-30
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GRO IRU I IZ
Fő út 15.. sz.

'lM4 ?1táté
Tel. : 66/386-274; 06/20/9527-032
Nagy válaszfékkaJ várjuk

kedves Vásárlóinkatl
"Oszi kínálatunkból:

műanyag hordók, cefrés hordó,
üstök, kályhák, alulétrák,

gumicsizma, takaróponyva,
drótkerítés, festékek, szögek,
csavarok, kézi szerszámok,
Iombseprű, őszi műtrágyák,

fóliák, munkaruha, kesztyűk,

konyhafelszerelések ...

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

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

AKCIÓS AJÁNLAT!
STIHL, MAKITA kisgépek a készlet erejéig!

Alkatrészeik éskiegészítőik is megvásárolhatók!
Szegélynyírók, kaszák...

Mosógépek, hűtők, fagyasztószekrények
Fütésfelújításhoz, rekonstrukcióhoz kazánok,

radiátorok, szerelvények!
Idomacélok, síkhálók, lemezek

Minőség i konyhai eszközök, háztartási gépek

Minőségi kerékpárok és alkatrészekf
Épületgépészeti anyagok, csövek idomok, kazánok

Tűzrostély (kályha- és kazánrostélyok)
kandallók nagy választékban !

Fürdőszoba felújításhoz mindenféle felszerelés,
szükség esetén rövid hatá ri dővel történő beszerzésekl

Fűtéskorszerűsítésh ez, fürdőszoba kivitelezéshez
kiv itelezőt tudunk ajánlani!

Bővebb felvilágosítás a Dinya-féle szaküzletben!
Nyitva tartás:

hétköznap: 8-12; 13-17-ig; szombaton: 8-12-ig



KAJA OSTÉ

Az egyesület életében fontos változások történtek. Az. el~?ksé~

(Csatári Mihály, Gellai Imre, Kovács Péterné , Tímárné Tandi Gyöngyi,
Tótka Sándor) egyhangúlag dön tött a korábbi edző , Kovács Gábo r
megbízási szerződésének megszüntet és ér ől , mely reményeink szerint
egy folyamatosan csökkenő versenyz ői létszámot eredményező

időszak végét jelent i. A félreértések elkerülése végett szeretnénk
kijelenteni, hogy a Körös Kajak Sportegyesület nem tart edzéseket a
Falualj i-holtágon . Az egye sülethez új edz ők érkeztek. Tóth Tibor 38
éves, többszörös Világkupa győztes kajakos és Cs őke Zsolt, a Körös
Kajak saját nevel é sű versenyz ője, aki 21 éves, jelenleg felsőfokú

szakirányú képzett sége t adó tanulmányokat folytat.
A 18 év feletti versenyzöi állomány tekintetében is történtek
változá sok. Egy éve igazolt egyesületünkhöz Kovács László , aki tagja
volt a 2008-as Ifi K-4-e s Európa Bajnoki csapatnak. Az idén a válogató
versenyen kivívta a jogot, hogy tagja legyen annak acsapathajónak,
amelyik bronzérmet nyert 1000 m-es távon a Kazanyban megrendezett
Egyetemisták Olimpiáján a 27. Nyári Universiade 2013-on. Mind e
mell ett elsőszámú edzőpartnere volt és reméljük lesz is Tótka
Sándornak. De mint a tan ulmányai t las san befejezőnek a
megélhetéséről is gondoskodnia kell.
Újabb, megoldásra váró feladatunk, hogy kialakítsunk és egy szerény
ösztöndíj segítségév el - meg is tartsunk - egy felnőtt versenyző i kis
csapatot. Ennek kialakítását segíti Győrfi Tamás is, aki Szegedről

igazolt át hozz ánk és 200 m távon U23-as korosztályban az országo s
élvonalhoz tartozik.
A Magyar Kajak Kenu Szövetségt ől eszközbeszerzésre 3,5 m Ft-ot
kaptunk (ebbő l 7 db versenyhajót és k ül önb ő z ő egészségügyi és az
edzésekhez szükséges eszközöket vásárolunk). Megterveztetj ük a
Besenyszegi úti vízitelepünk befejezéséhez (központi fűtés, meleg viz ,
gáz, szennyvíz) a közrnüveket, mert konkrét ígéretünk van IS m Ft-ra
az épület befejezéséhez. " .
A Halász István csónakház Il . üteméhez aDARFU pályázatunk IS

nyert, mint az - 2 év után - kiderül t, de jelenleg ennek a projektnek az
egyeztetése még folyamatban van.
A MOB Sport XXI. programtól kapott 500 e Ft-ot szintén hajó és
eszközvásárlásra fordítjuk.
Ezúton szeretnénk megköszönni a szurkolást és a rengeteg gratul ációt,
amellyel biztatnak mink et, és a támogatóinknak, hogy segítenek
minket az eredmények elérés ében.
Természetesen a Körös Kaja k Sportegyesület folyamatosan várja a
kajakozás iránt érdeklődő fiatalokat.

Körös Kajak Sportegyesület Elnök~ége
Az aláírás gyűjtésről
A kajakos gyermekek szülei, miut án v égül is elküldték Kov ács Gábor
edzőt, aláírásgyüj tést szerveztek az edző visszavételére. Erről a
következőket tudtuk meg :
Miut án átnézték, hogy kik írták alá és hányan voltak, kiderült, hogy
tizenhat-tizenhét gyermek Írta ezt alá, és hét fő , aki tizennyolc éven
felüli. Ebből arra a következtetésre jutottak, hogy a negyven,
negyvenöt fős versenyzői létszámból, nyolc esetleg tíz fő, aki nem

K

tudja elfogadni az új edző személyét (akit viszont még akkor nem is
ism ertek ), s úgy tünik, ho gy ők kiválnak a Körös Kajak
Sportegyesületből Az új edző Tóth Tibor lett, és ezzel ez a
.mozgalom" el is ült, befejeződött - nyilítkoz ta lapunknak Tótka
Sándor, Sanyi édesapja ..
Az új edző
Tóth Tibortól azt kérdezte
lapunk, hogyan, milyen
elképzel éssel vette át az
edz ői feladatokat, köztük
Tótka San yi magasabb
szin tü fej lesztését a
sportágban? Mennyir e
tartja ezt kihívásnak?
"Nagysz eru eredményt ért
e l , m i nd e n k i n a g y
csodaként éli meg, és ez Győrfi - Tóth - Tótka .
nagyon nagy segítség, mert előrefelé mutatnak a dolgok, Ö eddig is
megtette a feladatát, tudja, hogy mit akar. A sportban ezért ő máris egy
nagyság, mert, ahogy megéli a sikereit, úgy gondolom, hogy az egyik
legérettebb kezelési módja ennek, tehát nem túlmagasztalva, hanem a
helyén kezeive a sikereket. Mindamellett az egyesületre, az itteni
közegre nagy szerencse mindez, mert példaértékként mutathatjuk őt

be, miszerint Sanyi hogyan éli meg a kajakozást, a versenyzést, hogy
mások is meríthessenek belőle .

Számomra teljesen előnyös átvenni Sanyi és a gyomaendrődi klub
edzéseit, de azt a sok negatív és kish itű megjegyzést, amiket sokaktól
hallottam, azt nem is tudo m hová tegyem. Például a kajak sportban is
vezetők azt mondták, hogy a váltás nem biztos, hogy jó, mert lehet
jövőre nem lesz ilyen szerenesés .. . Erre én azt mondtam, hogy ez rossz
hozzáállás, mert a sport az mindig előre muta t, s mondtam, hogy mi
előre nézünk , a jót megtartjuk, a rosszat javitjuk, a gyengébbet
erősítjük."
Tóth Tibor elmondta még, miszerint: "előtte nem nagyon foglalkoztam
edz ősköd é ssel, Hosszasan sportoltam ugyan és nagyon jó nevü edzők

és sporttársakkal do lgoztam. Nekem is voltak sportsikereim, bár
olimpiai bajnokság nem jött össz e. Kedvtelésem továbbra is az
edzőprogramok tanulmányozása maradt. Megfigyeltem azt, hogy
például olimpiai ciklusban redukálódnak az aranyérme k magyar
szinten is sajnos. Világbaj nokságokon nagyon ott van a csapat, és ezen
irányban kezdtem el a sportág mentális részével foglalkozni. Más
országokb an másképpen zajlanak a dolgok. Nem a .musz áj, és a kell"
-felfogás hódít, hanem a "szeretem, akarom és szeretném" felfogás t
kellene erősíteni , elérni, amit a versenyző maga helyez belé
munkáj ába, a kajakozásba.



JEK Fekete Lajos adomái helyi emberekről. . .(2)
Más. Ugyanez a fickó, ausztriai fogolytáborban volt, amerikai fogságban.
A táborban több ezer embert tartottak fogva. A táborban érthetően

mindenki földieket keresett. Összej ött ott, vagy öt-hat gyomai ember is.
Egymást kérdezgették: mit tud sz otthonról? Mert , ugye olyan
pusztításokat láttak a Dunántúlon, hogy nagyon aggódtak. Ott volt olyan
település, amelyik ötször-hatszor gazdát cserélt. Itthon alig volt lövöldözés
és szinte nem is volt nyoma, hogy a front elvonult. Aztán kérdezték őt is, te
mit tudsz? Ö aztán sajátos módján felcs igázta az é rdekl ő d é s t .

Idefigyeljetek, mondta, jobb, ha arról nem beszélünk! De, mondjad már
mégis.. . Ne beszéljünk arról! Az oroszok odaértek? Oda. Volt nagy
pusztítás? Hú, ne is kérdezd! És rombolás, tüzek? Jaj-jaj, i lyesmiről nem
szabad beszélni! A földije i meg sírva fakadtak az aggodalomtól. Mikor
aztán hazatértek a fogságból, hát számon kérték, miért nem mondta mi
történt Gyomán, azt felelte, hát, összetévesztettem más faluval!
Mindenképpen furcsa természete volt, de mintha néha örömét lelte volna
abban, hogy másokat így kezeljen. Van kevésbé derűs történet is róla.
Például, hogy Budapesten úgy ismerték, mint baromfikereskedő. Sajnos
lopták a baromfit és hordták Budapestre. Aztán elfogták ezzel az üzlettel,
de volt már cirkusza korábbról is, rendszer ellenes dolgok. Ment Gyomán
körbe csajkával, például, hogy mindenki készítse el, mert ugyanis
csajkarendszernek nevezték a kommunizmust a háború után. Egy pár
hónapos felfüggesztettet kapott. Mikor elkapták Pesten a baromfi üggyel,
akkor ő attól kezdve be volt szervezve, ez kilencvenkilenc százalék. A
következő történt, ami miatt ezt állítom.A hatvanas években légből kapott
történetet, aminek azért súlya van, mes éltünk el neki, de csak neki. Ezek
után első sorban a politikai rendőrség elkezdett szaglászni. Egy szó nem
volt igaz abból, amit mondtunk neki, de észrevettük, hogy harapnak rá.
Amikor kiderűlt , hogy nem igaz, nem foglalkoztak aztán vele, de rajta
kívül mástól nem kerülhetett a hír be.
1956. október 28-ra ért ide a pesti hullám. Ezen a napon Jakó eltünt, mint a
kámfor. Elmentünk megnézni. Otthon volt azt mondta azért, mert fáj a
dereka. A lábát ki nem tette november negyedikéig a lakásból.Akkor aztán
megjelent és hebegett erről , meg arról, meg volt olyan, hogy márciusban
újra kezdjük! Aztán valamikor februárban elvitték Kistarcsára, ott volt
augusztusig. f olytatjuk

,

M GNYIT T .
A SIKÉR 5. sz. boltja megnyitott

a Bajcsy-Zs. út 11 9. sz. alatt
(volt Sz ivárvány üzlet hely én)

Megszokott minőségben

kenyérrel, péksüteményekkel,
tej -, tejtermékekkel, zöldségár uval stb.

várjuk kedves Vásárlóinkat !

RENDŐ S'61 ESE

r Ingyenes j ogsegélyszol~álat ,
SERELMEK A PSZICHIATRlAN

Alapítványunk közel 20 éve biztosít INGYENESjogsegélyszolgálatot
azok számára, akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során.
Ha Ön vagy i smerőse ilyen helyzetben van, illetve tudomása van ilyen
esetről , kérjük, jelezze az alábbi el é rhetőségeken:

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (I ) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-maiI: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

Minden információt bizalmasan kezelünk!

Felhívás!
Pszichiátriai szerek viselkedésiproblémákra?
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy "viselkedési rendellenesség"
miatt pszichiátriai szeteket szed, és úgy érzi, hogy a gyermek állapota
semmit sem változott vagy rosszabbodott emiatt, keresse az
Állampolgár i Bizottság az Emberi Jogokért Alapítványt. Az
alapítványtól ingyenes tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás
témájában.

1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (l) 342-63-55, 06-70-330-5384
E-maii: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

Másnap, 26-án, a délelőtti órákban a Fő út és Polányi utca körny ékéna
vizelvezető árok csatornázási munkálatai közben fordult ki a földb ől

egy aknavető gránát. A kiérkező tüzszerészek elszállították a löveget.
Egyik esemény során sem történt sérü lés, vagy egyéb zavaró esemény.
Szeptember 3-án, délután, bejelentette a rendőrségen egy férfi, hogy
kerékpározás közben egy általa ismert másik férfi lelökte őt a
járművéről. Majd a földön fekvő embert is tovább ütlegelte az
elkövető . Az ok valamiféle korábbi nézeteltérés volt, amit így kívánt
megtorolni a kerékpárról ismerősét letaszító ember. Természetesen
rendőrségi ügy lett belőle, hiszen ellene közlekedés biztonsága elleni
bűncselekmény elkövetése miatt indult eljárás.
l O-én, délut án jelentette be a rendőrségen egy Bem utcai lakos,
miszerint lakóházából 70 ezer forint e ltünt. A rendőri adatgyűjtés során
aztán két gyomaendrődi fiatalkorúra terelődött az alapos gyanú. A kis
tolvajok ellen előá ll ításuk után megindult a büntető elj árás.
29-én, éj fél után igazoltatott a rendőrj árőr egy gépkocsivezetőt a Fő

úton. A fülön csípett soför nem rendelkezett vezető i engedéllyel, az
alkoholszondás ellenörzéskor pedig kiderült, hogy alkoholt is
fogyasztott. Aztán az orvosi mintav étel és a rendőri feljelentés után
szabadon bocsátották. Nem soká ig élvezte azonban emberünk a
szabadságot, mert nem sokkal ez után, a rendör ismételten észre vette,
hogy a jogsi nélküli, valamint alkoholos befolyásolt ságban leledző

személy megint a volán mög ött ülve vezet i kocsiját. .. Új fent
lekapcsolták, a vérvételt, felj elentést követöen elindult ellene az
eljárás.
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Tisztelt Hirdetönk!
ÚjGyomaendrődi HírlapszerkesztőségeCím:
5500 Gyomaendrőd, AranyJ. u.25.;mobil: 06/20/2216·633;
e-maii:biro.karoly5@upcmail.hu;Beküldésihatáridő mindenhó25-e!

A kakaó igazi "csodaszer"
A kakaó és a belőle készített csokoládé kicsik és nagyok kedvence.
Kül önleges ízéhez azonban értékes hatóanyagok is társulnak, ezért
valóban érdemes rendszeresen fogyasztani belőle. Csak éppen nem
mindegyhogyan!
A kakaó iránti szeretetünk régi időkre nyúlik vissza.Már Kolumbusz is
ismerte és kedvelte, pozitív élettani hatásait azonban csak Hemán
Cortés ismerte fel, aki aztán el is hoztamagával azÓvilágba.A kakaó
szervezetregyakorolt hatásaitCortésakatonáin vetteészre, akiknek a
kakaóelfogyasztásautánmegnőtt aharci kedvükés azállóképességük
is. A bennszülöttek körében a kakaótafrodiziákumként is használták.
Devajonmibenrejl ik ereje?

Valóban értékes alapanyag
A kakaópozitív élettani hatásaivalóban értékesek, minőségi formában
fogyasztva, ezt bárki a saj át bőrén is megtapasztalhatja. Értékes
tulajdonságait azalábbiaknakköszönheti:

o többmint 300-félekülönböző értékes vegyületet tartalmaz

• az ásványi anyag és vi taminok bőséges tárháza, gazdagon
megtalálható benne a foszfor, a magnézium, a réz és a kálium,
valamint azA,B 1,B2, B6, B12, D- és E-vitamin.

• erős antioxi dáns tulajdonságokkal is rendelkezik. a benne lévő

flavonoidoknak és polifenoloknak köszönhetően. Ezért hatásos
alapanyag a szív- és érrendszeri, valamint a daganatos betegségek
megelőzés ében .

• teobromin- és alacsony koffeintartaimánk köszönhetöen élénkítő

hatású, serkenti a mentális aktivitást. Ezért tud hatásos lenni
megerőltető szell emi tevékenység, vagy éppen ,a vizsgaidőszak

alkalmával.

• kevesen tudják, de a kakaónakkb. 20% éleimi rost,ami segítheti az
emésztést

Ingat lan

Eladó aHOLDFÉNY s öröz ő Kulich Gy.
u.-ban (Magtárlapos) teljes
berendezéssel. Armegegy. Szer. Érd.:
30/501-39-14

Gyomán, Rózsa F. 14. sz. alall 4
szobás, nappali + étkező, padlásteres
családi ház alsóépülelIel, garázzsal
eladó,- kisebb csere érdekel.L ár11 ,5
M FI. 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-

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

Gye., félkomfortos parasztház,
beköltözhetően, Kálvin u 57 sz. alatt,
eladó.l.ár4,5 MFI. Érd.:70/2015-208;
66/282-148-b-4x-

Gyomaend r ő d központjában,
Napkeleti u. 4. sz. alatti 2 szobás,
gázfűtéses családi ház, nagy
melléképülettel 1440 rn-es telekkel
eladó.!.ár3,45M FI. Érd.:20/4132-770

Gyomán, Rákóczi u. 29. sz. ház eladó.
Jelen leg orvosi rendelö. A
Kecsegésben (Sulek kert)
horgásztelek eladó. Érd.: 30/367·
0840;30/9985-096

Endrőd központjában 3 szobás,
összkomfortos ház eladó. Ár megegy.
szer. Érd.:30/604-94-77

Gyomán, Zrínyi u. 19/1 . alatt 5szobás,
étkezős, vegyes, ill. gázfütéses ház
eladó. Érd.:70/566-73-44

HUNYÁN 3 szobás, összkomfortos
ház, nagy portával eladó. Érd.:70/566
73-44

Gye. Október 6. ltp-en 2 szobás lakás
sűrgősen eladó, vagy kertes házra
cserélhetö.Érd.: 20/5767-879
Gye., Templom-zugban vízpartra
menő ingatlan eladó, villany, és fúrott
kút van, vállalkozásra is alkalmas, a
terület nagysága 4614 m' Érd.:
70/9438-212
Gyomán,a Zrínyi M. u.59/1. sz. alatt 3
szoba, összkomfortos ház gáz és
vegyes tüzeléssel, kicsi telekkel eladó.
Érd.:70/388-9007
Gyomán kertes ház eladó, vagy
lakótelepi lakásra cserélhető ! Érd.:
30/544-4641
Gye.,Vásártéri ltp-en 3.em.,2szobás,
erkélyes, egyedi vízórás lakás
sürgősen eladó, termőföldet

beszámítok! Érd.:20/805-44-21
Endrőd központjában 3 szobás,
összkomfortos családi ház eladó.
Parkellás szobák , műanyag

nyílászárók ésroló. Kiinduló ár5MFI.
Megegyezés szerint, fizetési könnyítés
lehetséges. Érd. :30/604-9477
Vásártéri lakótelepen, 4 lakásos
tömbben, felújított, elsö emeletí
erkélyes, jó elosztású lakás eladó.
Kívülröl 8 cm-es hőszigeteléssel.

Nyílászárók és a villanyvezetékek
kicserélve, laminált parketta, beépitell
konyhaszekrény.Alakáshoz zárt udvar
rész, garázs, tároló helység és padlás
rész is tartozik. Érd.: 20/568-98-55
telefonszámon.
Endrőd körzetében földbérletet
keresek 4 ha körüli területtel.
(Érdeklődni a szerkesztőségben

0620/2216633)
2,5 szoba összkomfortos lakás eladó
beköltözhető állapotban. Érd.:
Nagylapos, Vasút sor8.sz.
Gyomán, aHösök útján összkomfortos
parasztház, 2,5 szobás, konvektoros
fütéssel eladó. Irányár: 2,8 millió FI.
Érdeklödni: 0630/49-83-521

Dunnát, párnát, hagyatékot veszek
Gyomán, Petöfi u.64.30/4643-956

Egy garázsra való 38x18x10 cm es
berényi blokktégla eladó féláron. Érd.:
Gye., Zrínyi u.29/1 .este 5után.

Korrepetálás, felzárkóztatás,
magánórák, fejlesztő foglalkozások,
dolgozatokra, középiskolai felvételire.
versenyekre valófelkészítés, általános
iskolásoknak (1-8. oszt.). iskolai
dolgozatlapok megrendelhetők .

