
, ! u •••• 3. oldal

.. 7. oldal

,
O 2.oldal

VIII. evfolyam • 2014. JANUAR

.................. 4. oldal

ING ES
Angol teljesen kezd6 A1 Indul febr.10-en

hetfO,szerda heti 2x40, 16.30-19.30
Nemet teljesen kezd6 A 1 Indul jan. 24-en,

heti 2x4 ora, szerda, pentel~ 16.30-19.30
A reszvetei feltetele:

Regisztralni kell a www.tudasodajovod.hu honlapon.
Ha nem tud regisztralni, hfvjon es segftUnk!

Tobbet megtudhat a honlapunkrol: www.internyelvstudio.hu

SZAMiTOGEP KEZELO ANFOLYAM INDUL
azoknak, akik soha nem tanultal~,

E de hasznalnak szamit6gepet.
-I. A tanfolyam soran eljuthatsz a l~ezd6 szintt61 .

a kozephalad6ig. Szovegszerkesztes, .
~~~~~-;<. tablazatkezeles, kep- es vide6szerkesztes.

. A 60 6ras tanfolyam id6tartama:
januar 11 - marcius 15 -ig.

Dija: 600 FV6. Gepel bizlosilunk!
Erd: info@internyelvsludio.hu; 20/229-7022

INTER Ny Iv tudi', (iy mae d id
Kossuth ut 18. hetf6-pentek: 15.00-18.00ora

06-20/947-1603; info@i.nternyelvstudio.flu
AKKREDITALT NYELVI KOLA AL-2549

TtrZIFA van elado!

FOGGETLEN VAROSI HAVILAP
Ara: 180F~ '6z6 ,y- ': ;ill:Y _,*..S-g r~1 A

ilt' In " ,

~ "- .....,......

Azonnali szallitasra kemeny tiizifa: bilkk, tolgy:
1 m-es ronk: 2300 Ft/q

kugli: 2400 Ft/q
hasitva: 2500 Ft/q

Gyomaendrod, Bajcsy-Zs. lit 133. sz.
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A Kepvisel6-testillet november 28- __~_~_...._ ;
ai illesen arr61 dantatt, hogy
december elsejet61 tiz utca neve vaJtozik meg egy tavalyi
tarvenym6dosiUls kavetkezmenyekenl. Mint az bizonyara sokak
el6tt k6zismert, a Pm'lament d6ntese ertelmeben nem viselhet
kazterillet olyan nevet, amely a XX. szazadi onkenyuralmi
rendszerekhez kothet6. A Kepviselo-testilJet a mostani dontesevel
ennek a torvenynek a vegrehajtasat kezdte meg. (Egyelifre
azonban az iigy nufg nemlezart!! Valtozasok lehetnek)
A Kepvisel6-testlilet november 28-ai hatarozatanak teljes
szavege:Gyomaendrod Varos Onlwrmanyzatanak Kepviselo
testiilete a Magyarorszag helyi onkormanyzatair61 sz616 2011.
evi CLXXXIX. torveny (a tovabbiakban: tOrveny) 14, § (2)
bekezdescben foglalt rendelkczes vegrehajtasara, a tOrveny 13.
§ (1) bekezdes 3. pontjaban foglalt hataskoreben eljarva a:
1. B Molnar Imre utea kozteriileti megnevezest

Geza fejedelem utea,
2. Fiirst Sandor utea kozteriileti megnevezest

Dr. Pik6 Bela utea,
3. Kiss Lajos iidiilo-telep kozteriileti megnevezest

Dr. Szilagyi Ferenc iidiiJO-telep,
4. Korvin Otto utea kozteriileti megnevezest

Varjasi utea,
5. Kulich Gyllia utea kozteriileti megnevezest

Szent Istvan lItea,
6. Sagvari Endre \ltea kozteriileti megnevezest

KaIIai Ferenc utca,
7. Sallai 1mre utea kozteriileti megnevezest

. Luther utea,
8. Sebes Gyorgy utea kozteriileti megnevezest

Kovacs Imre \ltea, .
9. Tanaes \ltea kozteriileti megnevezest

Kalman Farkas utea,
10. Zalka Mate \ltea kozteriileti megnevezest

Davidhazi Samuel utea,
megnevezesre modositja 2013. december 1. napjat6I.

forras: gyomaendrodh
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Dr. Frank6levele
Teli napfordulo

Kedves Olvas6! Mire ezek a sorok megjelennek, mar bekoszontott a
jov6! Emlekszem, a nyaron egyik irasom cime a "TiIesokzene" volt. A
nyari ejszakak zeneje val6ban a tiIeskoke. Ok akkor nem tudtak, hogy
egyszer annak vege lesz, csak zeneltek, zeneltek. Aztan jott az osz,
jottek a hideg hajnalok, s lam a sok mesok maramind halott! EIszaladl
az esztend6, van mire emlekezni, lehel fogadkozni, tervezni,
remenykedni, ahogy azt igy ev elejen szoktuk. Fogadkozni nem
erdemes, tervezni j6 do log, de a remenykedes az igazi. Mikor ezeket a
sorokat irom, mar nil vagyunk a karacsonyi iinnepeken is. Engedjek
meg, hogy igy az esztend6 utols6 napjaiban a decemberben tortent
nehany varosi esemenyre emlekeztessek.