Korszerűen felszerelt tantermemben
minden felszerelés ingyen biztosított.
Cél a minél jobb iskolai eredmény
elérése! AzÖn gyermekéért dolgozom!
Érd.:30/856-32-18

Moulinex, 6alkotórészes, alig használt
zöldségpároló eladó, 9 e Ft. Érd.:
20/221 -6633

1989-es gyártási évjáratú MZ 150-es
motorkerékpár friss műszakival eladó.
I.ár 150 eFt. Érd.:30/9790-696

Öntöllvas, burkolatos vegyes tüzelésű
(szén, fa) kályha eladó 37 e FI. Érd.:
20/221-6633

Lassú jármű 15 q' teherbírás, fülkés,
RS-09 motorral, összkerék meghajtás,
billenős. Műszakí 2014. 04. hÓíg. Erd.:
30/979-06-96

36 éves érellségizett férfi
kereskedelemben szerzett
gyakorlattal, IT alapismeretekkel, B
kat. jogosítvánnyal munkát keres.
Önéletrajzomat megtekintheti
www.oneletrajzomJreewb.hu oldalon.
Érd.: 70/278-10-41

Hagyatéki bútorok, kombinált
gyalugép, csiszológép, szerszámok,
ballonok, demizsonok eladók. Érd.:
20/611-21-16

370 db kisméretű tégla eladó 10 e Ft
értszínes TV 12 eFt-ért. Érd.: 70/545
3558

Megkímélt német kerékpárok, 4 db
kárpitozott szék, szobakerékpár, autós
gyerekülés, mikró-sütő, bőr forgószék,
LCD monitor, 180x200-as ágybetét,
TV, mosdókagyló eladó. Gye., Kulich
Gy. utcai használtcikk kereskedésben.
Érd.: 20/9857-259

Simson Schwalbe eladó, vagy Simson
Starra cserélhető. Érd.:30/544-46-61
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Gyomaendrőd, K ossuth u . 31.
T E L E F O N : 06-30/278-04-05

Készülünk Mindenszentek és halottaknapjára!
Különféle mécsesekés selyemvirágok

nagyválasztékban kaphatók!
2014 es asz a l-, fali a árak,

Igé yes határidő ap ók!
Beiskolázási utalványokat elfogadunk!

PI. : Sodexo, Ticket , Erzsébet stb•••
Továbbra is válthat

vásárlási utalványt bármilyen összegben!

Nyitvat a r t á s: H-P: 7-l 7-ig; A TAPÍR PAPÍR
Szo : 8-12-ig csapata
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( - friss pékáru \
l ~ elérhető árak
l - széles választék
I - minőség; t~rmékek
l - akciók
! - törzsvásárlói kártya
i ,
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Október 20-án, vasárnap délután gyönyörű őszi környezetben tartotta
évadzáró evezését a Gyomaendrődi Viziszörnyek sárkányhajós
csapata. Ismét egy emlékezetes nyári évadot zártak Ie ezen a szép
októberi napon. Volt mit feleleveníteni a nyári emlékekből, amit most a
kedves olvasók is megismerhetnek. A sárkányhajót idén először a Sajt
és túrófesztivál keretében megrendezett Vízi show alka lmával tették
vízre, ahol látványos bemutató részeseként evezett a csapat. Hajójukat
az idei évben már az éppen egy éve átadott Halász István csónakházban
tartották, ezért most a gyomai hídtól indultak minden kedden és
csütörtökön délután az edzések, ha .összegyűlt elég ember és az
időjárás is kedvező volt. (folytatás a 11. oldalon)

A szocialista párt már erőteljesen folytatja a választási kampányát.
Ennek nálunk egyik eseménye az volt, amikor Korózs Lajos
szociálpolitikai sz akpolitikus jött városunkba az MSZP
képviseletében. Fülöp István a helyi szervezet elnöke fogadta a
vendéget, akit elkísért Rejtő József, a 2. számú választókerület
felelőse. (folytatás a ll. oldalon)

3. oldal

7. oldal



Idei kitüntetettek
Gyomaendrőd város idei kitüntetéseit október 23-án adták át a volt
városházán (jelenleg já rási hivatal) ünnepi testületi ülés keretében.
Díszpolgári cimet - posztumusz - Kovács Imre kapott, amelyet a
Kovács Imre Társaság elnöke Kovács András vett át. Gyomaendrödért
kitüntető emlékplakettet dr. Paja József nyugalmazott háziorvos és a
Gyomaendrőd i Zenebarátok Kamarakórus és annak vezetője,

Gecseiné Sárhegyi Nóra, illetve Holubné Hunya Anikó az alapító
Hunya Alajosné leánya vehetett át Várfi András polgármeste rtöl.

A Szabadság téren zaj lott az idei 1956-os emlékünnepség. A mű sort a
Bethlen Szakiskola adta, ünnepi beszédet Körmendi Gyula a Kovács
Imre Társaság elnökségi tagja mondta. Ezt követően koszorúzásokkal
zárult a program a Hősök eml ékmű n é l. valamint a volt, úgynevezett
"Szürke ház" falán elhelyezett emléktáblánál.

Parlamenti válogatott és a Gyomaendrődi Fiatalok Egye sület
csapat a futball tudását méri ősze 201 3. november 9-én 14 órától
A gyomaendrődi Erzsébet ligeti sportpályán
Minden érdeklődőt szertettel várunk!

***
Adventi Kupa (kispá lyás labdarúgó torna)

2013 . November. 30-án, 16 órától a gyomaendrődi Városi
Spo rtcsa mokban. Várjuk csapatok jelentkezését! Szertettel
várunk minden érdek lődőt!

Tisztelettel: Raffael Attila

KIRÁNDULTAK
A Gyomaendrődi Idősekért Alapítvány
az Idősek Világnapja alkalmából séta
hajó kirándu lást szervezett a festő i szép
ségű Hármas-Kőrösön 2013. október 3.
napján. A hajó az endrődi közúti hídtól
indult. Az út során az idősek jókedvü
nótázással töltötték az időt miközben
gyönyö rködhettek az őszi tájban. Az

alapítvány minden résztvevő számára kemencében sült friss
szilvalekváros kelt kiflivel ked-veskedett, amelyet a Térségi Szociális
Gondozási Központ Ő szik é k Idősek Otthonának udvarán sütöttek az
intézmény munkatársai.

A Gyomaendrődi Idősekért Alapítvány kuratóriuma

40 éve éretts égiztek

2013. október 12-én találkozót szerveztek a Kiss Lajos Gimnázium
ma Gyomaendrődi Kner Imre Gimnázium és Kollégium - 1973-ban
végzett egykori diákjai. A c i pőipari szakközépiskolai osztály
osztá lyfőnöke néhai Csüllög Ferenc tanár úr volt. A 40 éve
érettségizett 29 tanuló közül sajnos ma már csak 22-en élnek. A
találkozón résztvevő 12 öregdiák az iskola e l őtt, majd az osztá ly
valamikori tantermében köszöntötte egymást, azt követően pedig a
Fészek Panzióban, vacsora mellett folytatták a nosztalgiázást.

Első sor: Varga Klára, Urbán Jánosn é (Bíró Mária), Csík Erzsébet,
Borbíró Imréné (Szenczi Teréz), Bere József né (Takács Ida)

Második sor: Dinya Béláné (Oláh Erzsébet), Gyalog László, Orovecz
Ferenc, Németh Ist vánné (Bíró Rózsa) , Korcsok Istvánné

(Mész áros Margit) . Gyalog Irén, a képről hiányzik: Nagy Etelka

TŰZ ARAKLAPÜZEMBEN

Néhány éven belül másodszorra
gy ulladt ki a gyomaendrődi

raklapüzem. Az egyik csarno 
kában október 31-én csaptak fel a
lángok óriási sötét füstfe lhő t

okozva. A IV. , kieme It riasztást
követően a tüzoltók nagy erőkkel

vonultak ki. A helyi t ű zol t ókori

kívü l a mezőtúr i , szarvasi, szeghalmi, mezőberényi és békéscsabi
egységek is oltották a tüzet sikeresen, nagyob b kártó l mentve meg az
üzemet. Az e lső hírek szerint mintegy 150 milliós a kár.A tüzvizsgá lati
eljárás az ügyben megindult.



Dr: Frankó levele
A szivárvány alatt

Nem tudhatom, hogy a kedves olvasók közül gyermekkorukban
hányan játszadoztak a vízzel? Mindjárt elm agyarázom mire is
gondolok. Esö után az árokban, vagy az udvarban lévő vízfolyásokban
kis szalma szálat, vagy egyéb apróságokat tettünk és hajónak álmodtuk
őket. Figyeltük a "partról" térd epel ve, guggolva a hajónk útját.
Gyermeki lélekkel nagy kalandokba kergettük őket. Később kis
papírh ajókat gyártottunk, néha-néha egy-egy bogarat tettiink bele
utasnak. Így aztá n a kat icabogárból hajós lett, még csak meg nem
gondolta magát és elrepült. De ez csak játék volt. Később kamasz
korunkban teknőben is hajóztunk a csab ai Kőrös csatornán. E miatt ,
mert Anyu megtu dta, bizony kukoricán kellett térdepeln ünk.
Megérdemeltük. Gimnazista koromban a legjobb barátunkkal az ő

házuk padlásán egy kajakot építettünk néhány hónap alatt , majd azt
mindenki megr ökönyöd és ére végig cipeltük Csabán, a Bart ók Béla
úton és a váro si bíróság e lőtt vízre bocsájtottuk . Beleültünk és azonnal
felborultunk. Ez volt az e lső kajakos emlékem.
A napokban ,volt Bud apesten a vízről szóló nagy, nemzetkö zi
kongresszus. Allamelnökünk ötlete volt még 20 12-ben, ő javasolta, és
lám nagy siken-el megrendeztük. A víz az úr nem csak Petőfi versében ,
hanem a valóságban is. Sok nép , ország, nemzet cserélne velün k, mert
mí ivóvízben gazda g országnak számítunk a nagyvilágban. Az már
kérdés, jól gazdálkodunk-e vele? Hatalmas árvizeket engedünk át
nagy folyóinkon , védve a gátakat, a földjeinket, a lakos ságot.
Megtettük ebben az évben is sikerrel,Az Európai Unió nagyra becsülte
a védekezési munkáinkat, de egy büdö s fillért sem adtak országunknak
a kárenyhítésre. Kellett a pénz a "szegényebb" országoknak. Időnként
a bőrünkön tapasztalhatjuk, hogy valóban milyen nagyra becsülik
népünket a nyug ati barátaink .
Folyik, mint a megáradt folyók - a médi ában a politikusok szájából a
sok ígéret, vagy populi zmus! A leggyakoribb szó : demokrata, szegény
és a gazd ag. Baloldal on csak demokraták vannak és e jómódú emberek
nagyon aggódnak a szegényekért. Nem tudom , reggelente, mik or
kiv isszük a ház elé a kuk ákat, elgondolkodun k-e ily mélységben a
I étünkr ől ? Vajon demokraták vag yunk-e eléggé? Könnyű

demokratának hirdetni magát néhány milliomosnak amerikai, bankár
és multik pénzén . Csak nem értem, hogy mit akarnak? Mennyiért lehet
ámítani az emb ereket? Ingyen ebéd? Minden családban egy
munkahely?! Munkát, kenyeret! Micsoda süket dum a! Már csak a
"világ proletárjai egyesüljetek!" lózunk kell és itt a népi demokrácia
újb ól! Nem a proletárok egyesültek - sajnos - hanem a mult ik, a
bankárok és köreik . Ez van. Ez a korán e l kezdődött szomorúan aljas
választási kampány nem fog sikerre vezetn i, tavaszra elfáradnak,
unalmasak lesznek. Nagyot tévednek, majdjön a kijózanodás!
De most még szép tavaszias őszi napokat élünk. Gyönyörű színekben
pompázik a termé szet, tessék, ha lehet , sétálni a ligetben, a Kör ös
parton. A gátőrék bocijai ott legelésznek. Ők számomra hozz á
tartoznak a gát világához. A békesség, a nyugalom szimbólumai,
csendben "termelik" a tej et kicsiknek és nagyoknak. Azért várom az

igazi tavaszt a tavaszi záporesők utáni illatot, az első szivárványt! A
fény csapdába esik és a vízcseppek milliárdjain elemeire bomlik, s
amit mi látunk belőle az a gyönyörü színkoszorú, szívmelengető

csodálni való és újból' és újból örülünk a látványnak. '
Befejezésül néhány szót a zenéről. Van néhány hónapja egy új magyar
rádió, a Dankó rádió . Szinte 24 órán át szól. Hallható lesz nemsokára a
világ rninden táján, ahol rnagyarok élnek. Nagy érdeme a médiának,
hogy létrejött ez az adó. A déli órákban gyakran hallgatom, most
fedeztem fel újból Nagyapámék, Apárnék egykori dalait , nótáit.
Ezeket még egyetemistaként jómagam is ismertem, sőt egy- egy
kollégiumi bulin mul attunk a nótákra. Az utóbbi évtized "sikeres"
rohasztó liberális politikája az ilyen típusú műsorokat is eltüntette az
éterből : -nem kell ez a magyarnak, még otthon érzi magát ettől is!
Igaz?
Dankó Pista a XIX. Század végének nagyhírű, csodálatos, cigány
származású zenésze, nótaszerzője volt. Dalait eleinte még a
népdalokkal is összekeverték, hiszen 20-30 évvel korábban születtek,
mint ahogy anépdalgyűjtés elkezdődött hazánkban. Amillenium
éveiben Dankó Pista Budán muzsikált. Keresményeiből szőlőt

vásárolt Csengődön , az Alföldön, kisbirtokos lett. Gárdonyi Gézával
levelezett és az általa szeretett emberekröl nevezte el a szőlője

"hegyeit". A századforduló körül tüdőbaja kiújult. Nagynevű emberek
fogtak össze gyógyulásáért: Jókai Mór,Pekár Gyula, Gárdonyi Géza,
Pósa Lajos, Herczeg Ferenc, Blaha Lujza és Wlasics Gyula
kultuszmini szter. San Remoba küldték gyógyulni. Hazatérve a Szent
Rókus kórh ázban vá rta a lassú halált. Betegágyánál a fentiek mellett
megfordult Feszty Árpád (a Körkép festője) és Czutor Béla
hódmezövásárh elyi cigányprímás . 1903 . március 29-én halt meg
felesége karjaiban, apósa jelenlétében. 1903. március 31-én temették.
Pesten, Herczeg Ferenc mondta a gyászbeszédet. 500 fős

cigányz enekar játszott a a Nyugati pályaudvar felé menve a "Most van
a nap lemenőben" címü Dankó dalt. Különvonat vitte le szegedre.
Szegedi küldöttség kísérte le a vonaton Tömörkény István író
vezetésével. Szegeden temették el. Gyűjtést szerveztek halála után és
szobrot emeltek mind en idők leghíresebb magyar cigányzenészének.
Egy etemista koromban naponta rnentünk el a szobra mellett, a
temetőben is megkerestük. l\1ikolTa ezek a sorok megjelennek, túl
leszünk a Halottak napján. Igyemlékeztem meg Dankó Pistáról
utólagos engedelmükkel! Hallgassák a rádiót!

***
V.i.
Dankó Pista haláláról az adatokat Temesi Ferenc írásából ismertem
meg.
Október 24. reggel 5.40 . vég ig gondoltam a tegnapi, ünnepi napot.
Délután meghallgatta m az úgyne vezett ellenzék vezetőinek "ünnepi"
beszédeit. Gyalá zatos, hányingerkeltő volt. Majd váratlan kedves
vendégeimjöttek. Autóval elrohantam a cukrászdába.
Vakító volt a délut áni napsütés! Otthon meghallgattam az ünnepi
beszédet és megcsodáltam a hatalmas tömeget. Szép volt. Ez a délután
számomra hozott néhány felej thetetlen pillanatot, nem számítottam rá.
A nap rám ragyogott. Köszönöml -Dr.Frankó Károly-

Lomta anítás
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

A lomhulladék begyűjtése ebben az évben, illetve az elkövetkezendő

években a következő rendszer szerint kerűl megszervezésre és
lebon yolít ásra . Lakások előtt i közter ületre (zsákban, dobo zban ,
összekötve) szállith ató állapotban kell kihelyezni a lomhulladékot.
A lomhulladék begyűjtés során a GY OMAKÖZSZOLG Kft.
részéről NEM kerül átvételre:

~ elektronikai hulladék
• gumiabroncs hulladék
o veszélyes hull adék (festékek, lakkok, olajok)
• ipari tevékenységből származó hulladék
• építési-bontási hulladék
• kommunális szemét

Gyoma településrészen (vasúti átjáróig): 2013. ll. OS-án 07 :00
óráig kérjük, alomhulladékát kihelyezn i sziveskedjen.

Endrőd telep ülésrészen (vasúti átjárótóI) : 2013. II. IS-én 07 :00
óráig kérjük , al omhulladékát kihelye zni sziveskedjen.

Örcgszőlő, Na gylapos tclcp ülésrészen: 2013 . II. 19-én 07:00- óráig
kérjü k, alomhull adékát kihelyezn i szíveskedjen.

Kérj ük az Önök tám ogató együttműködését annak érdekében, hogya
lomhulladék begyűjtése az idei évtől egy kulturált, a városképet el nem
rontó , a város közterületeit be nem szennyez ő szolgáltatássá
válhasson.

Bízva megtisztelő együttrn ű kö dés ü kben, üdvözlettel és Tisztelettel :
GYOMAKÖZSZOLG Kft.



NAG:y' V ÁLTOZÁSOK A BET HLENBEN
Interjú Davidovics László igazgatóval

Megkértük D avidovic s
L ás zl ó igazgató urat ,
szá mo ljon be o lvasó
inknak a szakiskolában
tört én t változásokról.
Ugyanis ettől a tanévtől

szakíto tt a k a Békés
Megyei T isza Kálm án
Kö zoktat ási Intézmén y

csoporttal, úgy is mondhatn ók: tiszavirág é letü
intermezzo volt ez a feláll ás a gyomaendrődi

szakképző isko lának . . .
G yomaendrődön , a B et h le u Gábor
Mezőgazdasági és Élelmiszert Szakképző
Isko la 2013 . augusztus elsejétől, mint önállóa n
müködő és gaz dá lkodó intézm ény müködik 
kezdte beszámo lóját Davidovic s Lás zl ó
igazgató. Ez nagy vá ltozás nem csak a város,
hanem a sza k ké pzés é le t é be n is. A
Vidékfej lesztési Minisztérium elhatározta , hog y
egy ors zágos agrár szakképző intézm én yi
hálózatot hoz létre. Ez azt je lenti , hogy rninden
me gyében kije löltek két , három int ézm ényt,
amely a Magyar Kormány vidékfej lesztés i
politikáját hívatott me gvalósítani a sza kképzés,
oktatás terén . A koordinációj ukat a Nemz eti
Agrár Képző és Vidékfejlesztési Intézet látj a el.
Békés me gyében a meg tisztelt etés, miszer int
mezőgazdasági és vidéki jellegű kép zéseket
sze rvezzünk és bonyolít sun k le, a Bethlen Gábor
szakiskolát és a két egyh ázi szakiskolát érte .
El ke ll mondani ezzel kap csol atb an az t, hogy
soka t harcoltunk ezért, hogy öná lló ak legyünk, s
hogy vi sszakerülj ünk a Vidék fejlesztési
Minisztérium berkeib e. A tantestület megbí zott
engem, mint igazgatót, hogy ezt a feladatot
végezzem el és sze rezz ük vissz a az isko lánk
nev ét , Bethlen Gábort. Ez a megbi zatás siker rel
j árt, augusz tus elsejétől visszakaptuk régi ,
dicsőséges nevünket, sőt az intézmé ny névben a
mez őgazdas á gi rnell éaz élelmiszerip ari kép zést
is olv ashatjuk, mert ez t felváll altuk azért, mert
valljuk, hogy a rnez őgazdas á gi terméket nem
csak meg ke ll termelni , han em lehetőség sze rint
feldolgo zn i az t és értékesíteni, helyben is. A
minisztérium me gbí zott bennünket azzal, hog y
ezeket a szakembereke t képezzük ki, tehát nem
csak me gt isztelt etés, han em ugyanakkor nagy
feladat is. Ezt a tantestü let büszkén vá llalta és
me g is fogj a va lósít ani. Fej lesz teni fogjuk az
intézmény tangazdaságát is, so k terv van ezze l
kapc solatban , sőt a megvaló sít ási fáz isban
járunk. Ezekrő l majd a későbbiekben szá molunk
be . Szeretnénk a tangazdaságo t úgy fej lesz teni,
hogy ne csa k bemut ató j e l l eg ű ek legyen ek a
szakok, hanem a diák - és alapké pzésnek,
valamint a fe l nőttképzésnek nyújtsanak helyet.
Az t szeretnénk, hogy cki hozzánk eljön tanulni,
az az egész mezőgazdasági ver tikumo t átIássa,
hogyan kerül a termék a szá ntó fö ldrő l az
asztalig.
Az iskolánk létszám áról e lmondhatom , hogy az
idén is sike resen isko láztunk be, 464 tanulóval
kezdtük meg a tan évet , s ez az t is je lenti, hogy
minden tanárnak, oktatónak tudtunk továbbra is
munkát bi zto sít an i. A megeme lt, kötelező

óraszám ot , ami mo st 26, minden tanár teljesíteni

tudja , se nk it nem kelle tt elkül deni, va gy
átképezni.A célunk az is , hogy azok az emberek ,
akik nálunk dolgoznak , biztonságban érezzék
m agukat, ugyanakkor a szülők is a már ism ert,
e lfogadott sz akembe rek re számítsanak az
oktatásb an . Ezzel azé rt nem állunk meg, mert
szer etnénk, ha a tan áraink, szak okt atóink
magasabb sz intre kerü ljen ek , támogatjuk a
to v ább k é p z é sük et , é s h a szü ks ége s,
átkép zésü ket. A j ó pap is holt ig tanu l, s ez
k ül ön ő sen fontos egy tan árnak is! A tanár
fel adata megváltozik , mert nem csa k egy
szakmá t oktató egyé n, hanem egy nevelő,

oktató , sőt az iskolában bizonyos szülö i
fe lada tokat is e llá t. Hiszen a szülők, általában,
egész nap dolgo zn ak, és a gyerek gyak ran ki va n
tév e annak - sok cson ka családban élő is van - ,
hogy sz üle ive l nem túl gyakran találkozik. Én
mindi g ar ra ké re m k oll égáim at , h o g y
tü relmesek , to lerán sak leg yenek a rábí zott
gyere k e k ke l. S z eretnén k a zt is , h a
Gyomaendrőd és a j árás lako sai tudnák, hogy
ak i a Bethlenbe adj a gyerekét, az j ó helyre adja ,
jó szakmá t fog itt a gyerek me gtanu lni , és
szakké pzett gá rda fog rá vigyázni .
A tanárok, nevelők, oktatók továbbkép zése azért
is fontos, rnert nem csa k a piaci igényekhez kell
a lka lmazkodni, hanem a szakmai szerkeze t
áta lakítása is me gkövete li, hiszen a szakmá k
tarta lmilag is megúj ulnak. Új modulok, új
oktatás i egységek j elennek meg, amikre fe l kell
készülni . Tov ábbá sz ükség es jó partner i
kapcsolatok k ialakítása az agrárkarnar ával, az
iskola gazdasági tev ékenys égét tám ogató kis- és
nagyváll alk ozókkal , ugyaní gy az iskol a jó
me nedzse l ése is elengedhetetlen. Azonban el
ke ll mondani, hogy a gyomaendrődi Bethlen
Gábor Szakképző iskola a szakterületé n elismert
és jól is rn ű k ődik . Ne m elhanyago landó sike r az
is, hogy intézm én yünknek másfél évtizede jól
kia lak ított nemzetkö zi kapcso lata i va nnak.
Di ákj aink és sza ko ktató ink rendszeresen
tanulmányo zzák francia, lengye l és o lasz
vállalkozók életmó dját, sza kma i tevéken ységét.
Enn ek is köszönhetően az iskol ai létszámun k
stabil. Ebb en a hónapb an , novemberben , 13 diák
és 2 szako ktató meg y három het es fran cia
országi gya ko rlatra , a Leonadro da ' Vinc hi
szakoktatói program keretében. Nagyon fontos
ez, mert Váljuk a külföldi partn ereink idelá
togatá sát, akik megismerik Gyornaendr ő d ö t , ezt
a szép környéket és ese tleg ide fektetnek be , attó l
fiiggően hogyan állunk hozzá, mit tudunk nekik
ajá nlani .
A külföldi partnereink látogatása és a szakma i
kapcsol at , amelyek program okban kerülnek
megva lósí tás ra, nem csak nek ünk font os, de a
megyének is . Az iskol ánknak azért is fontos ,
mert előmozditják a belfőldi és nem zetkö zi
el ism ertségünke t, am i a m an a pság egy
intézm én y életébe n egyik legfontosabb tényező .