December I-en nagyszabastl Corini kiallitas jegyeben linnepeltiik meg
a Varosi Keptar 20 eves sziiletesnapjat. Ott volt mindenki, aki alta laban
meg szokottjelenni, es senki azok kozlil, akiknek meg talill1 illett volna.
HoI van a yaros sok pedag6gusa, itt eto es lak6 orvosa,jogasza, a felsos
iskolasok? Ugyan tlgy tOlienl december 6-an a Fo tlti Konyvesboltban
is. Itt emlekeztiink Dr. Szilagyi Ferenere a professzOlTa, a nagy
irodalom tud6sril, varosunl< sziilottjere. Evekkel ezel6tt hazal<oltozott,
visszajott meghalni a sziilOfoldjere. Csodalatos, lebilineselo eloadast
tartott felesege Nemeth Eszter errol a nagynevll es szenvedelyes eletCi
irodalmarr61. Lathat6, hogy varosunk lakossaga, elielmisege is vajmi
keveset tud err51 a nagyhirli tud6sr61' Bizony, bizony az ertelmisegi let
megkovetelne bizonyos peldamulatast a kulnlra terUleten is. De nem,
itt Hem megy'
Es most kerem Onoket, jojjenek velem egy kis tel i setara, itt a
varosban. Ma lementem gyalog, a Kolesey uteaba. Lakik ott valaki,
tobb evtizedes barfttsag kot hozza, elmentem beszelni vele. Ott lent, az
Mkelo kis hidon a holtag felett setaltam, meglepetten lattam, egy 16 is
jart ott mar elottem. A holtagon jovore, ha igaz, nagy vizi elet lesz. Az
ingyenes ujsagb61 tudom, a I<ajak-I<enu sport itt a varosban oszt6dassal
szaporodott. Egy llj, fiatal egyesiilet jOlt letre. Ez az egesz tOlienet
szamomra tovabbra is kisse zavaros.
Esti setM is lettem. De hoI a diszl<ivilagitas? Az egykor mienk
Varoshaza ablakaban harom csillag fenylik. A fenyMan az eZlist
"kigy6" kllszik felfele, de semmi tobb! Szepek az llj turistakat, a varos
lak6it is tajekoztat6 tablak. A v3roshazankr61 sz616 szoveget
szegenyesnek talalom' Remelem, a tablakat megkimelik fiataljaink ... !
Az ideiglenes atkelo zebraja, ott, az epiilo aluljar6nal eletveszelyes. Az
atkel6 kerekparosok vagy nem latjak, vagy nem akaljak tudomasul
venni, ott kotelezo stop-tabla van! Nines elsobbsegUk! Neha 10-15
aut6 is all 5-6 kerekparos pedig le{dlitja a forgalmat! Aki pedig
kocsijavaJ a sineken all, fn\szt kap a felelemtol' Nem kell alland6an
udvariaskodni az aut6konvoj els6 kocsijanak l Veszelyes l Gondoljon a
mogottejovokre is'
Azonban haladjunk tovabb, menjUnk a Selyem uton az uj varoshaza
fele. Feltlinik ott valami. Kekre, vagy zoldre(?)festett vasesovek
tartanak egy nagy fatablM. Ugy tlinik, ott lilOfiirdos medence lehetett
feljaroval, fog6dzkodoval, de ideiglenesen a medence Ie van zarva?
Tevednek!. Ezek a vaskorlatok a varosunk cimeret tamasztjak meg,
nehogy eld6ljon. Gyoma felol jove esak a cimer fenel<et lehet IMni.
Maga a eimer valahova a Fllzfas fele tekint. A Lidl aruhaz felul azert
nem IMni, mert a dmer elott parkol6 aut61< takarjak. Oriilok, hogy a
leendo, tlj varoskozpont kozeleben mar egy "tiinderkert"
karvonalaz6dik, benne szilvafakkal. Nagyra toro tervek' Talan kellene
keresni egy j6 nevti kertepito mernokot, az egyhazi iskola es az "ttj"
Varoshaza kozvetlen kornyezetet egy szep parkkal rendezni, szebbe
tenni ..
TerjiInk Je az tltr61, mert megis csak itt a 2014. a valasztasok miatt rossz
hetek varnak rank a k6majab61 ebred6 baloldal elfelejtette mi-mindent
tett es nem tett 8 ev alatt. Most nagyon okosak, megjott az eszUk,
tudm\k mit kellene tenni. Persze j6 lenne visszaterni a hatalomba! A
Fidesz minden hibaja ellenere siman nyerni fog. Drukkolok
Gyurcsanynak, nehogy ida elott, esetleg korhazba kerlilj<in. Legyen
ideje szetverni a baloldalt. Megcsinaljak l

Szegeny ukranok, sietnenek az EU-ba. Meg nem tudjak, mivel jar az;
Bajnai es tarsai szerint hazug rezsicsokkentes folyik. lnkabb.

hoszigeteljUnk, napkollektorokat tetessUnk a tetonkre. Ai lesz az igazi,
nem a hazug rezsicsokkentes! Miuz nekiink! Az a par milli6 forint nem
ligy, igaz? Szegeny nyugdijasok!Jelentos resziIk vagy fUt, vagy eszik!
Vagya temetesere gylijt, vagy a gyermekeit tamogatja. Bajnaiek nem
tl.ldjak hoi eliInl<!? Pontosabban 5k hogyan es hoi elnel< es kiket
szolgalnak??
Szomon! sotet es hideg napok eloztek meg az idei Karacsonyt. Ment a
rutes, fogyott a gaz. Es jott a meglepetes, a teli napfordl.l16ra
megerkezett a tavasz. Eloblljt a nap, megrril.ltatla magM, meleget, fenyt
Jopott a sZlvUnkbe es a Ielklinkbe. Csak iIltem a kedvenc fotelemben es
neztem a napsiitotte keliet. A teraszl.lnk mellett van egy hilonos bokor
"keleti Bangita" nevre "hallgat". November vegen kezd viragokat
bontani es egesz telen viragzik marciusig. Olyan most, mint a viragz6
barackfa. Nalunk telen is van egy darab tavasz. Az eros fenyben
behunytam a szemem, halkan szolt a radi6ban a kivansagmi"lsor. Egy
idos neni szep gobleinnel ajimdekozta meg a radiosok stabjat. A
gobleinen rajta a magyarok szep cimere. A stlidi6b61 kedvesen
rnegkaszontek es eserebe egy szep dalt klildtek. Meghatottan
hallgattam ezt a dalt, mint mindig. Anyai nagyapam kedvene daJa volt:
"szep vagy, gyonyorti vagy Magyarorszag". Ez a dal, amit egykor tilos
volt enekelni es hallgatni, de nagyapa enekelte es benniinket
megtanitotl ra. Elhangzott a gyonyaru dallammal rnegkomponalt dal,
meg sokaig esendben, megrendi.iIten iiltem, a draga oregemre,
h<llottaimra gondoltam. Mar regen meghaltak. Hianyoznak. Tudom,
sokszor vagyunk igy es a hianyerzet az emlekek - igy Karacsony korlil
- erosebbek, felfokozottabbak.
Es jott a Karacsony! Jottek a lanyok, jottel< az unokak. Felbontlt a
szokott rend, megtelt a haz nevetessel, piszkal6dassal, ahogy az
szokott lenni. Es ettUnk, etti"lI1k. Edes Istenem! Vigyazz Rajl.lk es
mindannyiukJa, miattuk is! A ,jav6" megkezd6dott! Nern cipeljlil<
magunkkal tovabb rossz emlekeinket, esak a vagyainkjojjenek vellink
tovabb 2014-ben. HMha teljesUlnek l Bar, van egy igazsag, valahogy
igy hangzik: az a vagy marad a legszebb emlek, amelyik sohasem
teljesiiJl (Lehet, hogy ez nem mindenre igaz!) Boldog, bekes llj
esztendut kivanok minden gyomainak es endrudinek'

Tisztelettel dr Franko Karoly

XVI. Szaloncukor J(upa
Gyomaendrod varosa ismetelten banltsagos rnerk6zesre hivta 2013.
december 7-en Bihardi6szeg, Nagyenyed, Pilzno, Lajosmizse es
Gyomaendrod gyermeklabdarllgoit
A rendezvenyre erkezo sportol6kat, edzoket es kisero vendegeket
Varf! Andras polgarmester koszontotte.
A nemzetkozi gyermek kispalyas labdarug6 tornan a kupakat es az
okleveJeket az alabbi kategoriakban vehettek at a jittekosok es a
csapatok:
-A legjobb mezonyjiltekos: Sipos Mark (Lajosmizse)
-A legjobb k<lpus: Kurilla Viktor(Gyomaendrod)
- G6lkiraiy: Vadkerti Nl'mdor (Bihardi6szeg)
- A legfiatalabb jittekos: Robert Urban (Pilzno)
A esapatok helyezesei: I. Lajosmizse; 2. Bihardi6szeg; 3. Gyoma
endrod;4. Nagyenyed; 5. Pilzno
Az okleveleket es a kupakat Varfi Andras polgarmester es Gal
[stvan szervezo - edzo adta itt a versenyzo jittekosoknak es
csapatoknak.
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Papp Zsigmond e~lekhaz
2013. november 30-an 15 6rakor a Rak6ezi utea 14 szam aJatt megnyilt
a gyomai polihisztor, autodidakta muvesz Papp Zsigmond
munkassagat bemutat6 emlekhaz. Papp Zsigmond Gyoman sziiletett
1888-ban reformatus polgari csaladban. Gyermekkoraban mar lfltszott
muveszi tehetsege, de a csaladi hagyomanyt kiivetve
parasztgazdalkod6 lett. Onmagilt kepezve azonban magas miiveszi
szintre jutott es Gyoma szobraszmuvesze Jett.
Muveszi siremlekei rna is lilthat6k temetiiinkben. 6 tervezete a gyomai
reformatus templom orgonajat es keszitetle a templom gyiinyiirii
faragott ajt6it. A gazdalkodas terlileten is alkot6 embernek szamitott.
Mezogazdasagi ujitasai, talajjavitasi talalmanyai orszagos hirLlve
tetlek Papp Zsigmond never. Az 1950-es evekben osztalyidegen lett,
vagyonat elkoboztak es esaladjat ki lakoltattak. 1961-ben szamkivetve,
meghureolva halt meg. Papp Zsigmond rehabiJitaci6ja sokat varatott
magara. A szocialista rendszer nem kivanta ot peldakepnek allitani es
furesa m6d a rendszervaltozas utan sem kapta meg a melt6 elismerest.