A gyomaendrőd i Beth len szakiskola pontosan
ezek ért többet tud nyúj tan i a diá kjainak és
tanárainak, mint egyéb int ézm ény. Tehát ezek a
ka pc so latai nk program, proj e kt al ap úak ,
ta rta lmuk va n, ezért is vagyunk ilyen szi nten , de
sze retnénk még magasabb sz intre kerülni .

Gazdaságilag nag yon jelentős , hogy min él több
váll alkozót és céget, egyesülete t, önko r
mányzatot bevonj unk az isko la, és a tangazd a
ság működ é s ébe . A helyi önkor mányzatta l
nagyon j ó a kapcsolatunk, de a já rással és a
me gy ével is. A képv i selő-testül et , Vádi András
polgármester, támogatását is élvezzük. A z
önko rmányzat munkané lkülieknek ad lehető

séget a tangazd aságban péld ául. A vid ékfej
lesztési politikának éllovasai szeretnénk lenni
ebb en a térségben . Sze mé ly szerint ezért is
vá lla ltam az igazgatói felad atoka t, mert tudo m ,
hogy a tantestül et is mellettem áll.
Szer étnénk bizto sít ani a gyermekek szüleit,
hog y bármikor bej őhetnek az iskoláb a,
beszélhetnek velem, vagy a helyetteseimmel is.
Az iskolánkban ezért is minden nap, mintegy
nyílt nap van , de sze retnék minden érdeklődőt
nagy sze re tet te l meghívni a nov ember 15- i és
22-i nyíl t napra, aho l bemutatju k a me gújult
is kol ánk kép zési kínálatá t. El lehet majd
beszélgetni a sza ko ktatókka l, tanárokkal, meg
leh et látogatni a tangazdaságot is. Bemutatjuk a
szak má ka t , am e ly eke t intézmén yün kben
okta tunk. Azt sze retnénk, ha egy gyomaendrődi

lak os me gtaláln á itt, hel yben oktatási kín álatát ,
o lyan sza kmá t sze rez ne nálunk a Beth lenb en,
ame llyel itt a járásban ta láln a munkát. Ne kellj en
elmenn i nagy városokb a, távolra tanulni , mert az
a szü l ő nek pé nzbe is kerül, és a gyerek sincs úgy
szem e l őtt.

A helyi vá lla lkozókkal eddig is nagyon jó
kapcso latb an voltunk. Szervezünk egy gazda
napot, ahol nem csak az iskolánkat mutatjuk be ,
hanem sza kmai előadá sokat is tartunk majd a
mező ga zdaság ak tuá lis kérdéseiről , aho l
vidé kfej lesztési minisztériumi szakembere is
e lőa dást tart. Ezt a ga zdana po t a vá ros i
önko rmá nyza ttal és a megyei agr árkamarava l
közösen fogj uk megszervezni , még eb ben az
évben. Cé lunk ezzel az is, hogy a gazdatár
sadalmat, a vidé kfej lesztés összes szereplőj ét

összefogjuk az ok ta tás i, szakképzési inté zmé
nyünk köré, ahol meg tudj ák beszélni ügyes
bajos dolgaikat, sza kma i megoldást tal áljanak
problérn ájukra, egyfajta bázist hozzunk létre
inform ációs központként számukra is. Most
például ak tuálisak a 20 14-es, 2020 -as uniós
támogat ás fe lh aszn ál ásár ó l várható in for 
mációk. Ezzel is az iskola megvalósítj a azt a
feladatot , am it ránk bízott a magyar ko rmá ny.
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kínálatával, modern, jól felszerelt elmé leti és gyakorlati k épz őhelyekkel ,

tangazdasággal, ko llég iumma l, szí nes szabadidős foglalkozási
l eh etős é ggel vá rja a j el entk e ző k e t. A szakma i gyakorla to k
lebonyo lításához tanm űhelyekkel rendelkezik. Iskolánk fenntartója a
Vidékfej lesztési Minisztérium.
Gyom aendröd területén a mezögazdasági jelleg a meghatározó. A
mez ő gazdas á g í gyako rlatokat a tanulók a tangazdaságba n teljesíthetik.
A város természeti adottságai lehetőséget adnak arra, hogy idegenforgalmi
központtá fejlődjön, növelve ezze l a terület lakosságmegtartó erejét,
biztosítva az itt élők boldogulását.
Szé les eszk özpark áll rendelkezésre a szakmák elsajátításáhóz .
Tankonyha, p ékrn űhely, g éptanm ű hely. tangazdaság.
A számos szak mai versenyen elért kimagasló eredmény tanúsítj a a
képzések magas színvona lát, gyakorlatorientáltságát.
Iskolánk rendszeres külföldi gyakorlatokat biztosít a Leonardo 'da Vinci
pr og ram ke re téb e n Le ng yel ország ban , F ra nciaország ba n és
Olaszországba n. Ezen gyakorlatok keretein belül a tanulók nemzetközi
tapaszt al atokon tú l sok izgalma s élmé nyre is sze rt tehe tne k.
Nyelvtudásukat az adott országban elmélyíthetik.
Kollé gium .
Tanulóink elhelyezéséről kollégiumunkban gondo skodunk . A kollég iumi
ellátás térítésmentes. Tanu lóink részé re napi háromszori étkezést
biztosítunk , melyet az újonnan épü lt ebédlőben fogyaszthatnak el.
Gyerekce ntrik us, tapasztalt nevelők fog lalkoznak a diákokkal. A
szabadi dő hasznos eltöltésére számta lan lehetőséget biztosítunk (interne t
hozzáférés, felszerelt kon dit erern, könyvtárhasználat , kézmüv es
foglalkozás, színjátszó kör,önismereti foglalkozás, kulturális programok).
Miért éppen a Bethlen? '
• Mert szakképzett oktatógá rda foglalkozik veled.
• Mert széles eszkőzpark áll rendelkezésre a szak mák elsajátít ásá hoz.
• Mert szakmai kínálatunk évről évre bővül. .
• Mert l ehető séget biztosítunk "T" kategóriás mezőgazdaság i

vontatóvezető i j ogosí tvány megszerz és ére,
• Mert a vidékieknek kollég iumot és étkezést is biztosítunk.
• Mert a szakmai képzésünk gyako rlatorientált.
• Mert évről évre egyre több szakmai versenyen ' érünk el előkelő

helyezést.
• Mert színvona las,jó hangulatú rendezvények várnak Rád.
• Mert gondosko dunk Rólad, törődünk Veled .. ;

900-1200SZAKKŐZÉPISKOLA képzési idő 4 év
8 általános iskolai végzettséggel rendelkczdk számára

környezetvédelmi ágazat
n1ezőgazdasági ágazat

SZA K ISKOLAképzési idő 3 év
8 általános iskola i végzettséggel rendelkezők számára

mezőgazdasági gépész
halász, haltenyésztő

lovász
mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó
édesipar i termékgyártó
húsipari tenn ékgyártó
pék

•
•

•
•
•
•
•

•

•

RÁÉPÜLŐ SZAKKÉPZÉSEK képzési idő 4 év
szakiskolai végzettséggel rendelkezők számára

• mez őgazdas ág i gépjavító
• állattartó szak munkás
• belovagló

TECH NIKUS KÉPZÉSEKképzési idő 2 év
érettségi bizonyítvánnyal rendelkezők számára

• környeze tvéde lmi tech nikus
• lovastúra vezető

• állattenyés ztö és állategészségügyi techn ikus
• mezőgazdasági technikus
• élelmiszeripari technikus
• élelmiszeripar} $é~~sz!,echnikus "

RA EPULO TECHNIKUS KEPZESEK
techn iku si bizonyítvánnyal rendetkezdk részére

• környezetvédelmi rnér és szaktechnikus
• növényvédelmi szaktechnikus
Egyéb információk:
A Bethlen Gábor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és
Kollégium Gyomaendr ödön a város központjá ban, ugyanakkor természet
közeli, parkosíto tt környezetben található. Széles köríi szakké pzés i

A Selyem Úti Óvodáért Alapítvány

. . .ok tó be r 19- én , m in t m inden évbe n,
jótékonysági vacsorát rendeze tt a Bowling
Treff Étteremben . A résztvevők és a támogatók
ado má nya ibó l az óvodás és bölcs őd é s

gyermekek részére Mikul ás csomago t
készítünk és karácsonyi ajándéko t vásá rolunk,
va lamint a gyermeknapi kirándulás autóbusz
kö ltség ét és az óvoda, bölcsőde udvarán
rendezendő gyerm eknapi ünnepség kiadásait
fizetjük.
Köszönjük támogatóinknak (vá llalkozó k és
magánszemélyek), v alamint a Szül ő knek, a
Szü l ő i munkaközösségnek a támogatását és a
seg ítséget !
T ámogatóink voltak:
Giriczné Farkas Judit, Endrőd i Hú sbolt , Szécsi
Henri ett a, Péter Szabó Hajnalka, Feh ér
Mihályné, Szuj ó Zoltán, Endrőd és Vidéke
Taka rékszövetkezet, Fekécs Edina, Gyoma i
Ipa rci kk Bt ., Met ál-Stop Vasműszakibolt,

Csekő -Kuri l la Zsane tt , Kur ill a Istvánné,
Endrőd i Illatszer, AZUL-Fürdőszoba Szalon,
Ob is Mária, Dávid Imréné, Csákiné Mészáros
Anita, Kazainé Fekete Ildikó, Gyo ma i Kner
Nyomda Zrt. Pavilon Pizzéria, Madizo l Kft.,

Kolibri Bolt , Dógi Viktória, Brezovai Edit,
Ge llértné Vaszkó Tímea, Dinya Lajos, Kovács
Péterné, Gyo ma Hús , Szerető Anna, Gecsei
Richárdné, Szarka Cs illa, Fülöp Im rén é
Gyermekruházat, Andor Károlyné, Farkas
Katalin , Go ndozási Kőzpont, Magyari János,
Uhrin Attil án é,SIKÉR, Gyu ricz a Beáta, Szabó
Istvánn é, Porubcs ánszki Sándorné, T-Mob ile,
Boldis János, Nagyné Rácz Ildikó, Wolfné
Kereki Tünde, Welvet-Bútor, Kovács Szilvia,
Osz lács Csabáné, Narancs Turi, Bot os Gá bor,
Hoffman József, TAPÍR-PAPÍR, Rövi dám
Bolt, Watt Gmk ., Bartalák Tím ea, Cs ő ké né

Homok Ilona, Körös-Bútor Kft., Kert-Kivi
Kft, Endrődi C ipőkellék Bolt , Vaszkó Béláné,
Lizák Virágüzlet, Szujó Kft., TU RUL Kft .,
Feketéné Bielik Jul ianna, Hegedűsné Tímár
Edit, Mini Pékség, Tandi Sándor, Fülöp
Imréné, Fülöp Zo ltán, Mag yar Éva, Fülöp
Imre, Fülöp Imrén é, Mamut Tex Kft. ,
Hun garofresch Bt., Bowling Treff Éttere m,
Nagyné Rácz Ildikó, Bajzákn é Buk va Aniki ó,
Gyomapress Kft., "Diadem" gyógyszertár,
Nagylapos i B irkacsárda , Endrődi Patika,
Beláné Szab ó Anikó , Koloh Jud it, Réka Turi ,

Novák Rita, Mágus-Comp Kft., Festék Center,
Rostélyos húsbolt , Gyo mai gazdabolt, Dinya
Im re, Hanyecz Kat alin, Vaszkó Zolt án, Varga
Bél a, Berill Ékszeríiz let, Szend rei Dóra,
OMART kö nyvesbo lt, Giricz Klára, BB B-Glas
Kft, Bárka i Zsolt, Ágostonné Farkas Mária,
Fa rkas Zoltánné, Adeo la Faso la, Tímárné
Bin ges Iré n, Le hóczk iné Tím ár Irén, Szeret őn é

Szujó Katalin, Lapatinszkiné KucsmikAndrea,
Gaz di Bolt , K al amáris , M ETT P EC
Számítástechnikai Bolt Varga Zolt án, Kórós
Lászl ón é, Zádori Zoltán, Bujdosó János, Samu
Istvánné, Zsögön Ren áta, Vargáné Zsadányi
Zsuzsa nna , Farkas Viktór ia, Bela Csaba ,
Gonda Ed it, Ná nási Éva, PeschakAnikó,
Zsombok Ferencn é, Kertész József, Fekécs
Att ila, Papp Ilona, Szujó né Balogh Beát a,
Nagy Má rlkné , Kurilla Zsolt, Sz ők é né Dógi
Róza, Csákvári Katal in Takács Bálint , Kovács
Ani kó, Kakati Edit, Neibortné MravikAndrea,
Szabó Anikó, Botos Melinda, R. Nagy Em ese ,
Alt János, Bajzákné Bukva An ikó, L ászló
István, Tóth László, Leh óczky Zita, Varga
Já nos, Pál Levente, Tarsoly Zoltánné.
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TEMETKEZÉ&
Állandó ügyelet:36-30/696-71-11
Gyomaondrőd. Bajcsy-l s.útJ17. sz.

BÉ i BÚTOR , ANTIKBÚTORT VÁSÁROL Kl
Gyomaendrőd, VI ker. 540.

Telefon: 06-30/9533-594

REÁLIS ' RON VESZEK:
Boltberendezést •hagyatékot, régiségeket,

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

falitéka, konyhaszekrény, láda, szék,
tüköréstükörasztal, kredenc)

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

• Építöipari szolgáltatások nyújtása,

építési anyagok szállítása

.~ • Környezetvédelmi engedéllyel

~
~ tiszta beton, téglatörmelék

- (5;~ átvétele díjmentesen

. :~ Darált befon,tégla:2500 Ft+áfától
Elérhetőségek:

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

Ruhajavítást vállaloki
Cipz árcsere, jiiggönyvarrás, átalakítás, sz űkités, bővítés

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

Szombat: SZüNNAP!

Temetkezés, temetkezéssel kapcsolatos
teljes körű ügyintézés

GYOMASZ OLG IPARI PARK KF T.
Gyomaendrőd, Ipartelep út. 2. sz,
Tel.: 66/38 6-233; Fax : 386-269

Tovább i e l érhetőségeink:

5500 Gyomaendrőd, Fő út 188.
06-30/630-80-97; 06-20/988-00-13
Az ügyfélszolgálati ir oda nyitva tartás a mu nkanapokon:
8-12:00-ig és 12:30-15 órá ig. ipgyomaszolg@intcrnct-x.hu

" Szép ruhábun. arallY ajton ÜGYELET: éjjel-nappal hívható
kopogsz most, hogy szabad-e?" telefonszám: 06-30/630-80-97

(Weöres Sándor)
... Csőke J ános ... ...

TEMETKEZESISZOL6ALTATAS

Várjuk kedves vásárIóinkat a
Fő út 214. sz. alatt (a T-Mobil helyén), a

MobiltelefonSzaküzletben!,
Uj éshasznált mobiltelefonok

értékesítése,javítása!
Tartozékok, navigációk!

Nyitvatartás:H-P: 9~12;13-17. ijóllijl~~~1.~~~
Sza.912.

CSONTKOVÁCS-AKUPRESSZŐR
Rendel:

Békéscsaba, Jókai út 34. szám alatt, (udvari bejárat)
C HÉTFÖN: 14-18 ÓRÁIG
~~ - idegbecsipűdések, iz űleti blokk, tartási
~~~" rendellenességek megsziintetése

'-- t:?,) - Ilyaki eredetű sz édűl ések megszűntet ése
- sportsérülések, iziilet i bántalmak kezelése
- hagy ományos kinai or voslás
-fűlakupunktúr ás fo gyókúra
- perckorongsérvek és t érdblokkok m űt ét

n élk űli m egsziin tet ése

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

[ " Zl

I SP~~h:~~~~~;7:~s I
: I , I ;

5TANCfORMA KE5ZITE5! !
Róza kft . 1

5500. Gyomaendrőd, Ipartelep út l ll . j
Tel./fax: 661282-095; 06-20/9142-122 [

E-maiI: rozakft@rozakft.hu l
.............................................................................................................. ......... .......... /"



Olvasói levél
Jó reggelt Gyomaendrőd
Bizonyos körökben hallani, hogy létezik a városban egy bizonyos Baráti
Kör. 2013 áprilisában rendeztek egy Ökomenikus Labdarúgó Gálát, amely
a kül önbőz ő vallási, etnikai csoportokat szándékozott összehozni. Célja az
volt, hogy felhívják a figyelmet, a békés egymás mellett élésre. Több
csapat érkezett az országból (Nyíregyháza, Kisvárda, Eger, Budapest) és
úgy tudom, hogy jól sikerült. Igaz, a publicitás , illetve bizalmatlanság
miatt kevés néző volt, ennek ellenére nagyon jó volt! A Baráti Kör
következő tette, hogy megálmodott egy női focicsapatot. Debütálásuk
2013 augusztusában volt egy éjszakai rendezvényen, ahol az 5 résztvevő

csapatból a 4. helyezést érték el a lányok. Hősiesen küzdöttek és remek
hangulatot teremtettek!
Sajnos, igen nehéz ebben a városban bármilyen új dolgot létrehozni. Hogy
miért? Nézzenek magukba Tisztelt gyomaendrődiek! Ez a város tele van
lehetőségekkel! Csak ki kell nyitni a szemünket! Ébredjünk fel végre!
De térjünk vissza a Baráti Kör újabb .mcr énylet ére''. 2013. október 5-én
ismét egy labdarúgó gála volt, igaz nem Gyornaendr ő d ő n , (Sárospatak), de
a női focicsapat részvételével. Jótékonysági gála volt, egy alapítvány
támogatásával. Hívták, megszervezték, ők részt vettek. Az interneten
láttam, hogy igen exponált emberek támogatták az eseményt (Búzavirág
alapítvány, Vámosújfalu) . Nagyon jó dolognak tartom és öröm tölti el a
szívemet, hogy polg ármesterünk, Várfi András úr is szerepel a védnökök
között, képviselve Gyomaendrőd öt , Remek! Személy szerint azt
gondolom, hogy ha ilyen segítökész ez a Baráti Kör, megérdemli, hogy
támogassuk abban, - támogathasson ITT Gyomaendr ödön is! Ne
akadályozzuk!
Remélem, hogy lesz folytatás, kövessük őket, tartsuk meg őket, mert
szükségünkvan rájuk! Intézmények! Keressük őket, hogy segíthessenek!
Ne csak az ünnepek közeledtével legyünk támogatók és támogatottak!

-MB-

***
Észrevételek
Nem sok két rendőrautó az OMV kútnál megbújva, a kerékpárosokat
büntetni? (Ha láthatók lennének, az megelőzés lenne!) Ugyanígy
megelőzés lehet, ha a Kossuth-Fürst u. sarkán állna az egyik! Talán nem
kerékpároznának szabálytalanul a zebrán, járdán, a rendőrség előtt is!
Talán a "behajtani tilosnál" semhajtanának be a Fürst S. és a Knerutcába!

-0-

A gyomaendrődi helytörténeti gyűjtemény

is támogatásban részesül
A települési önkorm ányza tok által fenntartott muzeális intézmények
2013 . évi szakmai támogatására kiirt pá lyázat eredményei
megsz ülettek,
A helyi önkormányzatok; által fe nntartott muzeális intézmények
szakmai fej lesztésének támogatására, a 2013. évben rendelkezésre
álló keretösszeg minden eddiginél magasabb, 300 millió Ft, ami közel
a duplája a tavalyi költségvetési támogatásnak. Így ez egy hosszú távú
változásokat előidéző szakmai program, melynek sikeres és
következetes végrehajtása a teljes magyar múzeumi hálózat munkáj át
befolyásolja, ésjelentősen hozzájárul a kultur ális vidékfejlesztéshez.
A rendelet állandó kiállítások előkészítésére, létrehozására, teljes k örű

felújítására vagy korszerüs ít és ére, illetve közérdekű muzeáli s
gyűjtemények és kiállítóhelyek esetében - a fentieken túl 
infrastrukturális fejlesztésre biztosított pályázati lehetőséget.
Idén összesen 68 pályázat érkezett a kií rásra . A Kultúr áért Felelős

Államtitkárság alapvető szándéka volt minél több pályázót
támogatásban része síteni. így 57 rnuzeális intézmény tám ogatását
hag yta jóvá.
A minőségi kultúra támogatása a Nemzeti Együttműködés Kormánya
számára kiemeit f eladat. így lIagy örömmel fogadtuk, hogy Békés
megye 2. szám ú választókerületében a Dévaványai B ereci ki Imre
Helytörténeti Gyűjtemény infrastrukturális fejlesztésre 2 OOO OOO
Forint, illetve a Gyomaendrődi Endrődi Tájház és Helytiirténeti
Gyűjtemény állandó kiállítás (e;lesztésére szintén 2 OOO OOO Forint
támogatásban részes űlt» tájékoztatott Dan kó Béla orsz á ggyűl é s i

képviselő.

Kalmár János, a Magyar Ufó Kutató
Szövetség elnöke újból Gyomaendrődön

tartott előadást

2013 . október 19-én délut án Kalmár Já nos, író, a Magyar Ufó Kutató
Szövetség elnöke a gyomaendrődi Galak tika Baráti kör vendége volt.
Legutolj ára 20 11 szeptemberébe n járt nálunk az író, újságíró,
őstörténet kutató , akinek kedv enc terület e a pszichoszomatikai
rajzelemz és, amelyet tanít is.
A gyomaendrődi Katona József Művel ő dési Házban mintegy
félszázan voltak kíváncsiak a köze l négy órás, két részbő l álló
lebilincselő előadásra. A rendezvényre más városokból is eljöttek, pl.
Budapestről , Szo lnokról, ill . Dévaványáról. Sajnos az előadó közel 30
percet késett a Budapest-Gyomaendrő d autóforgalom miatt, így csak
I5:30-kor tudta elkezdeni az előadását.

Az első előadása "Salamon Kulcsának Titka" volt, melyet közel
kétórás powerpoint prezentációval is illusztrált. Erről az előadásáról

egyszer már hallhatunk itt Gyomaendrődön egy órában, de oly módon
mes élt a jelenlévőeknek, hogy akik már hallottak erről az előadásról,

azoknak is tudjon frissebb információval szolgálni, ill. akik számára az
újdonság erejével hatott, azokn akis érthető és érdekes legyen.
Mit tudhatunk meg Salamon kulcsának titkáról? Ki volt a rejtélyes
idegen az égböl? Honnan érkezett RÉ? Milyen bizonyítékok vannak a
Földön RÉ itt jártának? A titok meg fej tése . Árul kodó szimbólumok az
emb eriség történelmében. Kik és milyen csoportok őrzik a titkot ma is?
Ezekre a kérdésekre kaphattunk válaszokat.
A lebilineselö és látványos előadás után egy 10 perces szüne t
következett.
A szün et után 10-20 percben beszélt a "jenglot" nevű indonéziai
ku ltúrában és mitológiában ismert parányi (nem földi?) élőlényről,

majd ezt követően rátért második előadására . Hogy jo bban megértsék
a jelenlévők mit is jelent a "Vetített világ", előtte beszélt a Chemtrai l
jelenségrő l majd a HA ARP projektről és csak ezek után tért rá a Blue
Beam Projektre. Ez egy órási (akár föld rész léptékű), holografikus 3
dimenziós .mozi" . A Föld körül keringő műholdak (ill. a talaj ra
telepít ett egységek) segítségével térbeli, élethű holografikus 3D
képeket, animációka t lehet ve títeni a földfelszín fölé - pl. az
ionoszférába egy hatalmas ufó anyahajót, vagy sim án megoldható vele
pár kamurepü1őgép vagy -rnes si ás megjelentése (ezeket még le is lehe t
filmezni, mintha igaziak lennének), hogy az emberiséget bárm ivel
meg lehessen vezetni .
Az előadás végén kérdése ket tehettek fel a hallgatók az elődadónak és
az előadó közben felhívta mindenkinek a figyeimét arra, hogy
hamarosan megjelentet egy új abb könyvet, melynek címe: ,,Miért
titkos ak az ufó-akták?" A kérdések és válaszok után Gál Imre a
gyomaendrődi Galaktika Baráti Kör egyik vezetője megköszönte az
e lőadónak és a résztvevőknek, hogy eljöttek a rendezvényre.
A Galaktika Baráti Kö r köszöni az előadónak, valamint a helyszínt és
technikát biztosítóknak a sikeres közreműködést.
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Rázd magad új forma1?a !

az ELSŐ ALKALOM INGYENES!

Gyom ai

ElérhetóségÜnk:

5500, Gyomaendrőd, főút 188. i a Vodafone hetyén!
Tel. : +36c70c}7-'33'921

G o ÁRU IÁ
Fő ' 15. sz.
t~?1Uté

Tel. : 66/386-274; 06/20/9527-032
Nagy választékkal várjuk

kedves Vásárlóinkatl
"Oszi kínálatunkból:

műanyag hordók, cefrés hordó,
üstök, kályhák, alulétrák,

gumicsizma, takaróponyva,
drótkerítés, festékek, szögek,
csavarok, kézi szerszámok,
lombseprű, őszi műtrágyák,

fóliák, munkaruha, kesztyűk,

konyhafelszerelések ...

DIN~ IM RE
5500 Gyomaendrőd , Bajcsy-Zs. út 98.

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

AKCIÓS AJ r NL !
STIHL, MAKITA kisgépeka készlet erejéig!

Alkatrészeik éskiegészítőik is megvásárolhatók!
Szegélynyírók, kaszák...

Mosógépek, hűtők, fagyasztószekrények
Fütésfelújításhoz, rekonstrukcióhoz kazánok,

radiátorok, szerelvények!
Idomacélok, síkhálók, lemezek

Min6ségikonyhaieszközök, háztartási gépek

Minőségi kerékpárok és alkatrészekf
Épületgépészeti anyagok, csövek idomok, kazánok

Tűzrostély (kályha- és kazánrostélyok)
kandallók nagy választékban!

Fürdőszoba felújításhoz mindenféle felszerelés,
szükség esetén rövid határidővel történő beszerzések!

Fűtéskorszerüsít éshez , fürdőszoba kiviteiezéshez
kivitelezőt tudunk ajánlani !

Bővebb felvilágosítása Dinya-féle szaküzletben!
Nyitva tartás:

hétköznap: 8-12; 13·17·ig; szombaton: 8-12-ig



"A SPRINT NEKEM JOBBAN FEKSZIK!"
beszélgetés Tót/w Sándorral

Városunk egyik legeredményesebb sportolója .
Pedig, még igen csak fiatalember, máris világra
sz óló eredményeket tud felmutatni , viszont
messze még sportkarrierj ének a vége. Addig
bizonyára még sok szép díjat, eredményt tud
majd elérni.
Az egész egyébként úgy kezd ő dö tt , hogy jö tt egy
nagyszerű sportember Budapestről , aki elámult a
gyomaendrődi környezeten, azon, hogy ennyi víz
van itt és megannyi lehetőség! Miért nincs itt
pezsgő vizi sportélet? - kérdezte. Gondolt egyet
és nekike zdett egy kajak egyesület mag
alapit ásába. sikerrel. Ez az ember Scherk László

és neje volt. Hamarosan már jöttek az eredmények is és a legékesebb hajtás
pedig Tótka Sanyi személyében emelkedett ki, mikor is komoly
eredményeket ért el ak ajakjában.
-Hogyan választotta a kajakozást, milyen ötletet követően ?

- Sok mindent sportoltam előzőleg : tornásztam, n épt áncoltam. társas
táncoltam, a focit is kipróbáltam, de a társastánc maradt meg a leginkább.
Aztán egyik társam mondta, mi lenne, ha lemennék kajakozni, próbáljam
ki, milyen. Lementem egy edzésre, beültem egy mini kajakba. Az akkori
edző, Scherk Zsolt, mondta mit csináljak , hogy fogjam a lapátot, hogy
menjek... Megtetszett ez a dolog, e lőbb a,stég körül evezgettem, majd
mondta Zsolt, hogy menjek egy nagy kört. Ugy éreztem nagyon jó l megy,
és meg akartam mutatni milyenjó vagyok, és mit ad isten, beborultam. Ez
október vége felé volt, a víz nem volt túl meleg már. Ekkor a tornatenn i
edzések mentek már, s bekapcsolódtam ezekbe. Innentől , mintegy kilenc,
tíz éve kezdtem el a kajakos világba bekerülni.
- Mikor léphetett a versenyzők sorába, és milyen távban?
-Körülbelül 2004, vagy 200S körül lehetett az első eredményem.
Korosztályomban el ső lettem SOO méteren. Ekkor már Kovács Gábor
edz őmrne l voltunk. Ezt követően jöttek szépen sorban az eredmények,
nagyon jó csapatunk is volt. Tehát e lőször a szabad i dős korosztály, majd ez
után a következett a hivatalos versenyző, így szépen haladtam én is felfelé
korosztályonként.
- Mikor jött az első komolyabb eredmény?
- Korosztályomban a gyermek kettőben lettem magyar bajnok 2007-ben!
Után következő lépcsőfokok a kölyök egyben, kölyök kettőben is magyar
bajnok lettem többször is. A serdü lő I-be, ekkor kerültem ki az európai
olimpiai rem énys égek versenyére. Szereztern két aranyénne t.
Rákövetkező évben sikerült kijutnom az ifj ús ági Európa bajnokságra, ami
Moszkvában volt. Ott ezer méteren indultam párosban, ahol ötödikek
lettünk. A nemzetközi eredmények így kezdtek el jönni. Ebben az évben,
20 lO-ben még Szingapurban is voltam az ifjúsági olimpián, amit
megnyertem.
- Ezt a sikeredet idehaza, megérkezésedkor, egy kisebb faj ta ünnepséggel
ünnepelte a város lakossága. Beszéljen erről. az előzményéről. tudott-e
róla, hogy szerveznek eff éle boldog fogadtatást. milyen é~zés volt ez az
egész eseménysor ?
- Nagyon nagyon jó l esett, hogy igy fogadtale Annyit tudtam errő l, amit
egy közösségi portálon kutyafuttában láttam: rn indenki menjen ki a
fő t érre, mert T ótka Sanyit fogadjuk. Ezt még Szingapurban láttam meg, és
különösebben nem foglalkoztatott. A hosszú utazás kifárasztott annyira,
hogy ezzel nem is törödtem. inkább arra gondoltam, hogy csak már otthon
legyek...
Mikor jöttünk hazafelé, láttuk hogy ahidon ki van.feszitve egy lepel, hogy
Gyomaendrőd első ifjúsági olimpiai bajnoka.. . Es amikor nem hazafelé
kanyarodtunk akkor arra gondoltam, hogy majd lesz a téren pár ember akik
üdvözölnek. Kölcsönösen örülünk majd egymásnak. Aztán nagy
meglepetésemre óriási tömeg vált! Osztálytársak, barátok, sporttársak,
ismerősök, ismeretlenek. Nagyon jól esett, megható volt. I nnentől kezdve
kezdtem el érezni, hogy a lakosság, a város is támogat, ez is nagyon jó
érzés.
- Hogyan indult az idei, 20J3-as éve?
- Nagyonjól,ja nuárban kimentünk meghívásraA usztráliába, ahol volt egy
verseny, egy nemzetközi verseny az ausztrál ifjúsági olimpia i fesztivál.
Innen három aranyérmet tudtam hazahoznom. 200 m egyes, 200 m páros,
és SOOm nyolcas alakú pályán. Nagyonjó visszajelzés volt. Aztán volt egy
fe lnőtt világ kupa Szegeden. Ekkor én is megl ep ődte rn szinte, hogy
megvertem az olimpiai S. helyezett Dudás Miklóst, és a negyedik helyen

értem célba. Utánajö ttek a válogató versenyek, itt volt egy gy ő ze lrnem, és
kiutazhattam az Európa Bajnok ságra, Portugáli ába, Ott a döntőben,

sajnos, csak a 9. lettem, holott a döntőbe vártam magam. Tehát csalódott
;ol.tam kicsit. . .Aztánjöt~ egy következő válogató, ezt is megnyertem, így
en indulhattam a Világbajnoks ágon. Ez augusztus végén volt. Itt 200 rn-en
B-döntőztem, és ezt meg is nyertem . Ezek után a világ tizédik leggyorsabb
kajakosa vagyok.A váltónk pedig bronzérmes lett, ami minden várakozást
felül m últ, Nagyon örültünk neki! Titokban reménykedtünk dobogós
helyezésben, de azt hogy már a második felnőtt világversenyemen érmet
tudok szerezni, ez fantasztikus élmény volt!
-Mi a szakemberek és a vezetők v élem áénye egy gyomaendrődi jiatal
emberről, aki ilyen sikereket ér el?
-Storz Botond a sz övets égi kapitány is azt mondta, hogy nincs rajtam
~.e~.er, téhát .úgy versenyezzek, ahogy csak tudok! Egyébként persze, hogy
ő rü ltek a SIkereknek, de el kell rnondanom, hogy ugyan úgy kezelnek
engem is, mint a többieket. Nincs k ü l ö n ő sebb babusgatás.. . Ezt rnez is
értem és valahol nem is baj, hogy igy viszonyulnak. b

- Milyen elképze lése van, milyen célokat szereine elérni? A p ályafut ása
elején ez még nyil ván nagyon izgalmas dolog, és bátran lehet nem csak
ábrándozn i, de terveket is kovácsolni, hiszen ezek, az eddigi eredmények
megalapozták a további építkezést, a c élkit űz ést ?

-Szeretnék Braziliában, a rioi olimpián részt venni 2016-ban, és 2020-ban
Tokioban is. Ezek még távoli céloknak tűnnek, bár, ha jó l megnézzük
a.k.k~.rtal án ~en: . i s. Azo?b~n a kajakban minden évben van világbajnokság
(jö v ő re a felnott Mil ánóban lesz, az U-23-as világbajnokság pedig
Szegeden), csak az olilmpia évében nincs . Mivel U-23-as (23 év alatti)
korú vagyok, a fe lnőtt korosztály közelében sem vagyok annak ellenére,
hogy fe lnőtt eredményeket érek el, ez önmagában is nagydolog.
Egyébként rnostanában beszélgettünk az edzőmmel , Tóth Tiborral, arról,
lehet,.hogy még nem kéne fe l nőttben indulnom. Ugyanis az nagyon nagy
energiákat követel úgy izomzatilag, erőn l éti leg , mint fejben, mentálisan
és erre szerinte még nem vagyok kész. Tulajdonképpen bárki
versenyezhet feln őttben . de ehhez meg kell érni úgymond.
- Melyik távaz, amit ez után is legszí vesebben vállal?
- Inkább a rövidtáv, a 200 méter. Egy olimpián csak 200 és 1000 méter van
tehát valamelyik a kettő közü\. Azonban a világ már annyira előre haladot t
technikailag, hogy ezt a két t ávot egyszerre nem lehet bevállalni. Asprint
táv nekemjobban fekszik, ezért maradok ennél.
- Hogy idáig, ilyen rövid idő alatt eljutott, valószínííleg a családod
támogatásának is köszönhető?

-Természetesen nagyon sokat je lent! Azonban ez nem annyira az
anyagiakban nyilvánul meg. Egyebekbenjó érzés, hogy mindig mögöttem
állnak. Mikor az elején hajót kellett venni, akkor természetesen
megoldottuk. Amikor kezdtem a sportot, il csoportunkban, nem csak aki
jól kajakozott, de szinte mindenkinek volt saját hajója.
- Milyen árakban vannak ezek a kajakok?
-Másfél millió forint körülbelül a legjobb, de százötvenezerért is már jót
lehet beszerezni. A használtak még olcsóbbak. Mikor kezdtem a
ka~akozás~ az egyesűletünk fiatal volt és nem állt rendelkezésre sok hajó.
Mara ez valtozott, s elmondható, hogy fejlődtünk sokat ezen a téren is és
mintegy felzárkóztunk a nagyegyesületekhez ebben. Aki most k~zd
nálunk, annak már nem kell hajót vásárolnia, rendelkezésre állnak.
-Miből készülnek a mai, modern épités ű versenyltajok?
- Am~i technológia már a hajóépítéséhez karbon szálból álló alapanyagot
haszn ál, ezek a legmodernebbek . A korábbi időszakban üvegszálbó l
készültek, vagy műgyant á bó l , megelőzően meg fából. Nagy j elentősége

van annak, hogymiből készül egy versenykajak.Asiklást, a keménységet,
egyebeket próbálják a legtökéletesebbre alakítani az ép í tők.



folytatás a 9. oldalról

Termés zetesen egy-egy gyártónál megtal álhatók a .Jegfullosabbtól''
az olcsóbb, de még nagyszerű, jól használható darabok is, amivel a
vásárlók, a versenyzők igényeit ki tudják elégíteni . U gy an így a
lapátok is, hiszen régen alum íniumbó l készültek, most már ezek is
karbon-szá lasak , miné l könnyebbek és ergonomikusak legyenek .
- Verseny ésfelkészűl ési időszakban az étrend sem mindegy mibőláll?
- Erre kü lönösebben még nem fig yelek oda, ere ny ilván még jobban
oda kell figyelni . Hamarosan elkezde k erről egy di etetikussal
beszélgetni, tan ácsokat kémi. Egy bizonyos sz int el érése után már
majdnem kötelezö az étrendet meghatározni sz emélyre sz abottan.
-Versenyek előtt, alatt könnyen tud-epih enni, aludni?
-Amegelőzőedz ése ke t én is végigcsinálom ver sen y előtt is, legfeljebb
kö zvetlenül a verseny el ött kis pihen és van esetleg . A ludn i pedi g
m uszáj , mert akit napokkal előbb izg at a verseny, az nemjó versenyző .

Ugyanis fejben akkor m ár előre lefárad . Akkor kell odafigyelni,
koncentrálni, amikor a futam indul.
-Mi a véleménye anagy port/elkavart edzőcsere ügyről?
- E zt nem én inditottam el, hanem az elnökség. Engem is
megkérdeztek, de ha én az t m ondom, hogy ne menjen, már akkor is
e lment vo lna . Önem akart elmenni, e lkü ldték azza l, hog y nem ta rtanak
igényt tovább a munkájára . Egyébként itt hamis hírek is megjelentek
különböző sajtóorgánumokban, hogy például az aláírás gyűjtés során
rengetegen aláírtak, holott ez nem vo lt iga z . Egyébként egy pe sti
egyesület kineve zett itt Gyomaendrődön egy szakosztályt, és itt
edzenek Kovács Gábor vezetésével, azok, akik tu lajdonképpen
kiváltak a mi egyesületünkből , amikor ez a dolog történt. A vá ltozás
utáni edzőcsere nekem bev ált. A mostani edzőnk, Tóth Tibor nagyon
jó, sz eretek vele dolgozni.
-Milyen érzés, hogy már idehaza ismerik, megism erik, fe lismerik az
utcán ?
-Versenyek után van az á lta lában, ho gy ha sétálok, vagy egy boltba
elmegyek, akkor megállítan ak az utcán, vagy a boltban ismerősök,

vagy nem ismerősök és g rat ulálnak, m ert láttak a tév éb en és örülnek a
sikeremnek. Nagyon jó érzés, és szám om ra j ó v isszaj elzés is.
Szeretn ém megköszönni mindenkinek a támogatást, a gratulációt,
akinek tevékenységem mel örö m öt tudok okozni, és tovább fogom ez t
csinálni és azért is kü zd eni fog ok, hogy boldogabbá tegyem őket is , a
családornat is. Itt szeretném megemlíteni Scherk László, a lapító nevét ,
akinek kezdeményezé se nélkül ez az egész nemjöh etett vo lna létre .
Egyelőre terveim közt sem szerepe l, hogy elmenjek innen eset leg
másik klubba, nagyon jó itt. Nálunk m inde n a l ehető legjobb, a
környezet és az is , ho gy nin cs az a nagy nyüzsgés, m int pé ld ául
Budapesten. N agyon j ól fel lehet készü ln i, sz inte e lzártan a
nagyvilágtól és m égi s cs ak itthon va gyok.

Furcsa történetek
(2000. év.) Ez év augu sztusának utolsó napjaiban nagy valósz í nűs é ggel egy
nagy háromszög alakít UFO szállt le Gyomae ndröd körn yékén, ponto sabb an
a Dan -zugi holtág közeléb en. A Holt-Körös parttó l, mintegy 200 méterre egy
parlagon hagyott szántót határoló napraforgófó ld szé létő l kb. 2 méterre egy
jól látható, m érhet ő: 22 m X 16 m (utóbbi a két rövidebb szára a
hároms zögnek) három szög alapú terűlet furcsán megv áltozott . E fóldterület
éríntetlen. Sem jármű , sem emberi, vagy állattól származó lábnyom nem
látható rajta, sőt az aljnöv ényzet (gyomok, fűfélék) sem nőttek ki ! Ezze l
szemben e területen kívül jól látható a napraforgók alatt a gyomnövények
sürüje!
A háromszög terü letén a napra forgó 95 %-a 25-40 cm magasságban eltört és
nagyjából észak-dél irányban lefeküdt. Néhány napraforg ó t ő t övest ő l ,

gyökerestől feküdt a földön. A talaj finom an sze mcsézett, a felszínét, ha
nagyobb súly (pl. ember, állat , j á rm ű) terhelte volna, nyoma lenne, de ilyen
nem látható. Az elfeküd t, letört napraforgó sötétbarna, megpörkölődöttnek