Hagyatekat lanya, Dr. Fut6 Zoltanne Papp lIona es unokaja Futo Ilona
felton orizte, hogy egyszer a szuloi hazb6J kiaJakitotl emlekhelyen a
koz ele taljak a gyomai ostehetseg munkassagat. A vegakaratot Papp
Zsigmond unokaveje, Munkaesy Laszl6 va16sitotta meg. Sajat erobol
rendbe hozta az egykori sziiloi hazat es megnyitotta az emlekhazat. A
kiallitast Dr. Szonda Istvan rendezte. Az emlekhaz bejelentkezesre
IMogathat6. Bejelentkezes Dr. Szonda lstvannal a 06-20-238-0046-os
telefonszamon vagy e-mailban: szondaistvan70@gmail.eom

1914-2014
Ebben az esztendoben lesz az I. vilaglulborll kitoresenek szazadik
esztendeje. Emlekezziink, itt es most, es majd evkiizben is' Ferenc
J6zsef hadat lizcnt Szerbianak a tr6norokos meggyilkolasa uti'm.
Elkezdodott az elso nagy haborll Eur6paban a XX. Szazadban.
Tizezrek vonultak be, otthagyva otthont, csaladot es elmentek
meghalni, idegen foldben elporladni. Evek teltek el, majdjiitt a beke,
es jott Trianon l A katonak, edesapak, fillk, testverek egy resze soha
nemjiitl haza. Aztan eJveszett hazank nagy resze is. Elvettek gyiinyiirii
varosainkat, hegyeinket, fcildjeinket. Csaladok szazezreit fosztottak
meg szGlof6ldjetol. Nem voltak tObbe magyarok. A mostani barataink
elodiei egyik napr6l a masikra megcsonkitottak az ezereves allamot.
Elt itt, abban az id6ben egy cmber Gyoman. A sZlilofold szeretetebol,
magyarsagb61 orok emleket all itott, peldat mutatva sokaknak, a manak
is! Annyi harsfat vett es iiltetett el a Hosok emlek litjan, ahany gyomai
katona elesetl a haborllban l Ez az ember KNER IZlDOR volt, az
europai hirLl nyomdasz. Orok tisztelet es hala neki! A harsfak
evszazadokig is elnek, ha vigyazunk es apoljuk oket .. Szeressiik es
vigyazzunk hat rajuk' Csak rajtunk mlllik! Dr Fral1ko Karoly

Az tiel M6sokerl Kozhaszl1Il Egvesiill!! ell10ke Vaszk6 Sandom('.
a JezlIs Szive k(l{olikllS lelllplo/l-//)(1/1 decelllherhell nja/ldekokal adoll (II

n lar!llsull bClcg g)'clmekcket IICVel;; csuI6doknak

Palfi Istvan volt a vendeg ...
Ungv61gyi Janos megbivasara Gyomaendr6d6n volt a helyi KDNP
vendege a Fidesz-KDNP orszaggyulesi esoport tagja, orszaggyiilesi
kepviselo, Palfi Istvan. Az egyszerii, csaladias rendezvenyen, az
adventi gyertyak gylljtasa k6zben volt alkalmunk nehany kerdest
feltenni Palft tlrnak.
-Mi volt az inditeka, oka annak, hogy ismert televizi6s szereplokent
elhagyta a teve-studi6kat es a politikaban, a parlamentben buk1<ant fel?
-Szivesen mondom el, hogy megtudja itt is mindenki, mi volt a
helyzet. Olyan nagy bajba kerGlt az orszag, es nekem meggyozodesem
volt, hogy valami m6don tenni kell mindenkinek ez ellen, es olyan
helyen ahol ez a leghatekonyabb lehet. A tclevizi6ban nem tudtam
cleget tenni az altalam elkepzelt valtozasoknak, mert ott akkor
akadi'dyoztak a hatalmon lev6k es a k6riilmenyek. Ezeli biztos voltam
abban, hogy csak egy nemzeti kereszteny eliekeket kepviselo politikai
partban lehet ezt hatekonyan esinalni, mint a KDNP. Hogy miert epp a
KDNp? Ennek az az oka, hogy kereszteny neveltetest kaptam
szlileimtol. A reformat LIS Debrecenben azeli voltak es vannak
katolikusok is, ami eros identitast adott. Egyebkent nagyon sok
barMom volt a KDNP-ben, akild<e! eros baratsagot apoltunk a teve es a
politika kozott, llgy, hogy minden adott volt ahhoz hogy a KDNP
legyen a partom. Azok az ertekek, am it egy vilagnezeti part
megalkuvas neJhil kepviselni tud, az nekem val6. En a politikat csak
ilyen nyiltan, folemelt sisakrostellyal tlldom csinalni. Nekem az,
amikor hatteralkllkat kell kotni valamiert es elvtelen kompromisz
szumokat, az nem az en terepem.
-Az eltelt par esztend6 behozta, eredmenyezte az On varakozasat,
e1varasat a politikaban?