tűnt, A talaj felő l i felszín zöldes sz i nű maradt. A körn yezetében l évő

napraforgók szára még nem sötétült el, csak a term ő r ész. Lefényképez tük,
talajmintát vettünk.A letörött növényekbö l is hoztunk mintákat.
Az Egely-féle bioenergia m é rő a háromszög közepén hihetetlenü l pörgött és
400-at jel zett. Véleményünk a látottakról: egy nagym éret ű repülőszerkezet

ereszkedett a napraforgó fülé, esetleg talajt is ért. Meglehet a közeli , parlagon
l évő táblán ereszkedett le, bár ennek nyomait nem észle ltük, igazán nem is

Rezsicsökkentés, avagy a kormány
szabadságharca?

Ha kinyitom a vízcsap ot , már onn an is ez folyik: rezsics ökkentés. Lass an
az időjárás-je lentésben is meg fogj ák emliteni, és ci nagyi legfin omabb
sütijének receptj ébe is be lekerül. Mert propaganda szinte az egész,
szuggerálják az embereket, mennyire jót tett velük a Fidesz-kormány. De a
való ság talán kissé más. Először is: ember nin cs az országban, aki a
szá mlákon el tud igazodni, m iért fizet , és mennyit. Mert a gáz nem
köbm éter, az áram nem kilowatt óra , hanem hozzácsapnak egy csomó
nyal ánkságot, amitő l át látha tatlan (és ellenőrizhetetlen) lesz az egé sz .
Pedig én is örülnék, ha kevesebbet kell ene fizetn em , mert az már nem
norm ál is, hogya fizet ésem j elentős rés ze sárga csek kekre vá ltozik át. De
az egésznek val aho gy szaga van ... Mert örüljünk, hogy nincsenek 10-20
30 százalékos áre melése k a szo lgá ltatóknál. Persze, hogy nincsen ek, mert
nem tudják megtenn i. 2002 óta, ami kor a magát bal oldalinak hazudó
MSZP kormány bevezette a "kedvez ményes" gáz árernel ést, és a gáz ára
durván a háromszorosára nőtt , mi is történt ? Aki csak tehette, visszatért a
fatüzelésre . Itt, vid éken , mondjuk, tíz emberből nyolc. A szolgá ltató
profilja ezzel dra sztikusan csö kke nt. Emeljenek? Ugyan, hová? Minek? És
ezze l szemben idén mi tört ént a t ű zifa árával? Rövid időn belül hú sz
száza léko t emelkedett.(Há t igen, például az útdíj bevezetése miatt ...)
Nekem van egy gyanúm, ho gy született itt egy egy ezség: a gázszol gáltatók
és a kormány megpróbálják "visszaterelni" az emb erek egy rés zét a szoba
termosztát tekergetéséhez, a fejszét meg tegyük félre egy kicsit. Az
áramnál nehezebb a helyzet , mert a petróleum lámpát üzemeltetn i drágább,
mint az LCD tévét, de ugye itt jőn az átláthatatl anság, mennyit fizetünk, és
miért ... És lehet azzal dicsekedni, hogy Nyugat- Eur ópáb an többet fizetnek
villanyszámlát, mint mi , csak azt elfelejti a korm ány által üzemeltetett
médi a me gemliteni , hogy a német szakmunkást, aki napi nyolc órával
hazavisz 2000-2500 eurót, ez nem érde kli...
Ezzel szemben mi van nálunk? Kezdődik a választási kampány, nosza,
etessük egy kicsit a népet! Igaz , hogy hár om év ig jóform án csak adó t
emeltünk, áfa, bales eti adó, tran zakciós illetékek, üzemanyag j öved éki
adó , telefonadó, satöbbi...Az "igazságos" adórend szerre l nekem például
hav onta úgy tízezer forintot vett ek ki a zsebembö l, de aki sok százezret
kere s, annak akár a minimálbér kétsze reséve l is nőtt a havijövedelme. Ezt
is jól me gcsinálta a "polgári" Fid esz... És nem tudom, hányan vették észre,
hogy az elmúlt három hónapban egy es élelmiszerek akár 20-25 százalékot
is drágultak? Ejnye -bejnye. nekem me g 500 for intta l kevesebb a
villanyszámlám...? Ennyire hül yének néznek bennünket? Hát igen,
enny ire...
És mit tesz még sze re tett kormányunk? Így, pár hónappal a vá lasztá sok
előtt hirtelen észhez tér (?) , ígérget, csökkent itt, meg ott , vagy legalábbis a
látszatát kelti . Mert a szavazópolgárok nagy része feledé keny. És ezt
ügyesen ki is használj ák . Ah ogy edd ig minden hitvány banda tett e,
nég yévente. Hát ezé rt tartunk ott, ahol tartunk.

Klima}Zsolt Jobbik Magyarországért Mozgalom

kerestük. E lképzelhető , hog y alacso ny, fóldköze li repülés közben egy időre

"megállt" a levegőben és így sérültek meg a napraforgók. Minden esetre öreg
parasztemberek és mez őgazd á szok sem láttak hasonlót elmond ásuk szerint.
Egy biztos: valami történt! Fontos tudni, hogy a napraforgó szára igen rostos,
nagyon nehéz e l t ő rni kézzel (tessék megpróbálni!) . Itt viszont olyan erő

hatott , amely kettétörte, látható, hogy ez törés, nem vágóeszközzel történt a
szárak sérülése.Természetesen keressük a magyarázatot mi lehetett?

***
2000. május 19. Ekko r - két nappa l később (e lőző számunkban leírt
esemény), ugyanott 14 óra I I perckor ismét Gyomáról Kondorosra autózom.
Természetesen izgulok a helyszín közelében, de semmi nem törté nik .
Mint egy 2-3 km-re l arré bb, egyszer csak az országút baloldalán feltünik egy
zöld ruhás vörös hajú férfi , me llette va laki nagyon szorosan megy - mennek
keresztül az országúton, nem néznek semerre. egyszerre lépnek. A másik
embernek csak a csupasz nadrágtalan lábai villannak e l ő , mintha díszlépésben
mennének az út túlsó oldalára . Úgy t űnik, mintha egy ember menne, de négy
lába van. Alig tudok nyelni a meglepetéstől. Néhány másodperc múlva a
helyszínre érkezem, telje sen lelassítok , lépésben megyek, de jobbra, ahol
eltünt ek a szemem elől, senk i nem láth ató. Csak búzatáb lák. Hová t űnt , hová
t ű ntek? Hasra vágták magukat, elbúj tak elő l em? De miért? Esze mbe jutott a
korábbi zöld ruhás, vörös hajú férfi, ettől a helytő l kb. 15 km légvonalban
keletre, ahol történt a rejtélyes elt ű n é se és fe lt ű n é se annak idején.

Dl: Frankó Károly
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Gyomán, Rózsa F. 14. sz. alatt 4
szobás, nappali + étkező, padlásteres
családi ház alsóépülettel, garázzsal
eladó, - kisebbcsere érdekeLLár11,5
M Ft. 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-

Gye., Rákóczi u-ban, 4 szobás, dupla
fürdőszobás , dupla ebéd lős, 2bejáratú
polgári ház melléképületekkel, dupla
garázzsal, vegyes tüzeléssel,
berendezéssel eladó. Érd.: 66/284
278;30/851-99-02-b-

Gye., félkomfortos parasztház,
bekőltőzhetően , Kálvin u 57 sz. alatt,
eladó. Lár4,5MFt. Érd.:70/201 5-208;
66/282-148-b-4x-

G yomaendrőd kő zpont j áb an,

Napkeleti u. 4. sz. alatti 2 szobás,
gázfütéses családi ház, nagy
melléképülettel 1440 m2·es telekkel
eladó. l.ár3,45MFt.Érd. :20/4132-770

Gyomán,Zrínyi u. 19/1 . alatt 5szobás,
étkezös, vegyes, ill. gázfütéses ház
eladó.Érd.:70/566-73-44

HUNYÁN 3 szobás, összkomfortos
ház, nagyportával eladó. Érd.:70/566
73-44

Gye. Október6. ltp-en 2szobás lakás
sü rgősen eladó, vagy kertes házra
cserél hető . Érd.:20/5767-879

Gye., Templom-zugban vizpartra
menő ingatlan eladó, villany, és fúrott
kút van, vállalkozásra is alkalmas, a
terület nagysága 4614 rn ' Érd.:
70/9438-212

Gyomán,aZrinyi M. u. 59/1. sz. alatt 3
szoba, ősszkomfortos ház gáz és
vegyestüzeléssel, kicsi telekkel eladó.
Érd.:70/388-9007
Gyomán a városközponthoz közel a
Hunyadiutcában2szobás családi ház
eladó.Alapterülete 100rn',kiskerttel.A
fütés gázkonvektorral, meleg víz
gázboj lerrő l biztosított. Tehermentes,

ősszkőzműves ített . Irányár: 6millió Ft.
Érdeklődni : 06/70/638-8475
Nagylaposon 2 szobás ház nagy
portával eladó.Érd.:06-30/483-62-62

vegyes
Dunnát, párnát, hagyatékot veszek
Gyomán,Petőfi u.64.30/4643-956
Egy garázsra való 38x18x10 cm es
berényi blokktégla eladó féláran. Érd.:
Gye.,Zrínyi u.29/1 .este5után.
Korrepetálás , fel zárkóztatás ,
magánórák, fejlesztő foglalkozások,
dolgozatokra, középiskolai felvételire,
versenyekre való felkészítés,áltálános
iskolásoknak (1-8. oszt.). Továbbá
alap- és középszinlü érettségire való
intenzív fel készítő foglal kozások.
Iskolaidolgozatlapok megrendel hetők .

Korszerűen felszerelt tantermemben
minden felszerelés ingyen biztosított.
Cél a minél jobb iskolai eredmény
elérése! Az Ön gyermekéértdolgozom!
Érd.:30/856-32-18
Moulinex,6alkotórészes, alighasznált
zöldségpáraló eladó, 9 e Ft. Érd.:
20/221 -6633
Lassú jármü 15 q teherbirás, fülkés,
RS-09 mctorral . összkerék meghajtás,
billenős . Műszaki 2014. 04.hóig. Erd.:
30/979-06-96
1989-es gyártású MZ motorkerékpár
150 ern', friss müszakival eladó. l.ár
150eFt. Érd.:30/9790-696
Megkímélt német kerékpárok, 4 db
kárpitozottszék, szobakerékpár, autós
gyerekülés, mikró-sütő, bőr forgószék,
LCD monitor, 180x200-as ágybetét,
TV, mosdókagyló eladó Kulích Gy.
utcai használtcikk kereskedésben.
Érd.:20/9857-259
Öntöttvas,burkolatos,vegyestüzelésü
(szén, fa tüzelőanyag tüzelésre)
kályha eladó 35 e Ft. Érd.: 20/221 
6633
Seat Ibiza 1200 cm', 1991-es, 2 év
müszakival. 5 ajtós, vonóhorgos. I.ár:
170 eFt.Érd.:20/426-46-23
Szakácsot, vagy konyhai ki seg ítőt

keresünk felvételre a Pavilon
pizzériába. Érd.:30/9439-576

MSZP fórum
Kor ázs Lajos Gyomaendrődön

Korózs Lajos beszélt a gyerekek, nők, nyugdíjasok. helyzetéről, és
arról , hogy pártja milyen terveke t készít ezekben a fontos témákban.
Felmérések szerint sok gyerme k él a létminimum alatt, éhezik, nem
étkezik háromszor naponta.Választási ígéreteik szerint vállalják, hogy
nem marad éhező gyermek. A nők munkapiac i helyzete szerintük most
elég siralmas, eze n is seg íteni szeretnének. Ugyancsak a
nyugdíj korúak szituác ióját is górcső alá veszik és javítani fognak
megválasztásuk után helyzetükőn. Említette az őregségi nyugdíjat, a
korhatár elötti rugalm as nyugdíja ztatásokat, korkedvezményes
nyugdíj at. . . és egyéb ehhez kapcsolódó témákat, amelyek hatályát,
lehetöségeit javítani szeretnének.
A sajtótájékoztatót követő fórumon találkozott a helyi MSZP -s
szavazó kkal és é rdekl ő d ö kkel .

A Gyomaendrődi Víziszörnyek 2013-as éve
(foly tatás az 1. olda/ról)
Anyár elég késön köszöntött be, esöben, hidegben nemvolt kedvük avízre
szállni, így június derekán kezdődtek az evezések. A csapatot a Körös
Kajakos gyermekek szülei, barátaik, ismerőseik alkotják, akik mindig
jókedvű, de erőt próbáló edzéseket tartottak. Többször ültek be a hajóba
városunkban vendégeskedő turisták, nagyszülőknél nyaraló unokák és
érdeklődö városlakók is. A csapat idén is elindult ft néhány versenyen
(Gyomaendrőd Pájer Strand, Mezőberény, Gyomaendrőd Viharsarok
Kupa), ahol mindig dobogós helyet értek el. Az evezősök nem csak a
Hármas-Körös vizét kavarták fel, de megalakulások ótamásodjára szelték
a Tisza-tavi habokat is. A csapat egy része kenus fiatalokkal kiegészülve
egy nagyon vidám, és evezéssel megtett kilométerekkel gazdagított
hétvégét töltött júliusban a Tisza-tavon. Az idei nyár legkedvesebb
sárkányhajós emléke mégis augusztus 31-én zajlott, amikor egyik
evez ő sü k és vőlegénye a Gyomaendrődi Szabad strandot választotta
esküvőjük helyszínéül. A menyasszonyt, aki 2. éve tagja a csapatnak a
vízen hozta a sárkányhajó a helyszínre, ahol a vőlegény és a meglepődött

vendégsereg várta. Az idei év gazdag sárkányhajós programja is mutatja,
hogy milyen jól összekovácsolódott ez a kis csapat. Az edzések,
versenyek, vízi túrák mellett még egy esküvő fontos részeseivé is váltak.
Ez utóbbi talán országosan is egyedülálló esemény volt, de a
Gyomaendrödi Víziszörnyek életében biztosan feledhetetlen emlékké
válik.

Tisztelt Hirdetőnk!
Új Gyomaendrőd i Hírlap szerkesztősége Cím:
5500Gyomaendrőd , Arany J . u. 25.; mobil : 06/20/2216·633;
e-maii: bi ro.karoly5@upcmail.hu; Beküld ésí határidő mínden hó 25-e!
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Készülünk az ünnepekre!

Játék k folyamatosan érkeznek•
2014·es asztali.., fali naptárak,

gényes határidő naplók!
E rzsé b e t Utalványt elfogadunk.

Továbbra i s válthat
vásárlá s i u talványt b ármilyen összeg ben!
Ny it vata r tás : H -P : 7-17-ig; A TAPÍR PAPÍR
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PAPÍR

Gyomaendrőd, K ossuth u . 3 1 ..
T E L E F ON: 06-30/278-04-05
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- Hossuth u. 66.
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Azonnali szállításra kemény tűzifa: bükk, tölgy:

1 m-es rönk: 2300 Ft/q
kugli: 2400 t/q

hasitva: 2500 Ft/q
Gy fö d, a e csy- sú 1 3. sz.

el.: 06/3 /243-70-45
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A karácsony története
A keresztény világban a karácsonyt a 4. században kezdték ünnepelni.
Ekkor volt a téli napforduló. A pogány egyházak átalakulásával fonto
keresztény ünneppé lépett elő. Az új élet keletkezésének ünnepe lett,
amikor a természet készült a tavaszi ébredésre. A karácsonyi
jókívánságok isbőségről.jó termésről szóltak.
A kereszténység a karácsony ünneplésének más értelmet adott.
megváltás ünnepe, melyet Isten az ő fia által küldött, mellyel
megajándékozott minden embert. Erre vezethető vissza az egymá
kölcsönös megajándékozása. A karácsony egy tradicionális keresztén
ünnep, azonban sok nem keresztény ember is ünnepli világszerte a
szerétet ünnepeként.
A karácsony elsősorban a családok ünnepe, melyet a nyugalom,
meghittség és a mindermapi gondoktól való elszakadás jellemez. Fonto '
szerepe a családi kötelékek megerősítése, a karácsonyi hangula
megélése,
A legnagyobb csodát mégis a gyermekek számára jelenti, a feldiszitet
karácsonyfa, a sok ajándék a Jézuskátói maradandó élmény számukra, '
a karácsony varázsát egész életükben magukban hordozzák.

A rendőrség november 26-án, a városi sportcsarnokban, egy barát
ságos labdarúgó mérkőzést szervezett a szarvasi rendőrkapitányság

csapata, illetve a gyomaendrődi Cigány Kisebbségi Önkormányzat
csapatai között. A 2 x 25 perces összecsapás kispályás szabályok
szerint zajlott. A barátságos formát nagyon előtérbe helyezték a
csapatok, semmilyen durvább belernenés nem történt. A cél a
kapcsolat, együttműködés elmélyítése, a jó kapcsolat megerősítése

volt. Utána az egyik helyi étteremben a közös vacsora elfogyasztása
ugyancsak békés körűlmények között folyt le. Az eredmény, ami végül
is nem számít: r0111a csapat- rendőrök= ll-3.



Dr. Frankó levele

TÖRTÉNETEK AZ IDŐRŐL
Az el ső mondatom egy kérdés. Tö rté nt-e már meg Önö kkel, hogy
mennek az utcán és látnak közeledni egy isrner ő st? Bizto sak benne,
hog y ő az . Már majdnem odakösz önnek. va gy inten ek , m ikor
fe lismerik , hogy nem ő az , csak talán hasonló megj e l en é s ű ,

Csal ódott an men nek tovább , de alig teli k el fél perc és az ill ető , ak it az
előbb látni vélt ek, mégis ott jön , ő az ! Mi történik ilye nkor?
Megére zzük a véletlent? Nem adok rá vá laszt , mert magam sem
tud om, legfelj ebb sej téseim vannak. Velem elég gyakran megtört ént.
de gondolom mással is .
Van egy kül önös tört énetem , sze retném az olvasók ka l megoszta ni. Mit
go ndolnak erről? Egy fiatalasszony mes élte néh ány hete. A tört énet
hi teless é gében n in cs o kom kéte lk edni . H it el e s sze m é ly .
Nagyvárosban lak ik . Délután még világos volt , autó ban ült és e lindu lt
egy sugá rúton gyermekéé rt az iskolába. Fé lúto n lehetett, am ikor egyik
pi llanatról a má sikra, mint egy gon dol atsor, de fi lmszerűen lepergett
előtte egy bale set. Látott egy összetört sz é l v é d őj ű autót, egy motort és
motorost a föld ön . Hall otta a ba leset hangjait , zaja it, fémek
csörömpölését. Kö zb en úg y érezte, nem is a volán mögött ül , hanem a
mellette l évő anyósül ésen . Az egész tal án l -2 másodp ercig tarth atot t.
Nagyon megijedt, önkéntelenü l is lassított, belenézett a visszapillant ó
tük örbe, de rendben zaj lo tt rnögötte a forgalom . Maj d fe lszedte a
gyereket az iskol ánál és vissza indu lt ugyan azon az út on . Kezdett
s őt étedni . Megdöbben ésére, aho l a ba lesetet látni vé lte most egy
balesetet helyszíneltek ! Ott vo lt az összet ő rt sz é l v é dőj ű autó, a motor a
föld ön és már egy rnent őaut ó is állt ott. Mire hazaértek , csak akkor
tudta igazán felfogni mindazt , ami történt vel e . Meglepő történ et , de
nem egyedi. Az idő fizikájá val fogl alkozó irod alom ism er még
furc sább eseményeket is. Gyakoribb, mikor emberek egyik pi llan atró l
a má sik ra eg y új közegb e kerü lnek , majd percek , vagy órá k múlva
újb ól az erede ti hel yszín en találj ák magukat. Cs ak magyarázatok,
elképzelések vann ak a pont os, hiteles válasz helyet t.
A mai modem fizika, a kva ntum fiz ika , mely az anyag legki sebb
r ész évelfoglalkozik, majd talán egyszer , jó néh ány probl ém ára választ
fog adn i, de jelen leg csak nagyszerü tudósok, psz ihoanaliti ku sok,
csi llagászok, fizikusok memek valamilyen választ adni arró l a

'világról, amiben élünk .
Az i dő nagy úr! - szoktuk rnondani , Bi zony a számunkra l étező jd ő ,

mióta az ember gondolkodik és papírra veti gondo lata it, az időrő l , a tér
mellett próbálja megfoga lmazni azt. Szá munk ra létezik a rn últ, a jelen
és a jövö ! Megteremtjük magun kn ak. A mai ko zrnológia mégis felteszi
a kérdést: mindig volt idő? Az univerzu m keletkezése el őtt is vo lt?
Van, ak i tagadja, csak a kele tkezé s pill anatától létezik a tér-idő . De ha
teremtették? A Teremtő már előtte is ke llett, hog y létezzen, igaz? És
milyen lesz a vég ? Az idő is megszünik ? Lehet is, meg nem is, mondj ák
a tudósok .

Tej a
"vastehénből"

Egyre több helyen találkozha
tunk városunkb an is az úgy
nevezett "bádog-, vagy vastehe
nekkel" , amel yautomatákból

. viszonylag olcsón vásá rolhatunk
tejet.

" Az egyik, ezeket tejjel [e ltöl tő ,

üzemeltető fiatal vá.lalkoz óval, Ötvös Éváv al beszélgettünk errő l az
ötletről, és megvalósításról.
- Hogyan kezdett gazdálkodni és honnanjötl a tejkimérő auioma t ábol való
tej értékes ítés gondolata?
-Saját gazdaság indításán akkor kezdtem gondolkoz ni, amikor hallott am,

•. hogy a Mezőgazdasági Vidékfejl esztési Hivatal fiata l mezőgazdasági

terme lők részére vissza nem térítendő támogatást nyújt.

: A tejkimérő automatából való értékesités ötlete egy korábbi olaszországi
szakmai tanulmányút so rán ve tődött fel benn em, aho l egy kis parm ezán

Na, nem untatom Önöket ezzel a go ndolatsorral, de akinek va n ideje,
irodalma - itt főleg a fia ta lokra gondo lok - olvassák az idő fiz ikáját, a
részecskefizika eredmé nye it, nem k önny ű , A számunkra látható
világegyetem 5 (ö t) szá za lék át ismerjü k: a csil lagok , a bol ygók, és
minden úszik egy látha ta tlan sö tét anyagban, min t a vízbe n, a buborék .
Ez a sötét anyag és a söté t energia csak 1998 óta ismert , de kimuta tni
csa k most próbálga tj uk.
Az a fiatalasszony a furcsa tört énetben 20-30 percce l ko rábban
belel áto tt a j övőbe , vagy az időnek valam i okná l fogva egy
anomáliájával ta lálkozott , vagy a tudatalatt ija - érzékeken túli 
érzéke lése vo lt. Jung a na gy pszihoanalitikus bizto s ez t mondan á, ha
élne .
De térj ünk el az i dő rő l szóló kalandozástól. Hétköznapi, vidéki
em berek vagyun k, gondo kkal , problém ákkal, vagy is a j el en
valóságával. December lévén számunkra am olya n szá madás is ez a
hónap . Visszatekintés. J ö v ő v á r á s . Szer étet ünnepe. Jézus szület ése,
Szilveszter. Névnapok, sz ület ésnapok. Van tenni való. Van és lesz
köszönteni való is. Elj ünk m égis aj elennek !
Magam on veszem észre, lassabban te lik az idő, rnert keve sebb a napi
feladat (lelassul az i dő , így ére zzük). Amikor sok volt a munka gyorsa n
elsza ladtak a d é le l ő tt ö k. a munkanapok. (Mert így érez tem. ) ugye
mári s az időről beszélek . M ind ent így igazítunk, az időhöz. Éjszak a, ha
sike rül aludni, álmunkba n végte len tereket és időket is bebarangolunk.
Szá munkra az is va lóság, így éljük meg . A va lóságnak sok sze lete van ,
és bizon y egyszerre leh etünk több he lyen , több vá ltoza tban. Nem én
találtam ezt ki, vannak tudósok, ők mondják. Szá mtalan valóság
leh etséges. Rö vidülnek a nappalok, hosszú , sötét és hideg éjszaká k
borulnak ránk . Az ember mindig csa k vára kozik, túl szeretne lenni
minden kényelmetl en ségen, bajon, rossz dol gon, jobbra, sze rete tre
vágyik. A szere tet a legnem esebb emberi érze lem , átsegí t az idö ros sz
pill anatain . Az egész életem arró l szólt , hogy segítene m kellett
másokon . Néha még fáj , hogy má ra már nem erről szólnak a
hétk özn apj aim ! So k szépne k képzelt go ndolattal ült em ide az
ír óasztalomhoz. miről is írj ak így karácsony előtt? Mego ldott a az é let.
Ugye emlékeznek az elmúlt hetek orv osi, emberi sze nzá ciójára :
Debrecenben egy Éde sanya agy -ha lottké nt, méhében mé gís felnevelt
és é le te t adott a gyerme ké ne k. Öszintén szó lv a többször
me gkön nyezt em ez a sziv bernarkol ó, szörn yen fájd alm as, de
gy ö nyörű t őrt énetet . Ennek mi nden perc e küz delme , győzelme és
fáradts ága a sze rete trö l szó lt !
A csa lád, az orvosok, az ápol ók mégis ke vesek lett ek volna? ! Ez az
édesanya ott vo lt végig a közelében és Isteni segitségge l óvta
gyermekét , majd odaa dta egy ism eret lenn ek, megm entve annak az
életét is - a sz ívé t! Go ndolj unk rá Karácsonykor, mert megérdemli a
szű l et é sr ő l és a halálról ilyen megh ató tört énettel még nem
találkoztam . Várju k hát a kis Jézu st , mert el fogj önni! Itt lesz velünk ,
mert ő maga a szeretet l Sz ép, boldog Ka rácsonyt!

t» . Frankó Károly

sajtot e l őáll í tó üzem e lőtt láttam életemben először tej k i mérő automatát.
Gondo ltam, milyen jó lenne ezt otthon is megvalósítani, így amikor
adódo tt a lehetőség nem volt kérdés, hogy egy kis tejtermel ö állomány
kialakítására és a megterme lt tej automaták ban való értékesítésére fogok
pályázni.
A 11 3/2009. (Vll l. 29.) FVM rend elet e lő írásai szerint 2009. végén be is
adtam a pályázatomat az MVH-hoz.
A támogatás elnyerése tette lehetővé számomra vállalkozáso m elindítás át.
20 ll . febru árj ában 5 db holstein- fríz tehenet , majd az év folyamán további
5 darab vemhes üszőt vásároltam. Elindult a tennelés és a megtermelt tej et
a Békésszentandráson majd kicsível később Dévaványán felállított
.vastchenekben' kezdtük árulni. Időközben szépen gyarapodott az
állomány, ma már 16 tehenet fejünk , és a szapom iattai együtt ca. 30 jó szág
áll az istállónkb an. Így még egy automata kíhelyezése szükségessé vált,
amitGyomaendrődön egy pékség e lőtt találna k meg a kedves vásá rlók.
Szerencsére az elképzelés bevá lt, a jó min ő s é g ü , magas beltartalom értékű

(3,5-4,0 % zsír, 3,25-3 ,5 % fehérje) tejnek volt és van keletje: a
megtermelt tejet l OO%-ban tudj uk érté kesíteni az autornatákon kere sztül.
Ezúton is köszönj ük vásárlói nk bizaimát és kitartását termékünk mellett 
tette hozzá Éva.



Új igazgató a Gimiben
Mint ismeretes, dr. Kovács Béla
nyugd íjba von ulása után a je lenleg
kinev ezett iga zgató, Tóth Ferenc,
irányítj a a Kner Imre Gim náziumot
20 13. augusztusa óta. Ez a körü lmé ny
részben azért alakult így, mert a
tanint ézet fennt artó vá ltás e l ő t t áll.
Tót h Ferencce l. ak i nem me llesleg
os z lopos tagj a a Gyomaen d rödi
Ze ne bar átok Kamarakóru snak is,
beszé lge tünk a j elenlegi, az átadás
elötti idökr öl és a várható helyzetröl.
- Mióta dolgozik a Gimnáziumban?
Taná rké nt 1997 óta.
- Hogyan esett a választás Önre?
- Az iskola fen ntart ója a KVIK (K lebersberg Intézm ényfenntartó Központ)
és annak a gyo mae ndrödi tanker ülete, és ennek nevében Fekécs Lász ló
igazg ató úr bízo tt meg e fe lada tta l. Erre elég rövid gondo lkodás i id őt

kaptam , s köz ben az foglalkoztatott , hogy az én szemé lye m e lő re mozdítja
az ügyet, vagy hát ra. Egészen pontosan azo n gon dolkod tam , miszerint az
én személyem megosztja-e úgy a közöss éget. hogy az ese tleg rossz irányba
viszi a folyamatokat? Semm iféle ellentétet nem akartam okozni. Tudtam,
hogy rendkívül nehéz időszakban válla lom el ezt a pozíciót , de a helyzetre
va ló tekintettel mégis így láttam helyesnek. Tehá t megb ízott igazga tó
vag yok, megbízatásom egy évre szól. Arr ól az új fenntart ó dönt majd, hogy
ki lesz utánam az iskola élén . .
-Milyen érzés volt elkezdeni a munk út ?

- Mondha tom, hogy nem tudta m rnibe vágo m a fejszemet. Rend kívül sok
az új jogszabály, a változás, a régebbi igazgatókn ak is nagy kihí vás lehetett
mind ent pontosan követni és te ljesiteni. A régi be idegzödések má r nem
mü köd nek. Úgy gondo lom, hogy egy tapasztalt i nt é zm ényvezet ő nek azért
mindenk épp en e l ő nye van. Ez egy hatalm as fe le lősségge l , nagy
leterh elt séggel járó munka. Am i engem leginkább a helyem en tart, az a
kollégák hozzáállása. Olyan nevel őtestül e t van m őg ő ttern , akikre lehet
számítani, ak ík kiállnak értem, én meg őé rtük és az intézményért. A
koll égaim egyébként j ól teszik a dolgu kat, nagyon sz ínvonalas munkát
vége znele Tehát a megb ízásomko r tudtam milyen nevel őtestül et áll majd
mögöttem .
-Időközben lezárult egy tárgyalási fo lyamat az egyházzal, miben az
intézmén)' átvételériJI volt szó . Mi lett az eredménye ?

- Az egy ház szá ndéka változa tlan, tehát meger ős ite tte a püspök úr, amit
már hangoztattak, hogy át kivánják venni a gimnáziumunkat. A jövö
tanévet már egyházi fenntartásban kezdjük oly módon , hogy egy
intézmény leszünk a gyom ae ndrödi katolikus általános iskolával. Jelen leg

az egyház megkeresését vá rjuk, mert nek ik ke ll kezdeményezni és
végigvinni az ügy et. Rem éljük , hogy hamarosan elindul ez a folyam at.
-Milyen változásokkal számolnakafe nntartó váltás utáni időkre?

- ElgondoJásunk szerinr egy nagyon jó anyagi kondícióban levö
fen ntartóhoz kerülünk, minden képpen stab ilizálódni fóg a finan szíroz ás.
Vannak inform ációink egyh áz i fenntartású, például katolikus iskolák felöl.
Ott engedik pé ldául k isebb létszámú osztályok indí tását, vagy nagyon jól
tudják biztosítan i az anyag i, tárgyi fel tételeket. Püspök úr azt is
nyi latkozta, hogy azo n az úton mehet tovább az iskolánk, amin eddig is
haladt , tehát , ha olyan okta tási k ínálattal tudunk élni a helyi közöss ég felé'
is, amivel diákokat tudunk szerez ni, ehh ez nem nyúlnak . Megb íznak a
helyi szakemberekben, a gimnáziumban , mivel mi itt jo bban ismerjük a
hel yi viszonyokat, emberek et , sz ü löket. Teh át ele inte lényeges
változásokat nem fognak itt eszközölni, természetesen lehetnek majd
ötlete ik . Az ugye term észete s, ho gy az intézményünk alapdokumentumai
(SZMSZ) módosul , hiszen a kato liku s alapértékeket kell belevenni az új
megfo galma zásba. Azonban a szü lök, a diákok nem fognak észrev enni
semmifé le nagyobb vá ltozást ezzel együtt, Vá ltoz hat a tanmenet is, hiszen
egyébként is be kell vezetni az ország minden közép iskolájában a hit- és
erkö lcstan t, ame lybő l vá lasz tható lesz az egyik. Püspök úr egyébként azt is
mondt a, hogy a hittan kapcsán más fe lekezetek tanárainak is biztos itan i
fogják az oktatás lehetöségét. Teh át nem csak katolikus hittant válasz tha t
az, aki hitt anra szeretne járni , hanem péld ául a református vallás szerintit.:'
is. Egy olya n fenntartó lép be teh átj ö v őre , ak i hosszú távon gondolkodik és
áll az iskola mögé.

- Vagyist nem kell attó l tartani, hogy csak meghatározott ideig tart majd az
ríjfe nntartó tevékenysége ... ?
- Jó a kér dés, de hát mo st sem ke ll "rettegni" semmitöl. El kell mondani ,
hogy a szülöket, sajnos , elb izonyta lanította ez a két éve tartó helyzet, de ez
mégsem nagyo n érthetö . H iszen ajelenlegi fenntartó is biztosítani tudja az
ös sz es fe ltéte lt a m ü ködésün kh ö z, az isko la mindenkép pen ,
zökkenömentesen vég zi a dolgát , méghozzá jól. Ami az emberek, a
lakosság, a szü lök között .ezzel kapcso latban elterjedt, az te ljesen téves,
hiszen nem kell összekötni a g imnázium sorsá t ezzel az átvételi hely zettel.
me rt az isko la m űk ö d ése , az okta tás stab il. . ....
Egy aktuális téma az életünkbe n, hogya j övö héten, november vége felé ,
rendezzük a nyíl t na pun ka t. Arr a számítunk, hogy nagy siker lesz, hisze n . '
minden évben nagyon sokan látogatják ezt , föleg helyiek, de eljönnek más
t el epü l ésekről is. Decem ber e lejé n lesz eg y olyan hét, amik or csak a szül ők

bej őhetnek tan ítás i órákra, ez most újdonság, ilyen még nálunk nem vo lt. :
Bátran meg tekinthetnek. hallgath atnak bennünket, mint egy nyílt napon,
ké rde zhet nek , b á rk i t ő l, bármelyik tanártól , vag y tölem is, bármilyen .. ,
fe lmerü lö problém ára sz íves e n vá las zo lunk a tovább tanul ással
kapcso latban. Ez december 2-6-ig lesz. A szalagavatóra is nagy erőkkel ': ....;•.,.

készü lünk, am i december 23- án lesz, 17 órá tól a Város i Sportcsarnokban.

gyomaendrődi Roma Kisebbségi Önkormányzatnál
december 2-án indul egy

"kompetencia-fej lesztő"
tanf olyam cigányok, és nem cigányok részére.
Ez négy hónapon átfog tartani, s a résztvevők

hasznos tudást, tapasztalatokat szerezhetnek ezen
- tájékoztatta lapunkat Sz écsi Zso lt elnök.

November 7.-én

dél előtt 10 órakor

az endrődi

Népligetb en

kerékpáros

gyakorlópálya átadó

ünnepség volt

Köszönetnyilvánítás
A M o z g ásk orl át o z ot t a k és Hadi rokkan tak Gyomaendrődi

Egyes ület ének Vezetösége és tagj ai ezúton tisztelettel megköszönik
mindazok segítségét, akik a 20 13. év i műk ö d é s ü nkh öz ésa IX'.
Bográcsos Babételek Főzöversenyének sikeres megrendezéséhez
adomán yukkal és tá mogat ásukk al hozzájárultak. Amennyiben
lehetséges, a tová bbia kban is kérjük, támogassák egyesületünket
esetle gesen az SZJA 1 %-ka l is.Ad ószámunk: 19057134-1-04 , ..
Andi Fodrász, Agrofém Kft ., Anna Abc, Bácsi Imre, Bak János, Bárka!
Zsolt. Béres János, Csatári Zöld séges, Cserenyecz Lász ló, Dajkó
Horg ászbolt. Din ya Imre, Dr. Tóth Elek Kertbarát Kör, Endrőd - és.

Vidéke Takarékszövetkezet , Epres iné Herédi Edina, Farkas Máté,
Fémker Bt. , Gál Bal ázs, Gi ricz Máté, Gyomaszolg Kft. , Ha ngya.
Ba lázsné, Hangya Lajosné, Hársfa Italozó, Ho lisztikus MedicinaKft.;. .
Hu nya Illés Zö ldséges, Hunya István / Tu rul Cipő l ,Iványi Lajosné '
K é pvi se l ő, Kakati Laj os, Katona György, Kiss Péter, Kna pcsek Lajos,
Kurucz József, Lige t Gy ó gyfü rd ő.M á gus Comp, Ma kra Ferenc, Margó
Virágbolt, N émeth Dezsö, Pájer Strand, Privát Csemege Bolt, Rostélyos'
Húsbolt, Rozi Elelmisze rbo lt, S ikér , Sky lotec Hungary Kft , Sza rka
Cs illa Látszerész, Szunyo g Anta l, Tapí r Pap ír Irószerbolt, Telep olc. Tótb
Zs uzsa és Makra Győzö, Tó tkaé p Kft ., Újlaki Henriett a, Vádi Aridrás~ .
PoJgírmester, . Varga Ján os, Vink ovics Atti la, Yucca .. V irágbciltj
névte lenséget k é r ők , önkéntes segí tö ink, tagjaink. ' "
Gyo maendröd, 20 I 3. novem ber 20 .

Tisztelettel: Tímárné Kozma Agnes'ElTiék .:'

. ..;'



A Körös Kajak 20 3-as éve
szövetségi támogatás , illetve a patrónus program alapján az egyesület
kapott 3,5 millió forinto t kifejezetten eszköz beszerz ésre. Ebbő l 3 új K
I-es, és 2 mini hajót vásáro ltunk.Azonban ezek mellett még különböző

kondi cionáló bere ndezéseket, fe lkészü lést s eg ítő eszkö zö ket
vásároltunk. Természetesen igyekeztünk további pénzeket szerezni,
végül ebben is eredményesek voltunk. Tehát IS millió forintot fog
nekünk a szövetség utalni, a 8esenyszegi úti vízitelep befejezésére.
Teljes hőszigete lés. fűt és, meleg vízrendszer, a zuhanyzók kialakítása
szükséges, valamint ott még a külső hajótárolóra és járdára is
remé l hető leg futja majd . Ekkor aztán ez a telep valóban komfortos
körülményeket fog biztosítan í.
Egyébként idén vagyunk hivatalosan 15 évesek, épp a napokban volt a
Körös Kajak évadzáró rendezv énye, ahol kielemeztük, összegeztük az
eltelt időszak , a 15 év esemé nyeit. Ugyanis a Scherk család már 1997
ben kezdeményezte az egyesület létrehozását. Úgy gondoljuk, hogy 15
év alatt ennyit elérni, amenny it a Körös Kajak elért - amikor is szinte
csak a szülők munk ája, segitsége és eredményes kiállása van mögötte,
főleg a kezdetekben -, nem rossz dolog! Ebben az évben használatba
vettük még a Hármas Körös part j án, a körösladányí úton, a hídnál
felépített Halász István cs ónakházat. amely szintén pályázati forrásbó l
lett felújítva. Továbbá még 20 11-ben beadtunk egy pályázatot, ami
közel 40 milliós volt. Akkor ez nem nyert, majd fellebbezésünk után,
mintegy három hónapjajött az értesítés , hogy nyertünk.
- Jelenlegi létszám az egyes ületben?
Versenyző gyermek köze l 50 ' fő van, akik já rnak edz ésekre,
versenyekre . Hála Istennek azt kell mondjam, hogyamegváltozott
körű lm é nyek, és az új edz ők által tartott edzések visszavonzottak
néhány, korábban nálunk versenyző fiatalt. Ezért, az év során kivált 10
12 fő miatt a létszámunk lényegében nem változott. Ezzela létszámmal
a két edző n k boldogulni tud, de amennyiben jönnek még hozzánk
további kajakozni kívánó gyerekek, akkor például Seherk László is
szívesen be tud segíteni. Már a nyári napközis jellegü táborok
szervez ésé n gondolkodunk , és ott fölt étlen számítunk az ő munkájára
is. Természetesen nagy szeretettel várjuk azokat a fiatalokat, akik e
szép vízi sportot szeretnék üzni!
-Még sikeresebb 2014-es esztendőt kívánunk az egyesületnek!

Egy korább i csoportkép

A menn yei és egészséges sütőtök

A sütőtök ballasztanyagokban gazdag, kalóriában szegény zöldségféle, szénhidráttartalma,
karotin- és C- vitamin tartalma is felülmúlja a többi tökfajtát. Narancsszínü húsa a
karotinoidnak köszönheti intenzív tónusát. A karotinoidok sorába tartozik a béta-karotin ,
amely a szervezet ben, zsírjelenlétében A-vitaminná alakul.
Az antioxidáns tök
A sütőtök gazdag A, 8 l , 82 , 83 , B6, C, Evitaminokban, folsavban és pantoténsavban.
Ásványi anyagok bő forrása is, például magas a kálium-, foszfor-, vas-o réz- és
mangántartalma. Káliumtartalma miatt vérnyomásesökkentő és vízhajtó hat ású, biztosítja az
emberiszervezet sav-bázis egyensúlyát, szab ályozza a vízh áztartást.
Az antioxidánsok és karotinoidok megkötik a szabad gy ököket. erösítik az immunrendszert,
ezálta l hozzájárulhatnak a keringési betegségek megelőzéséhez is. Hatékonyan
alka lmazhatjuk a sütőtök levét a megfázásos vagy gyulladásos betegségekre, elsősorban a nyálkahártyák gyulladásaira van gyógyító hatással. A
sütőtökben l évő kálium vértisztító hatású, fogyasztása ajánlott pattanásos börre is. Minél sötétebb színü a sütötök, annál több A-vitamin és
karotin van benne.Atököt és a tökmagot az egyik leghatásosabb r ák-megelőz ő szemek tartj ák.

Előző számunkban a siker-kajakos Tótka Sándor számolt be a 20 13-as
évéről, ez alkalommal a Körös Kajak Sportegyesü let vezetője, Gellai
Imre szólal meg. Kérésünkre összegzi a 2013-as évet.
Stabil alapokkal kezdtük 20 I3-at. Odafigyeltünk arra, hogyan tudjuk
megalapozni a következő éveket. A csökkenő létszám befolyással volt
a kezdéskor a csapat munkájára.Azonban a versenyszezon végére ez a
zökkenő nem befolyásolta az év eredményeit. A Maraton OB-n nagyon
hézagos létszámmal vettünk részt. Korábban folyamatosan voltak 92
es, 93-as születésűektő l kezdve minden évfolyamban verseriyzőink. A
fiatalabb korcsoporttal nem volt problémánk, mert általában sokan
jö ttek, de mindig magas volt azonban a fluktuáció is. Különböző okok
miatt a létszám nem stabilizálódott, akik pedig stabillétszámot
adhattak volna, a 94, 96 között született gyerekek. azok pedig szepen
lemorzsolódtak. Gyakorlatilag a Tótka Sanyi és a Lövei lányok.
Kovács Laci tudott olyan eredményeket felmutatni néhány kisebb
versenyző kivételével, akik gyermek és kölyök kategóriában
versenyeztek, s ők méltók a Körös Kajak eddigi tev ékenys ég éhez.
Aztán jöttek a válogató versenyek, ahol a Lövei lányok szépen
teljesítettele Majd a Maraton EB-n párosban 3. helyen végeztek, Fanni
pedig egyéniben 5. lett. Ök is az E8 előtt , közel 3 hétig Szegeden
edzettek. Illetve a vidék bajnokságon és az országos versenye n a Paulik
Natália nevét kell megemlítenem, aki nagyon sokat fejlődött, viszont
nagyon sokat edzett Szegeden. Ö egy nagyon tehetséges fiatal, aki a
"quadratlon" világbajnokságon is indult.
Gyakorlatilag, ami kimagasló eredményeink születtek ebben az évben,
azok leginkább Tótka Sándorhoz k őthet ő k, hiszen 19 éves kora
ellenére olimpiai kerettag, a fe lnőtt válogatott tagja és kijutott a
duisburgi világbajnokságra ahol' B döntőzött, illetve a 4x200-as
váltóban bronzérmes lett. Kovács Laci pedig kijutott az Universi ádéra,
amiaz egyetemista nemzetközi bajnokság .
-Év közben aztán előjött az edző kérdés. . .
Volt egy időszak , amikor edző problémával küszködtünk. Azt el kell
mondanunk, hogy az előző edzőnk , Kovács Gábor, többet kellett, hogy
foglalkozzon Tótka Sanyival, és ezért ezt a problémát át kellett volna
hidalní, de sajnos ez akkor nem oldódott meg.A létszám csökken ésnek,
a gyerekekkel való hiá nyos fogla lkozásnak lett egy olya n
következménye, hogy az egyesület megszüntette Kovács Gábor
szerződését, és természetese n új edzőket kellett keresnünk. Tóth Tibor
és Cső ke Zsolt lett az egyesü letünk két új edzője. Jelenleg képesítési
vizsgájukat végzik. A versenyszezon vége felé, a keretfeltöltön
szereztek versenyző ink érdemeket. Azonban ez már nem a Körös
Kajak berkeiben történt. Hiszen időközben Kovács Gábor a KSI-val
kötött megállapodást, de ezek a gyerekek, akiket érintett ez az ügy, még
a Körös Kajak színeiben versenyeztek ebben az évben. Jelenleg folyik
egyébként a KSI és a szövets ég, valamint a szövets égés a Körös Kajak
között egy megbeszélés sorozat, aminek eredményeként az említett
fiatalok valószínüleg átigazolnak majd a KSI-be. Ebben igazában
kom promi sszumok at ker esün k, hogy a do log békességben
bonyolódhasson.
-Tárgyi és egyéb dolgokban volt gyarapodás ez évben?
Volt, igen. A szokásos beérkezö pénzek mellett az önkormányzati,



Magyar - lengye l kapcsolatok erősödése

A lengyelországi Bialski járás küldöttségét fogadta a közelmúltban
Békéscsabán Erdős Norbert országgyűlés i képv ise lő, a Békés Megyei
Kormányhivatalt vezető kormánymegbízott. A lengyel delegáció
vezetője Tadeusz Lazowskijárási vezető voIt.
A Vidékfejlesztési Minisztérium fenntartásában l évő Bethlen Gábor
Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium
idestova tiz éve folytat szakképzési együttműködést a lengyel partner
két iskolájával. Az intézmény a Leonardo da Vinci uniós pályázatai
révén diák és szakoktatói csereprogramokat műk ödtet, valamint már
meglévő képzési programokat újít meg. A Bialski járás meghívásának
eleget téve idén már járt Lengyelországban egy delegáció, melynek
vezetőj e Erdős Norbert országgyűl ési képvi selő, kormánymegbízott
volt. Az akkori magyar küldöttség tagjai között volt Vádi András,
Gyomaendrőd polg ármcstere és Davidovics László, a Leonardo
program koordinátora, az intézményjelenlegi igazgatója is.

. A már régóta formálódó szakmai kapcsolatok erősítésének legutóbbi
állomásaként ezúttal a lengyel partner delegációja tett látogatást
Magyarországon.Aküldöttség tagjait elsőként a Magyar Országgyűlés

alelnöke, Jakab István fogadta, majd egyeztetéseket folytattak dr.
Parragh Lászlóval, a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara elnökével a szakképzés átalakításáról és a piacképes
gyakorlati képzések bevezetésérő l. Ezt követően a küldöttséget
Békéscsabán Erdős Norbert kormánymegbízott fogadta, aki a magyar
közigazgatás átalakításáról és a járások m ü k öd é s é r ől számolt be a
munkacsoportnak. A hivatalos egyeztetéseket követően a vendégek a
kormánymegbízott meghívására megtekin tették a békéscsabai
evangélikus nagytemplomot, ill. ellátogattak a Csabai Kolbász
fesztiválra, ahol találkoztak dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési
miniszterrel,
A szakmai kapcsolat építés jegyében a lengyel partnerek a Békés
megyei tartózkodásuk alatt arról is egyeztetéseket folytattak, hogy
kiállítóként ők is jelen lesznek a jövőre megrendezésre kerü l ő

gyomaendrőd i Nemzetközi Sajt és Túrófesztiválon.

Gyomaendrődön volt a Parlamenti
válogatott csapata!

Raffael Attila a Gyomaendrődi F.E. elnöke szervezésével nov. 9- én
megrendezésre került a Parlamenti Válogatott, és a Gy. Fiatalokért
Egyesület barátságos kispályás futballm órk ő z é se Raffael Attila
elmondta, a rendezvény célja az volt, hogy megmutassák, beosztástól,
etnikai hovatartozástól függetlenül, politika mentesen, kizárólag a
futball szeretetét szem el őtt tartva lehet új ismeretségeket,
barátságokat kialakítani. A mérkőzés kezdő rúgását a 4-éves Dankó
Máté végezte el. A Játék jó hangulatban zaj lott, melyet az Ország
vezetői nyertek 2: l -re. A parlamenti gólokat Boldog István Ország gy.
képviselő , és Dankó Béla Ország gy. képviselő szerezte. Az Egyesület
sz é p i t ő góljá t pedig Beinschróth Gábor (Bourney). Ezt követte egy
családias hangulatú estebéd , birkapörkölt formájában, melyet Raffael
István az Egyesület szakácsa készített.
Köszönet támogató inkn ak, akik seg ítségü kkel hozzáj árul tak
rendezvényünk sikeréhez.
Főtámogatói nk : Dr. Kiss-Rigó László Püspök; Dankó Béla Ország gy.
képvi se lő

További támógatóink : Békés megyei önk.; Vass Ignác Tótka-Ép. Kft.;
Paróczai László;Toldi Balázs; LehóczkinéTímár Irén
Sajnálattal vettük tudomásul , hogy a Polgármesteri hivatal
testületének többsége nem támogatja az ilyen jellegü sport
eseményeket. RajJael Attila elnök

NyíLT N P JI 8ETHLEN8EN
l;Jovember 22-én nyílt napot tarto tt a Bethlen GáborMezőgazdasági és
Elelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium. Ezen a napon
bemutatták a megúju lt tanintézmény képz ési kínálatát. Meg
ismerhették a tanulók, a szü l ő k az iskola tanárait, a tangazdaságot és
azt a környezetet, ahol majd kiváló képzésben lehet részük. A
megnyitón részt vett és üdvözölte a vendégeket Vádi András
polgármester és Davidovics László igazgató is.

Cyomaendr öd Város Roma Nemzetiségi
Onkormányzatának Megemlékezése.

I::Jovember l-én du. 14 órakor immáro n 4. alkalommal megemlékezett
Onkormányzatunk az elhunyt cigányzenészekrő l. A megemlékezés
részeként Botos János által vezetett helyi cigányzenekar muzsikált,
mely alatt a megemlékezök elhelyezték koszorújukat, virágokat,
gyerty ákat az em l ékmű előtt.

Egyúttal Önkormányzatunk szokásához híven koszorút helyezett el
(cigányváros) elő tt i fesz ületn él.
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RÉGI BÚTORT, ANTIK'BÚTORTVÁSÁROLDKI
Gyomaendrőd, VI ker. 540.

Telefon: 06-30/9533-594

It ÁL ÁRON VESZEK:
Boltberendezést • hagyatékot, régiségeket,

ócskaságokat • régi stílbútorokat
-paraszrbútort (szekrény, 'asztal, kaszli, sublót,

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

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

&>ACRAMENTUM

TEMETKEZÉ~
Állandóügyelet: 36-30/686-71-17
Cyomaondröd.Bajcsy-l s.út 117. sz.

Ruhajavítást válla/ok!
Cipzárcsere, jüggönyvarrás, átalakítás, szűkítés, bővítés

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet!

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

Szombat: SZüNNAP!

• Építöipari szolgáltatások nyújtása,

építési anyagok szállítása

....... • Környezetvédelmi engedéllyel

~
~ tiszta beton, téglatörmelék

·C;~ átvétele díjmentesen

:~ BaráH beton, tégla:2500 Ft +áfától
Elérhetőségek:

in fo@totkaep.hu
66/386-186;301334-80-18
w w w.totkaep .hu

CSONTKOVÁCS-AKUPRESSZŐR
Rend el:

Békéscsaba, Jókai út 34. szám alatt, (udvari bejárat)
HÉTFÖN: 14-18 ÓRÁIG