-Ezek az emberek varakozasai tulajdonkeppen, es egy politikusnak az
szolgal Illegnyugvassal es az meri Ie az eredmenyeket, hogy az
elllberek mit mondanak. Amit en akkor eel kent tLlztelll ki magamnak
egy reszkent az egeszben -, hogy segitsek egy olyan nemzetpoJitikat,
ami kiemeli az orszagot abb61 a bajb61, ahova a baloldalon szereplok es
a liberalisok sodortak! Hogy eleljiik vegre azt, hogy az emberek ujra
norma lis eletet tudjanak elni. Gyarapodjanak, meginduljon ismet a
gazdasagi niivekedes, hogy a k6vetkezo generaci6k j6v6jet tisztan
lassuk. Megerje Magyarorszagon dolgozni, vallalkozni' Szerintem ezt
az emberek fogjak Illegvalaszolni - de en llgy erzem --, hogy j6 tlton
jarunk-e, viszont ennek visszaigazoJasa csak 20 14-ben t6rtenik meg ...
Minden kozossegnek meg kell talalnia a maga (ltjat es ervenyeslileset.
Ez, a mi k6vetkezo Magyarorszagunk tenyleg akkor fog 6sszeallni, ha
a helyi identitas, a helyi tennek piacra tud e keriilni helyben is,
sikeresek lesznek-e'l Ezzel tlldnak-e majd valallli hathat6sat iizenni
azoknak, akik azt mondjak ma, hogy el kell menni ebb61 az orszagb61,
mert nem lebet helyben ervenyesiilni ... Szerintem meg lehet talaJni itt
is az embemek a szamitasat. de ehhez az kell, hogy a mostani politika
folytat6djon. Es ha a gyomaendr6diek ebben tlldnak segiteni, akkor a
Illaguk siJ<eI'et kovacsoljak' Ez a sok helyi kis siker adja ki az orszag
sikeret, am it mi szeretnenk elemi, es aztan ez meginditsa az embereket,
reagaljanak nl, rezonaljanak, es ennek megfeleloen cselekedjenek,
eljenek.
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Cuhare Csaladi tanchazak

Jubileumi kepkiaiiitas
20 eve nyitotta meg kapuit a Vidovszky Bela Helytorteneti
Gy[ijtemeny. Ebb61 az alkalomb61 december I-jen CORINI MARGIT
gyujtemenyes kiallitasanak megnyit6jara es a Keptar meg
alakulasanak megemlekezesere is SOl' keriilt. Vc'lrfi Andras
polgarmester koszont6jet kovetoen a kic'lllitast Banner Zoltan
muveszettortenesz nyilotta meg. A keptclrat mukodteto Kozalapitvany
Gyomaendr6d Yaros Kozgyiijtemenyeiert kur<lt6riuma az elmult husz
evben a keptareli vegzett 6nzetlen munka es egyeb tamogatasokert
elismereseket nyujtott at. Az elismertek kozotl Dr. Frank6 Karoly es
Dr. David Imre egykori valamint Varfi Andras jelenlegi
poJgarmesterek mel lett a Banner Zoltan mliveszettortenesz es Szereto
Bela egykori onkonnanyz<lti kepviselo, Hevesi Nagy Anik6. Bula
Terez, Poharelec Laszl6, Poharelecne Racz Ildik6, Gyomaszolg Ipari
Park kft, Insula Bau Kft., Siker Stitoipari Kft. nevet emlitettek, mint
akik a legtobbet lettek tarsadalmi mllnkajukkal es anyagi jellegll
felajanlasaikkal a keptarerl.
Ki.ilon megemlekeztek a
Keptar elsa, tragikusan koran
meghalt vezelojerol, Varga
Gyulaner61, aki faradhatat
lanul dolgozott a kezdeti
idoszakban a Keptar mai
arcu Ia tan ak megterem tese
hdekeben.

December 8.-an keriilt
megrendezesre Devava
nyi'm a II!. Kadar Ferenc
Orszagos Nepdal- es
Nept,incverseny. A ver
senyzok kozott gyoma
endrodi fiatalok is meg
lTIutattak tlldnsukat a
Kallai Ferenc M(iveszeti
Iskola es a Korosmenti

Tancegyiittes k6zos munkajanak koszonhet6en. A verseny kiirasanak
megfeleloen az intezmeny paros sz616 kateg6riaban ket produkci6t
inuitott, Hunya Fanni BJanka es Weigelt Villo, valamint Batori
Bernadett es Weigert Csenge parosokat, a csoport kateg6riaban pedig a
Muveszeti Iskola tovilbbkepzo evfolyamanak n6vendekei leptek
szinpadra. A zSltri ertekelese alapjan a Gyomaendrodiek egy Ezlist es
ket Arany min6sitessel terhettek haza. A nagy hdeklodesnek
koszonhetoen a szervezok a jovo evben mar ketnaposra tervezik a
rendezvenyl.