~~~~~ - idegbecsipddések, izideti blokk, tartási
rendellenességek megszűntetése

- nyaki eredetű széd űl ések megsz űntetése

- sportsérülések, izűleti bántalmak kezelése
- hagyományos kinai orvoslás
-fűlakupunktúr ás fogyókúra
- porckorongsérvek és térdblokkok műtét

nélküli megszűntetése

DR. GARZÓ PÉTER termés zetgyógyá sz
Mobil : 06-30/9458-4 77 .

Várjuk kedvesvásárlóinkat a
Fő út 214. sz. alatt (a T-Mobil helyén), a

Mobiltelefon Szaküzletben!,
Uj és használt mobiltelefonok

értékesítése, javítása!
Tartozékok, navigációk!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet!

Nyitva tartás: H-P: 9~ 12; 13-17, ~~l1 ijl~~~I.~~~
Szü.9 12.

Temetkezés, temetkezéssel kapcsolatos
teljes körű ügyintézés

GYOMA SZOL G IPARIPARK KFT.
Gyomaendrőd, Ipartelep út. 2. sz.
Tel.: 66/386-233; Fax: 386-269

Az ügyfélszolgálati iroda nyitva tartása munkanapokon:
8-12:00-ig és 12:30-15 óráig. ipgyomaszolg@illtern et-x.hu

.Sz ép ruhában. aran)' ojton ÜGYELET: éjjel-nappal hívható
kopogsz most, hug)'szabad-e? " telefonszám: 06-30/630-80-97

(Weöres Sándor)
.. Csőke János .. ..

TEMETKEZESISZOLGALTATAS

................................................................, [

Stancolt és hagyományos
PAPÍRDOBOZ gyártása

I , I

STANCFORMAKESZITESI J.
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kíván a \cl

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

E-maii : rozakft@rozakft.hu
. . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . .. . . . . ........ ... .... . . .. . ... .... ... .. . . ..... .. . . . .. .. . . . ... .... . ... . . . . . .. . . . . .. . . . .... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1



J O G SZE R ŰE N

Jogi rovatunkban a Kúria B. 30. számú Elvi döntését ismertetjük ,
amelyet a száraz jogi nyelvezet közérthetösége érdekében dr. Busai
György ügyvéd tolmácsolásában, szerkesztés ében osztunk meg
olvasóinkkal.
A karácsonyhoz és az év végi ünnepekhez közeledve számos vidám
rendezvény és egyéb családi mulatság keni! megrende zésre. Az
alkohol hatásáraaz általános emberi belsőkontroll is tompulh at, sőt az
is előfordulhat , hogya máskor jogk övet ő magatartást tanúsító rendes
ember egyre bátrabbá, hangosabbá, netán kőteked ő v é válik.
A közbiztonság fenntartása iránti elkötelezettséget biztosítja a Kúria
(20 l l .december 3 1-ig Legfel sőbb Bíróság) B.30. számú Elvi döntése
is, amely az alábbi büntető eljárás eredményeként született meg.
A cselekmény egy dunántúli városba n még 2009. szepternber 5-én
megrendezett borfesztivál estéjén törté nt, A vádlottak a késő esti
órákban magukról megfeledkezve szórakoztak. Éjfél körüli időben a
környéken lakók értesítése alapján a helyszínre érkeztek a Z.-i
Rendőrkap itányság já rő rei , akik intézkedést kezdeményeztek igen
határozott módon. A hangoskodó kisebb létszámú italozó társaságot
fe lszól íto tták , hogya lakó k éjszaka i ny uga lmá t zavaró
magatartásukkal hagyjanak fel. társasággai szemben
Az íttas állapotban l évő I. rend ű vádlott - aki a Il.rend ü vádlott húga
ennek nem tett eleget, s őt sértő szavakkal illette a rendőröket és
felszólításra sem volt haj landó igazolni magát, és még a rendőrök

előá ll ítás ra , illetve szüksége eset én a testi kényszer alkalmazásá ra
történ ő figyelmezret ése ellenére sem tett eleget a re ndőr i

felsz ólít ásnak. Ezért J. A. rendőrzászlós az intézkedés közben
tájékoztatta, hogy az intézkedés menetét hangfelvételen rögzíti, de
mert a vádlott továbbra sem volt hajlandó a többszöri és egyre
nyomatékosabb felszólításnak eleget tenni, vele szemben a rendőrök

testi kényszer t alkalmaztak és két oldalról a karjánál fogva a szolgálati
gépkocs ihoz próbálták kísérni. Ám a nő ismerőse i ezt az intézkedést
nagyon durvának és sértőnek találták és a társaság dulakodni kezdett a
rend őr ö kke l.

Az I. rend ű vádlott testvére, a ll. rend ű vádlott megfogta K. Z. rendőr
törzsőrmester bal könyökén a szolgálati zubbonyát, azt rángatni kezdte
azt kiabálta, hogy "mit csináltok a húgommal, állja tok már le, rendőrök

nem csinálhatnak ilyet a húgommal".A lll. rend ű vádlott pedig a másik
rendőrre támadt, hátulról jobbról elkapta J. A. rendőrzász lós nyakát,
belemarkolt a szolgálati zubbonya bal melle körüli részébe és azzal
egyűtt húzta hátrafelé. A rendőrök ellökték maguktól a vádlottakat. s
telefonon segítséget kértek a rendőrségi központi ü gyel ett ő l .

A nő továbbra sem volt hajland ó a rend őr ö kkel a szolgálati
gépkocsihoz menni, szabadulni akart a fogásukból, ezért J. A.
rendőrzász lós őt arcca laz ott l évő sö rpa dra nyomta, majd a kezeit hátra
helyzetben megbilincselte, így sikerült a rendőrautó hátsó ülésére
beültetni. Közben két autóva l megjött az erősítés is, a dulakodókat
megbilincselve külön-k ülön autóba tették. A már megbilincselt nő ez
alatt kiszállt a szolgálati gépkocsib ól. és a rendőröknek csak testi
kényszer alkalmazásáva l sikerült a hátsó ülésre visszaültetni.E kkor a
nő e ldő lt a túlsó ajtó felé, majd egymás után többször is kirúgott a
g épkocsib ól. Két rúgás K. Z. rendőr törzsőrmeste r bal combját érte,
mig egy rúgás pedigjobb kezének hüvelykujját.
Az I. rend ű vádlott bántalmazása köve tkeztében a sértett a jobb kéz
első ujjának második ujjperce felszinén I cm-es b őrsebet , míg a III.
ren d ű vádl ot t erősza kos magatart ása követk ezt ében J . A.
rendőrzás zló s a nyak baloldalán 10 cm hosszú és 2 cm széles lobos
bőrsérülést szenvedett, mely sérülések nyolc napon belülgyógyultak.
A dulakodó személyek egyéb ként büntetlen el ő é let űek voltak, csak l.
rendű vádlott ellen volt folyamatban ittas j árművezetés vétsége miatt
indított eljárás.
Az I. rendű vádlott a b űncselekm ény elkövetésekor közepes fokú, a II.
rendű vádlott pedig enyhe fokú alkoholos befolyásoltság állapotában
volt. A sértett rendőrök a sérelmükre elkövetett kö nny ű testi sértés
vétsége miatt joghatályos magánindítványt terjesztettek e lő .

Az elsőfokú íté let:
Az el sőfokú biróság az vádlottak bünösségét hivatalos személy elleni
erőszak büntettében, továbbá ezen kívül az I. és III. rendű vádlott
bünösségét könnyü testi sértés vétségé ben is megállapította, ezért a
vádlottakat - az L és III. rendü vádlottat halmazati büntetésül 
pénzbüntetésre ítélte, és mindhárom vádlottnak a pénzbüntetés
megfizetésére 10 havi részletfizetést engedélyezett.
Az elsőfokú bíróság ítélete ellen az L, a II. és a III. rendü vádlottak,
valamint védő ik jelentettek be felmentés végett fellebbezést.
Az ügyész az ítéletet tudomásul vette, a főügyészség annak
helybenhagyására tett indítványt.
A vádlottak védője a tényállás t támadó fellebbezésében a rendőri

intézkedés szakszerűségé t, és J. A. rendőrzászlós s értettnek, az l. rendű

vádlottaIszemben tanúsíto tt durva magatartását is kifogásolta.

Amásodfokú ítélet :
A másodfokú bíróság megállapította, hogya vádbeli esetben az ittas I.
rendü vádlott e l ő á lli t ása jogszerűen történt, amelybe a ll. és Ill. rend ű

vádlottak jogszerűt len ül avatkoztak be és a jogtalanság talaján álltak,
amiko r megpróbált ák megak adályozni az L rend ű vádl ott
rendőrautóhoz kis érését és e lőá llí tását.

A másodfokú bíróság hangsúlyozta, hogy az elsőfokú bíróság a vád
keretei között maradva tisztázta a vádlottak büntetőjogi fe l e l ő ssé g ét

eljárás során, míg a rendőri intézkedés közben esetlegesen elkövetett
szakmai hibák, így az intézkedés kultur álts ága, annak arányos, vagy
aránytalan volta, illetve szakszer ű sége már nem képezhette je len
büntető eljárás tárgyál.
A hivatalos személy elleni erőszak akkor valósul meg, ha a hivatalos
személy jogszer ű eljárás ában történő akadályozása erőszakka l

történik. Ennek hiányában a cse lekmény szabálysértést valósíthat
meg. Az erőszakon olyan fizika i er ő k i fejtésse i történő közvetlen, vagy
közvetett ráhatást kell érteni, amely a hivatalos személy eljárásáva l
ellentétesen hat. Az erőszak lehet intézkedés közben a hivatalos
személy mozgási szabadságának korlátozása, pl. lefogása, karjának,
vagy ruh ázat ánakmegragadása
A rendőri intézkedés során a hivata los személy sérelmére már
megvalósított b ű ncselekmé ny elkövetése után, az immár sértetté
rnin ő s ült hivatalos személy részéről tanúsított bármely - esetleg
törvénybe is ütköző - magatartás a hivatalos személy elleni erőszak

megvalósulását nem teheti semmissé, azaz visszamenőleg nem
oldhatja fela hivatalos személy fokozott büntetőjogi védelmét.
A fentiekre figye lemme l a másodfokú bíróság az elsőfokú bíróság
ítéletét a Be. 372. § ( I) bekezdése alapján megváltoztatta és a büntetlen
előéletű Il. és Ill. rend ű vádlottakkal szemben enyhébb, csupán
intézkedésnek min ősü l ő megrovást alkalmazott. Ezzel rosszallását
fejez te ki velük szemben és felhívta őket, hogy a jövőben

tartózkodjanak büncselekmény elkövetésétő l. Az r. rendü vádlott
pénzbüntetésé t hely ben hagyta azz al, hogy a részletfiz etés
kedvezményétmel l őzte, azaz megvonta.

[Forrás : (Za la Megyei Bíróság Bf.512/20 IO.)]
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Nagy választékkal várjuk
ked ves Vásárlóin k a t l

Adventi B~ert~áK, Karácson~i díszek
K íná la tunkból:

műanyag hordók, cefrés hordó,
üstök, kályhák , alulétrák,

gumicsizma, takaróponyva,
drótkerítés, festékek, szögek,
csavarok, kézi szerszámok,
lombseprű, őszi műtrágyák,

fóliák, munkaruha, kesztyűk,

konyhafelszerelések ...
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5500 Gyomaendrőd , Bajcsy-Zs. út 98.

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

ST/HL, MAKITA kisgépek a készlet erejéig!
Alkatrészeik és kiegészítőík is megvásárolhatók!

Szegélynyírók, kaszák...
Mosógépek, hűtők, fagyasztószekrények
Fűtésfelújításhoz , rekonstrukcióhoz kazánok,

radiátorok, szerelvények!
Idomacélok, síkhálók, lemezek

Minöségi konyhai eszközök, háztartási gépek

Minöség; kerékpárok és aJkatrészekf
Épületgépészeti 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 tudu nk ajánlani!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kivánunk!
Nyitva tartás:

hétköznap: 8-12; 13-17-ig; szombaton: 8·12-ig



AGyomaendrőd-Csárdaszállás-Hunya KistérségiÓvoda hírei
Kilencedik alkalomma l került megrende zésre városunkban az Ugra
bug ra Óvo da i Sportnap. Kistérség i Óvodánk szervezés ében és
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának támogatásával. Váro sunk
óvodáinak nagycsop orto s korú gyerm ekei vidám , felszabadult
együttlétben közösen beme legitettek, ügyességi feladatokat végeztek,
akadály pályákon mutatták meg kitart ásukat , állóképességüket.

A Százszorszép Óvoda esemény ei
Örömm el számolunk be arról, hogy a "Játsz va is kozlekedj
biztons ágosan" meghirdetett országos rajzp ályázaton T ímá r Fa nn i

Lilie n (Breki csoport) I. helyezést ért
el. Nyereménye egy kerékpár, amelyet
a díjátad ón,Bud apesten vehetett át.
Óvodánk sikeres pályázatot nyújtott be
a Generali a Biztons ág ért Alapit vány
álta l kiírt : Betegségmegelőzés és
eg észs égmeg árz és az int ézm ényekben
címmel. Ennek eredmé nyeképpen
mind a négy csoportba sólámpákat és +

g yümö!c sa s za ló gé pe ke t tudun k vás áro ln i a gye rek e k
egészségmegőrzése érdek éb en. Az udv ar i j átékain kat pedi g
futóbiciklikkel és kismotorokka l bővítjük összesen 150 ezer forint
értékben.
A Marga ré ta Óvoda esemé nye i
Az óvod a projektj einek soron következő záró rende zvénye volt a
"rÖK-JÓ NAP novemb er 13-án , melyre a Margarétás gyermekek
meghívták Kistérségi Óvod áink nagycsoportosait . Ez a három hetet
meghal adó projekt is, közvetlenül az öszi természetböl szerzett
ismeret- tapasztalatszerzés óvodába járó gyermekeink számára.A záró
rende zvényen a pedagógusok eljátszották a gye rekeknek A rátóti
csikótojá s - magyar n éprnes ét, és meg invitálták őket kézmüves
tevékenységre, közös mozgásra és tökbő l készült ételek k óstolójára.

Gyomaendrőd- Csárdaszá llás- Hun va
. Kistérségi Óvoda NevelőtestüÚte

Nyer tes pályázatok a Rózsahegyiben

Sikeres pályázatok segítségével öt tehetségprogramot valósíthattunk
meg az elmúlt hetekben. A Nem zet i Tehet ség Program keretében
meghirdetett iskolai pá lyázatokon nyert 5,6 M Ft támogatás fő cé lja a
tehetségek felisme résének, gondozásának támogatása, illetve új abb
tehetségsegítő programok megvalósítása volt.
"A tehetséges fiatalok rn űv é szeti tevékenységeinek támogatása" cim ű

pá ly ázatá nak keretében képzőmüvészeti te hetséggo ndo zó
programban vettek részt a gyerekek, akik szívesen vállalkoz tak
különle ges me go ldá so kra, új te ch ni ká kra . É lvezté k a
tapasztalat szerzés, az alkotói munka örömét. A foglalkozásokon
lehetös ég ük nyílt számos alapanyag és techn ika megismerésére és
kipróbál ására, újra Je lhasznált anyagb ól alkotás létrehozására.
Gyomaendrőd képzőművészetekben akt ív alkotói nak kiá llított
munk áit megnézték az Őszi tárlaton.
"A rom a fiatalok tehet s égfej leszt és ének, a fej lesztést végző

szakemberek képzésé nek, valamint a roma fiatalok tehets égsegitövé
válásának támogatása" program célja a lehetőségekhez mérten,
megismer kedni a magyaror szági romák kultúr áj ával, hagyomány ával.
nyelvével , szokásai val. Legfonto sabb célja azonban az volt, hog;:, a
roma tanul ók merj ék felválIaIni önmagukat , közösségük
hagyom ányait. A csoportnak lehetősége volt egy háromnapos pécsi
kirándulásra is, rnelynek során a városnevezetességeive l ismerkedtek,
voltak a Zsolnay, a Vasare ly, a Csontváry és a Bányászati Múzeumban
is. Szállásuk a Gandhi Gimnázium kollégiumában volt.
"A tehetségazonosító diák-sportversenyek támogatása" programban a
tesztfeladatok telj esítésének eredménye alapján azonosított és
beváloga tott tehetségek részére "Seregfogyasztó" (tűzharc) néven
ismert, a gyerekek körében a testnevelés órák közkedvelt játékából
versenyt rendeztek a gyomaendrődi Klebelsberg Intézményfenn tartó
Központ iskolái közö tt. A játék mozgáskultúrája hasonlít a
kézilabd áéhoz, így cé lunk továbbá a sportág iránti érdek lődés

felk elté se is, va lamint rnin él több lehetőséget biztositani a
gyerekeknek a rendszere s spo rto lás iránti igény kialakítására, ennek
napirendjükbe beépü lésére .
"Id egen nyel vi tábor ok támogatása" c írn ű pályázat lehetőséget adott,
hogya 6. osztályos tanul óink kis csoportja egy öt napos idegen nyelv i
és képzöművészet i táborban vegyen részt. Az Utazz velünk! tábor
célja az volt, hogy a gyermekek miné l jobban megis merjék és
megértsék a brit és roma kultúra hagyományainak je llegze tességeit,
szokása it. Filmet néztek Londonról, megformázták agyagból a
Stonehenge-et és egy hagyományos roma putrit, készítettek . A tábor
része vol t egy budapesti kirándul ás is, mely során megtekin tették a brit
Nagykövetség épületét, ellátogattak a Szépmüvészeti M úzeumba, a
délutánt pedig a Fővárosi Állat- és Növénykertben töltötték.
A Jelen és a Jövő Gyermekeiért Alapítvány szervezésében a
Rózsahegyi Iskola elsősei tehe tséggondozó programban, t áboroz áson,
kirándu láson és családi napon veh ettek ré szt. A Nemzeti
Tehe tségp rogramhoz benyújtott " A tehetsé ggondozás folya
matosságát biztosító programok támogatása" cimű pályázat kapcsán
az Emberi Erőforrások Miniszt ériurna 2,477 M Ft támogatást nyúj tott
e prog ram megvalósítására.

A Rózsahegyi Iskolai é letrő l sok információt és képet találnak az
iskola honlapján: www.rozsahegyiiskola.hu



RENOÖRSÉGIESEMÉNYEK
Még sze ptember 29-én történt. Egy hely i szemé ly az éjszakai órákba
taxival vitette mag át , de mikor a fize tésre került vo lna a so r, nem tudtak
megegyezni a fuvard íjban. Kiszállt és fize tés nélkül el aka rta hagyni a
helysz ínt, de közbe n szida lmazta a sofört. A kiérkező rendőr sem tudta
azonna l lecsillapí tan i az utaz ót, aki nem is akarta magát igazolni , söt
folytatta a hőbörgést. A családja aztán kifizette a szá mlát, az emberünk
ellen pedig szabálysértés i felje lentés készü lt.
Októbe r 3-ra virradóra érke zett a bejele ntés a rend ő rs é gre , hogy az
Október 6. lakótelepen garázsokat és autókat törtek fe l. Mindenfé le
található dolgokat, okmányokat vittek cl. Az információk alapján egy helyi
lakos került a képb e, ak iro l kiderült, követett má r el hasonló
büncse lekményeket. Az elköve tönél végzett 4-i házkutatás során talált is a
rendőrség több , b ű ncselekm é nyb ől származó tárgyat. Az i llető aztán
kénytelen vo lt elismemi tett ét, ellene lopás miatt indul t eljárás.
Október l4-én egy körözött személyt fogtak el a rendőrök, ak it lopás mia tt
ugyan korább an elí té lték, de régeb b óta bujk ált, azzal , hogy elkerű lje a
börtö nbe vonulást. A rend örök azonban a gyu la BV-be szálli tották.
November 3-án, a reggeli órá kban, elfogtak egy gya logos, bizonyta lanu l
ődöngő személyt az egy ik töltöállom ásnál. Csa khamar rájöttek , hogy két
vidéki kapitányság is körözi k ü lö nb őz ő b ű ncse l ekm ények elkövetése
miatt. Elfogása után a gyulai BV-be szá llították.
8-án, a kondorosi úton igazo ltattak egy gé pkoc sit és a benne ülőket. A két
személyről kid erü lt, semmilyen személyigazo ló okmányuk nin cs,
azonban a hölgyvezető ki tudja mi ért, ta lán idegességébe n, kü l ö nb ö z ő

neveket és adatokat d iktá lt be magáról .. . Beszállították őket a
rendőrségre . A g épj á rrn ű v űknek pedig nem volt érvé nyes rn ű szak i

okmá nya .E llenük szabálysé rtési eljárást ind ítottale
9-én érkeze tt a bejelentés az éjszakai órákban, mikor is egy baráti tár saság ,
egyikük lakásán iszogatott és ká rtyázo tt, viszo nt a ke llemes idill ben
vélet lenü l észrevették egyik vendégüket, hogy a házigazda mobilj át el
akarta tul ajdonitani. Elzav arták a társaságbó l, a háztó l, de néhány pillanat
mú lva megpillantották, hogy az i llető két kerékpárt próbá l meg lova sitani.
A ki érkező rendőrök elfogták és lopás miatt indítottak eljárást elle ne .
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9-én , este 9 óra tájb an je lentették be, hogy a kultúrh ázban a bö llér
rendezvényen valaki a sz inpad e l őtt két porol tót kifújatott nagy
jókedv ébe n. (Bizonyára a zeneka r hozta ennyi re t ű zbe egyik cimbor áj át,
hog y oltani kelle tt. . .) Az i llető t a rendezők feltartóztatták, majd a kiérkező

rendőrök megállapított ák , 11 0gy ittas a vidéki férfi, ellene gará zdaság miatt
indult eljárás látványos cselekm én ye miatt.
17-én, reggel érkezett a bejelentés, miszerint a 443 -as úton egy
személygépkocsi utánfutóva l az árokba haj tott . A rendőrök igazoltattá k a
vezetőt , ak i elmondta, hogy lecsúszott az útról és az ott húzód ó
vaskeritésnek ütkö zött . Sérülés nem történt, viszont az alkoholszondás
vizsgá lat pozitivan zárult . Vérvé tel után feljelen tést tettek a vezető ellen.
20 -án j elentette be egy nő , miszerint egy gyomaendrőd i férfi , vo lt pá rja , a
bíró ság távoltartó határozata ellenére megjelent volt felesége lakásánál,
ezzel megszegre a bíró sági végzést. A rendőrök elfogták, őrizetbe vették,
és a bíró ság elé vitték ügyét.
2 1-én a 46-os út endrődi részén, az e lsőd leges adatok szerint, elütött egy
gépkocs i az úto n kerékpáljá val átha ladó szemé lyt, ak inek súlyos sérü lése
keletkezett, eltört a lába.Az ügy körülm ényeitje lenleg is vizsgá lják.
2 1-én, a kendorosi úton , Hunya felő l Endr őd irányába tartó gépko cs i a
jobb oldali padkára sodródott és felboru lt, ennek köve tkeztében az árok ba
csa pódott. A gépkocsi vezetőj e sz intén pozit ív alkoholszondá s vizsgálatot
produkált . Felje lentették ittas veze tés miatt.
November folyamán viszo ny lag sok ittas kerékpárost, de gépj ármüvezetőt

is l ékapcsolt a rendőrség . Kerékpárosok ese tébe n a törvé ny ben
meghatározott bír ságot sza bhatnak ki a rend őrök . ami 30-60 eze r forin tra
rúg ' Érdemes elkerü lni az ivást, vag y a keré kpárt kell lelakatolva a
he lyszínen hagyni , vagy a rendőröket ke ll e lkerü lni . . . !
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Tisztelt Hirdetönk!
ÚjGyomaendrődi Hírlap szerkesztőségeeim: '
5500 Gyomaendrőd , Arany J . u. 25.; rnob ll: 06/20/2216-633;
e-maii: biro.karoly5@upcmail.hu; Beküldési határidőminden hó 25·e!

ingatlan

Vásártéri lakótelepen, 4 lakásos tömbben,
felújitott elsöemeleti erkélyes, jóelosztású,
kis rezsis lakás eladó, Kivül röl 8 cm-es
höszigeteléssel. Nyilászárók és a
villanyvezetékek kicserélve, lamin ált
parketta, beépitett konyhaszekrény, A
lakáshoz zárt udvarrész. garázs, tároló
helység és padlás rész is tartozik. Érd.:
20/568-98-55
Gye" Vásártér! ltp-en 4 lakásos
társasházban lévö földszinti lakásomat
elcserélném kertes házra, Érd,: 30/402
5884
Endrödön, a Sugár utcában hosszú
parasztház eladó! Ár megegy. szer. Érd,:
20/245-12-62
Gyomán, Rózsa F. 14. sz, alatt 4 szobás,
nappali + é t kez ő , padlásteres családi ház
alsóépülettel, garázzsal eladó, - kisebb
csereérdekel. I. ár 11,5 MFt. Érd,:66/284
295;30/249-76-22- b-4x-
Gyoma, AranyJ. u. 16. sz, alatt4 szobás,
összkomfortos ház eladó, Érd.: 20/5266
573 - b-ax-
Gye., Rákóczi u-ban, 4 szobás, dupla
fürdöszobás, dupla ebédlös, 2 bejáratú
polgári ház melléképületekkel, dupla
gar ázzsal , vegyes tüze lésse l,
berendezéssel eladó. Érd.: 66/284-278;
30/851 -99-02 - b-
Gye., félkomfor tos paraszt ház,
beköltözhetöen, Kálvinu57sz. alatt,eladó.
l.ár4,5MFt.Érd.:70/20 15-208;66/282-148
- b-ex-
Gyomaendröd központjában, Napkeleti u.
4. sz. alatti 2 szobás, gázfütéses családi
ház, nagy melléképülettel 1440 m'-es
telekkelelad ó.Lár3,45MFt.Érd,:20/4132
770 _

Gyomán, Zrínyi u.19/t alatt 5 szobás,
étkezös, vegyes, ill. gázfütéses ház eladó.
Érd.:70/566-73-44
HUNYÁN 3 szobás, összkomfortos ház,
nagyportávaleladó.Érd.:70/566-73-44
Gye. Október 6. ltp-en 2 szobás lakás
sürgösen eladó, vagy kertes házra
cserélhetö.Érd.:20/5767-879
Gye., Templom-zugban vízpartra menö
ingatlan eladó, víllany, és fúrott kút van,
vá llalkozás ta ' is alkalmas, a terület
nagysága4614m' Érd.:70/9438-212

vegyes

Régi ésújbélyegesképeslapokat.valamint
bélyeggyüjteményeket keresek. Telefon:
06305078565

Gyermekheverö, dohányzó asztal,
íróasztal, kombinált gáztűzhely, 2 db 120 l
es, 1db150l-es müanyaghordó, SIMSON
motorbicikli (turbós)eladó. Érd.: 30/523-15
44

Cserépvágó gép 10 e Ft, süllyesztett, jó
állapotban,fehérzománcos kályha 1000Ft,
Karancs gáztüzhely 3égös 12 e Ft eladók.
Érd.:66/610-713

Színes tévé 50cm, 12eFt, rekamié12eFt,
2ajtósszekrény 12eFteladó. Érd.:70/545
3558

Dunnát, párnát, hagya tékot veszek
Gyomán,Petöfi u.64,30/4643-956

Egy garázsra való 38 x 18 x 10 cm es
berényi blokktég la eladó fél áron. Érd,:
Gye.,Zrinyiu,29/1 .este 5után.

Korrepetálás, felzárkóztatás, magánórák,
fejlesztö foglalkozások, dolgozatokra,
középiskolai felvételire, versenyekre való
felkészítés, általános iskolásoknak (1 -8.
oszt.). Továbbá alap- és középszintű

érettségire való intenzív felkészitö
foglalkozások. Iskolai dolgozattapok
megrendelhetök. Korszerüen felszerelt
tantermemben minden felszerelés ingyen
biztositott. Cél a minél jobb iskolai
eredmény elérése! Az Ön gyermekéért
dolgozom! Érd, :30/856-32-18

Moulinex, 6 alkotórészes, alig használt
zöldségpároló eladó, 9 e Ft. Érd.: 20/221
6633

Megkímélt német kerékpá rok, 4 db
ká rpitozott szék, szobakerékpár, autós
gyerekülés, mikró-sütö,bör forgószék, LCD
rnonitor, 180 x 200-as ágybetét, TV,
mosdókagyló eladó Kulich Gy. utcai
használtcikk kereskedésben. Érd.:
20/9857-259

Öntöttvas, burkolatos, vegyes tüzelésü
(szén, fa tüzelöanyag tüzelésre) kályha
elad ó.Érd,:20/221 -6633 .

2000 . máju s 2 1. délután 16 óra 40 perc . Ismét a teraszon ülök .
Látom , a légifolyosón Mez őber ény felől j ön egy repülőgép .

Szok ásornhoz híven be lenézek a távcsőbe. Egy fehér színü TU-1 54
es köze led ik. Mikor fejem fölé ért, látom, hogy magyar gép és
erősen süllyed, készül a leszáll áshoz Ferihegyen . Mintegy 8 km
magasan lehet. Látom, hogy a gép fölött egy hosszúk ás, vonalzóra
emlékeztető fehér, ragyogó tárgy áll a magasban. Kiabálok a
feles égemnek.j öjjön, hozza a másik t ávcsövet , nézzük mi ez? !
Ő már szabad szernme l is észreveszi, majd én is. Nem a Vénusz
bolygó (már jártunk úgy, hogy nappal vé letlenül felfedeztük) . De
akkor mi? 15-20 percen át figye lj ük. Nyí legyenesen, de jól
láthatóan halad a tárgy rezzen és nélkül kelet felé . Tehát 90 foktól kb .
30 fok magasságig tudju k követni , ekkor a felhők már eltakarják.
Látszólagos mé rete a repülőhöz viszonyítva, annak, olyan 1I3-a
lehet, legin kább egy neoncsőhöz, vagy egy T alakú vonalzóhoz
hasonl ít.
Mi lehetett? A magyar repülőgép sze mé lyzetének látnia kellett,
szi nte a latta repü ltek e l Gyomaendrőd térségében . Meteorológiai
ballon? Ese tleg az összekapcsolódott amerikai űrrepülőgép? De
gondolom, az nem felettünk repül, és sokkal gyorsabb kell, hogy
legyen . Ese tleg mégis UFO vo lt? Háth a ész lelte még va laki?

1984. Karácsony este (december 25.)
Délután i sétámból hazafelé tartott am , úgy délután 4 óra körü l, még
éppen világos vo lt. A Fő út felő l, az egyik úttorkolatban
önkénte lenü l is jobbra né ztem a telj esen kihalt mell ékutcába. Ebben
a pillanatb an az utc a vé ge felé - közel a Körös gátj ához - az
égbolton, nagyon alacs onyan, sz inte a házak felett (narancs -vö rös
szin ű , felszínen sok kis fén ypont cikázott) han gtalanul elrepüIt nagy
gyo rsasággal két tojás alakú tárgy. Ledöbbcntem a látványtól.
Izgatottan mentem haza és m eséltem el a csa ládomnak a látványt.
Este 7 óra körül lányom átme nt az utca más ik oldalán lakó idős ,

magányos szornszéd nén ihez. Pár perc múlva han yatt -homlok
rohant vissza . Valami szo katlant látott és hallott. Gyomától
északnyugatra. nagyjábó l a Körös felett , vagy attól távolabb
(Nagylapos, Nag yállás, Cs udaba la teriilete felett lehetett) a felhős

égbo lton sárga színű felvillan ások világították be az estét és néha
néha, de semmi esetre sem a villanás okkal szinkronban dörgő,

dübörgő, semmihez sem has onl ó iszon yatos hangokjöttek az égből.

Kirohantunk az udvarra, a teraszról figyeltük a hihetetlen látványt
és az időnként rettenetes han ghatások at. Nagyon féltünk . Minte gy l
óra múl va véget ért az égi látványosság, majd megjelent alacsonyan
a házak felett egy szovj et helikopter, lassan körberepülte az említett
terül etet és eltünt Kunmadaras irányába . (Ott, akkor a szovjet
légierőj elentős egységeinek volt tám aszpontja.)
Hónapokon át kutattam , kerestem a jelenség okát. Abban biztos
vagyok, hogy délután két "klasszikus" UFO-t láthattam. Este
pedig? Ez nagy kérdés , _ mi tört énhetett a felhők felett ? A
"n yomozás" ered mé nye szer int Karácsonyeste l őgyakorlat a
közelben nem volt. A ho sszú évtizedek óta tanyán élőkkel is
bes z élgettem , ők a II. világ hábo rú óta ilyen égi jelenséget nem
látt ak.
A meglepő az, hogy a város lakói k ö zűl csak kevés szemtanú volt, ők
is inkább a munkásőrők lőgyakorlatára gondoltak. (Karácsony
este??) Utána jártam , ők nem l őttek . Szó ba jöhetett még a túrkevei
és mezőtúri lőtér. Karácsony este ott sem lőttek. Marad az égbolt
de kik lőttek? Kire? Repülőgépek motorh angj a nem hallatszott! A
csendet csak szo katlan han gh atás tört e meg és az enné l gya koribb

. narancssárga fényv illanáso k. UFO -k lehettek. Háth a eml ékszik
valaki e fontos karácsony estére? Kérem , ha lesz ilyen , írjon .

Dr. Frankó Károly



2. oldal

"TUZIFA van eladó!
Azonnali szállításra kemény tűzifa: bükk, tölgy:

1 nl-es rönk: 2300 Ft/q
kugli: 2400 Ft/q

hasitva: 2500 Ft/q
Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs . út 133. sz.

Tel.: 06/3 0/243-70-45

VII. évfolyam> 2013. DECEMBER

Ezúton tájékoztatjuk az érdekOődőket,

hogy sajnos ebben a hónapban nem
tudunk ingye ne s tanfol ya mokat indítani,

mert a projektiroda nem fogadta el a
be adott tanfolyamIistát.

T él i nye~vtanfolyamok 500 Ft/órától .
angol, német, olasz nyelvből kezdő,

haladó szinten.
5kype oktatá s angol és német nyelvből .

Helyszí : Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

Többet megtudhat a honlapunkról: www.internyelvstudio.hu

Érd. : 06-20/94 7-1603; info@internyelvstudio.hu

I TER Nye túdió, Ciyo ae drőd
Kossuth út 18. hétfő-péntek : 15.00-1 8.00óra
AKKREDI ÁLT NY LVISKOLA AL-2549
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FÜGGETLEN VÁROSI HAVILAP
, Ára: 180 F tHatár Győző Városi Könyvtár
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A karácsony történe te
A keres ztény világban a kará cso ny t a 4 . században kezdték ünne pe lni.
Ekko r vo lt a té li napfordul ó. A pogány egyházak áta lakulásával fonto
kere sztény ünnepp é lépett elő . Az új élet keletkezésének ünnep e lett,
amikor a természe t készü lt a tavaszi ébre désre . A karácso ny"
jókívánságok is b ő s é gr öl. j ó term é s r ő l szó ltak.
A ke reszténység a karácsony ünne pléséne k más érte lme t adott.
megváltás ünnepe, melyet lsten az ő fia által kü ldött , me llye I
megajándékozo tt minden embert. Erre vezethető vissza az egymá
kö lcsönös megajánd ékozása . A karácsony egy tradic ioná lis keresztén
ünnep, azon ban sok nem keresztény ember is ünn epli vi lágszerte
szeretet ünne pe ként.
A karácsony e lsősorban a csa ládok ünnepe , melyet a nyu galom,
meghittség és a mindenn api gondoktó l va ló elszakadás jell em ez. Fonto '
szerepe a csa ládi kötelékek megerősítése , a karácson yi hangula
megélése.
A legnagyobb csodát mégis a gyermekek számára je lenti, a fe ldíszítet
karácso nyfa, a sok ajándék a J ézuskat ól maradandó élmény számukra, .
a karác sony varázsát egé sz é letü kben magukban hordozzák.

Barátságos foci a csarnokban
A rendőrség november 26-án, a városi sportcsarnokban, egy barát
ságos labd arú gó mérkőzést szervezett a szarvasi rendőrkapitányság

csa pa ta, illetve a gyomaendrőd i C igány Kisebbségi Önkormá nyza t
csa patai közö tt. A 2 x 25 perces összecsapás kispályás szabályok
szerint zaj lott. A barátságos form át nagyon előtérbe helyezt ék a
csapatok, semm ilyen durvább belemenés nem tört én t. A cél a
kapcsolat , együttmüködés elmé lyít ése , a jó kapc so lat megerős ítése

vo lt. U tána az egyik hel yi étte re mbe n a közös vacsora elfogyasztása
ugya ncsak békés körü lmé nyek közö tt fo lyt le. Az ered mé ny, ami vég ül
is nem számít: roma csapat - rendőrök = II-3.

MLNDEN KEDYES OLYASÖNKNA.K
BÉKÉS, BOLDOGKARACSONYT
xívÁN'SZERKESZTÖSÉGÜNKf