Az idei ev masodik feleben a
Nemzeti Kulturalis Alap Kozmu
velodesi es Nepmuveszeti Kollegi
ulllanak nyertes palyazatakent a
csaladi tc'mchazak tovabb folyta
t6dtak a Kor6smenti Tancegyiittes
megval6sitasaban. A t6bb eve talt6
csaladi tanchazakra tovabbra is nagy
az igeny, hisz a rendezveny meg
mozgatja a gyomaenur6di csala
do kat, gyermekeket. A ClIh<ire
csaladi tanchazakban rendszeres
programkent szerepelnek a tancha
zak, a kezmuves foglalkoznsok, az .....""'""""""
elfeledett gyermekjMekok felelevenitese. A csaladi tanchnz sorozat
zar6 rendezvenyen a gyennekeket az iden is meglMogatta a Mikulas, a
kicsik nagy oromere. A rendezvenyek allad6 kisero zenekara a
Suttyomba Zenekar.

Neptancverseny Devavanyan

... vagy errol ismet beszelni kellene! Biles megyeben 18 veszettseg
eset fordult elo az elmult idoszakban! Ez ismet fellobbantotta a
veszettseg oltas, immunizalas jelentoseget. Jelenleg a jogszabalyok
szerint evente kotelezo az ebeket veszettseg elleni kotelezo oltasa. Eiso
oltas 4 h6napos korig, majd ezt kovetoen 6 h6nap mlilva, majd evente.
Az oltas akkor ervenyes, ha even bellili az ismelles, mert amennyiben
kicsllszunk az oltasi ido datumab61, az llj oltas csak 3 het mtilva lesz
ervenyes! Erre nagyon kell figyelnlink, mert ha ebben az idoszakban
tortenik az ebunk alta] okozott serliles, a hat6sag az ebet oltatlannak
tekinti.(hasonI6 a gepkocsi vizsgara). A harapast, seriilest kovetoen a
haziorvos, ligyeletes orvosjelzi az illelekes allatorvosnak az esetet, aki
jelzi a hat6sagi allatolvosnak a tenyt, aki lefolytatja az eljarast. Az eb (
macska) ilyenkor 14 napra megfigyeles alft keriil, Olyan he lyre kell
zarni, ahol nem erintkezhet fogekony elolennyel-emberrel, allattal.
Mert a virus a nyallal terjed es ez csak a beteg elhullasa elott 2 nappal
jelenik meg. Ha a megtigyeles kedvezoen letelt ez azt jelenti, a seriiles
okozasa idejen biztos nem volt beteg az allat' Nem szabad azonban
osszekeverniink ezt az idot a lappangasi idovel, mert az j6val hosszabb
is lehet. AkaI' 6 h6nap iSI A virus leggyakrabban harapassal jut be a
szervezetbe (a szembe keriilt virus is betegithet, de ez rendkivlil ritka).
A sebbe keliilve az idegek men ten a kozponti idegrendszerbe - az
agyba- jut, majd innen a nyalba. Termeszetesen ez a folyamat
leegyszerusitve kerlilt most bemutatasra. Ezert az biztos, a zarlat letelte
utan a harapott egyen biztos lehet a fertozodes mentessegben! A zarlat
alatt elnino, elhllll6 allat azonban mar kellemetlenebb. (Az egyik
Ieggyakoribb harapasi lehetoseg, ha balesetet szenvedett alia ton
szeretnenk segiteni es az ekkor megharapl) I1yen esetben az emberl
azonnal beoltjak! Szeretnem felhivni a figyelmet, hogy ilyen
esetekben, amikor segiteni szeretnenk, mindig gondolnunk kell
magunkra is! Ezert ha lehet takar6t, pokr6cot pr6baIjunk becsllsztatni a
seliilt ala es ezzel mozgassllk ot. Ez kesobb szallitasnal is segitseg
lehet. Sajnos ilyenkor a fajualom miatt odakaphatnak -es ezt keriiljiik
e1! Ami6ta dolgozom a praxisomban mar fordult elo serteseknel zarlat,
amikor r6ka ugrott be egy tanyaban a sertesek koze es feltehetoen
megmarhatott nehanyat. 90 napos zc'lrlat volt elrendelve, de
szerencsere nem lett belote veszettseg. Gondoljunk bele a gazda
helyzetebe, aki csak kivlilrol etethette a j6szagokat, nem mehetett be
kozejiik takaritani l Vagy a masik amikor elonylll fogason- most van
ennek is szezonja- a hal6ba egy par heles r6ka kolyokkeveredett bele.
Teljesen megszeppent es az ot a hal6b61 kivevo segitok simogatascit is
elfogadta. 38 ember keriilt fel a listamra, akik megsimogatlak a kis
r6kc'lt' (A yadon elo allatok mindig veszettseg szempontjab61
aggaJyosnak kell tekinleniink l ) Ma mar kedves megmosolyogtat6
esette szelidiilt ez a tortenet a benne resztvevaknek is, pedig akkor az
injekci6s t(hol, oltast61 val6 fdelem eIeg mely nyomokat hagyott
bennlik. Vagyis l Csak szeretnem felhivni a figyelmet, az ordog nem
alszik! Mindig gondoljllnk erre, ha segitiink, ha megser(i1tlink! A
betegseget virus okozza, amit 'csak vedooltassal elozhetlink meg'
Gy6gykezeles nincs!

(/I: Kondit Cabal' it/la/orvos
Cyomaendrod. Fo u/149.; Kondoros. Bacs6 Bela 11.30.

Tel: +36/30/9032-998; konde@kolldorosiklv.lw
WWw.kollde.sokoldal.hll

Allatorvosunk levele
Veszettseg ismet

A KepviselO-testiilet...
Az Emberi ErOforrasok Minisztere, a Nemzeti K.ozigazgatas Intezet
honlapjan palyazati felhivast tett kozze a R6zsahegyi I(almim
Altalanos Iskola es Kollegium, intezmenyvezeloi aJlasanak
betoltesere. Gyomaendrod Varos Onkormanyzatanak Kepvisela
tesWlete a nemzeti koznevelesrol sz616 2011. evi CXc. tv. 83. §. (4) h)
bekezdesben kapott felhatalmazas alapji'm a kovetkezo velemenyt
alkotja:
A R6zsahegyi Killman Altalanos IskoJa es l(ollegium intez
menyvezet6i allashelyenek betoltesere javasolja Farl<:as Zoltanne
palyaz6 megbizasM



,2014;JANuAR .

Kanlcsonyi esemenyekbol

Orszagszerle unnepellek a nemzelisegek
napjflt december 18-an. Gyomaendr6d6n a
Roma PoJgaljogi Sz6velseggel kar6ltve ezen a
napon aRoma Kisebbsegi Onkonminyzatn<\1 a

karacsonyi megemlekezessel vonlak egybe. A
k6zossegi hazban rendezett iinnepsegen
kozremLlk6dott musoraval a Napsugar 6voda,
R6zsahegyi Kidman Altalanos Iskola, a
Belhlen Gabor Szakkozepiskola, a Kner Imre
Gimnazillm tanul6i. Itt meg kell emliteni, hogy
a gimnaziummal ez az els6 alkalom, hogy
kozos mi'lsort allitanak. Vnrfi Andras
polgnrmesler szavaival indull a musor,
ugyanakkor parhllzamosan egeszseg napol is
szerveztek, ahol a helyi lakossag nagy
szamban reszt is vett kulonbozo vizsgnlatokon,
mint peldaul: vernyomas-, vercukor meres.

A detutani program pedig gyermek jc\tsz6haz
volt a Kner Imre Gimnnzium tanlll6ival
kozosen. A kozonseget pedig ciganyos
kaposztaval, birkaporkolttel vendegeltek meg.
A Kozossegi Hazban egyebkent sok program
elerhet6. Keddenkent peldaul a Magyar
Ptinkosdista egyhaz cigany misszi6ja
foglalkozik olyan emberekkel, akik a hit lltjc\t
szeretnek megismerni. ARoma Polgaljogi
Szbvetseg eptiletreszeben folyik egy TAMOP

·0" GYOMAENDRODI uinLAP
5.3. ]O-es kompetenciafejJeszt6 program, ahol
jelenleg huszonnegy 18 ev felelli emberrel
foglalkoznak, akik aJapismereteket
sajatithatnak el, illetve kepezhetik magukat.
Ez negy h6napos program. Egyenileg is van
lehet6seg mentoralasi lehet6segre,
szemelyisegfej lesztesre. Ezek az emberek
megelhetesi tamogatast is kapnak.
A jov6 6vben is szeretnek az idei megkezdetl
programokat folytatni, es tovabbfejleszteni. A
Roma Polgarjogi Sz6vetseg kotott egy
egytittmi'i1codesi megallapodast a helyi
Kisebbsegi Onkormanyzattal, ot eves berleti
szerz6desre, es a z elkepzelt, tervezett
programokat Ie tudjak bonyolitani a Fo llti
epiiletegysegben.
Megemlitesl erdemel, hogy a polgarmester
urral egyeztetve, a Kisebbsegi szekhaz elotti
leridel, a jatsz6ter, a kozeljovoben fellljitason
megy keresztiiL Letrehoznak egy sport
letesitmenyt, a yaros es a helyi roma lakossag
osszcfogasaval. ARoma Polgaljogi Szovetseg
es a Kisebbsegi Onkormanyzat tamogatasa ala
vett egy focicsapatot, a Dork6kat, akik
eredmenyesen miikodnek. Viszont nem cs<tk a
sport tevekenyseget, hanem a fi<ttalok egyeb
mi'Jkodeset is tamogatni szeretnek.

Gyomaendrod
CsardaszaInas- Hunya
Kistersegi Ovoda hirei

Adventet, a varakozas id6szakat, az immar
hagyomanyos Htlszohrizunk nyitott<t meg.
Szazszorszep Ovoda (20 13.nov.30. )
Margaret<t Ovod<t (2013. december 10.)
dellllanl c\th<tlotta <tz egyUttes tevekenykedes
orome. SziHok, gyerekek, volt 6vodasaink
kezeib61 szebbnel szebb miklliasok,
karacsonyfa ajandektart6k, angy<tlkak
keridtek ki. Margareta 6vodankban a sziil6k CS
gyermekeik csatlakoztak az "Egy
cip6sdoboznyi szeretet" akci6hoz, egyiitt
csomagoltak be egy dobozba szul6k es
gyermekeik ajandekaikat, melyet clktildtek a
niszorultaknak. Koszonjtik a kedves SzUlok
6rdekI6desel, egytittmiikodeset.
A Mikllias erkezeset meg szinesebbe
varazsolta a Bekes megyei Hirlap
rajzpalyaz<tt<\nak f6dija. A nyertes rajzot ot
kislany, Gubucz Panna, Rafael Virag, Timar
Fanni, 1zs6 Flora es Szilagyi Jazmin keszitette.
Felkeszitoik: Hunya lmrene es Timarne Bula
Edina. A szep Mikulas-napi rajzukert jutalmul
a Bekes Megyei Hirlap a bekescsabai
Babgyalogl6 Babszinhaz A ket bors okrocske
clmt', mesedarabjaval lepte meg a gyerme
keket. Termeszetesen a Hirlap Mikulasa
csokoladeval es cllkorkaval is kedveskedett a
gyermekeknek. Az intezmeny Wbb mint 80
neblll6ja - akik a Breki., Suni, Maci es Nyuszi
csoportba jarnak - nagyon elvezte a
babeloadast. Hunya Imrene, a Szazszorszep
6voda 6vodapedag6gllsa elmondta a hirlap
szerkeszt6jenek, hogy 6vodank tehetseg
programjaban nemcsak felismerjtik a tehetse
geket, hanem fejlesztjiik is kepessegeiket. Mar

ebben a korban is sok gyermekrol kiderUl,
hogy miben tigyes, tehetseges.
"Kiskaracsony, Nagvkaracsony" cimmel a
Kolompos egyiittes zenes gyermekmusoraval
kedveskedttink Kiste..segi Ovodaink
gyermekeinek. .
A karacsony mindentitt mas- es mindentitt
ugyanolyan: feny6ilJat, diszites, gyertya
gyUjtas, eneksz6 ...
Szazszorszep 6vodank egyeni izet az adja,

hogy gyerekek es 6v6 nenik egyi'llt nylljtottllk
citunnepi musorunkat a kedves Sziil6knek,
meghivott vendegeinknek es a nyugdijas 6v6
n~niknek.

Amig idaig eljutothmk, minden reggel dobog6
szivvel bontottuk ki az tizeneteket es finom
sagokat talialmaz6 adventi zsakocskainkat.
19y kbzeledtlink az iinnephez, s mire vegre
megsz61alt az angyali cseng6sz6, szebbnel
szebb ajill1dekok,jc\tekok talaltak gazdara.
Ennek megval6slliascit az 6voda vezetese es
Dr. Csoma Antal Gaborne Agika 6v6 neni
bnzetlen, odaad6 tamogatasa tette lehet6ve.
Az tinnepvarast a folyos6nkon berendezett
Gyerfyakiallifassal tettuk meg hangula-
tosabba. .
Orommel szamolunk be palyazati si!cere
inkrol:
Szazszorszep Ovodank l11asodik, Margareta
Ovodank els6 alkalommal nylljtott be sikeres
palyazatot a Z61d Ovoda 2013 cimeli, igy
lljabb harom evig a cim btiszke birtokosai
lehetiink - a szakertok altai kialakitott
szakvelemeny, az Eliekel6 Bizottsag javaslata
es a Videkfej lesztesi Miniszterium jogi,
igazgatasi es agrarszakkepzesi ugyekert
felel6s helyettes alJamtitkar<t, ai Emberi
ErOforrasok Miniszteriuma kozneveles6rt
felel6s helyettes allal11titkara dontese
ertelmeben.
A Szekesfeh6rvari Vadmadark6rhaz "Madar
mentes- Lelekmentes" Orszagos rajz
palyazatan Horvath Alexa ( Suni csoport)
1. helyezest ert el.
A "Kolyokbirodalom": Mikulasgyar orszagos
rajzpalyazaton Timar Fanni ( Breki csopoli )
II L helyezett, nyerel11enye egy egesz napos
jatsz6hazi belep6 a F6varosi Allatkerti
Jatsz6hazba. Gubucz Panna ( Suni csoport )
Kliiondijas lett.
Fair Play: Mi leszek, ha nagy leszek? cimti
orszagos rajzpalyazaton Gubucz Panna
(Suni csoport) III. helyezett. 15.000 Ft-os
Nathan fej leszt6jatek csomagot nyeli.

folytalas a 7. oldalon
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&>ACQAMENTUM

TEMETKEZt~
AUandiJ ugyelet: 36-30/696-71-17
Gyomaon~rffd, Bajcsy-Zs. ill 117. sz.

REGI BUT~aT, ANTIK DUTORT vAsAR~LDK!
Gyomaendrod, VI ker. 540.

Telefon: 06-30/9533-594

REALIS AitON VE ZEK:
Boltberendezest • hagyatekot, regisegel<et,

6cskasagokat • regi stilblItorokat
'parasztbutort (szekreny, asztal, kaszli, sublOt,

faliteka, konyhaszekreny, lada, szek,
Wkor es tiikorasztal, kredenc)

Fizetes azonnal, keszpenzzel!
Bar/cai lsO/I. Gyomaendr5d, Bocskai u. 59.

Daralt beton, tegla: 2500 Ft +alatel
~/erhet6segek:

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

• Epft6ipari szolgaltatasok nyujtasa,

epftesi anyagok szallftasa

-l..a..a • K6rnyezetvedelmi engedellyel

~. ~ tiszta beton, teglat6rmelek

'(3;~ atvetele dfjmentesen
§
.~

A~rvJu1zat
Ruhajavitast valla/ok!

Cipzarcsere, fiiggonyvarras, atalakitas, sziikites, biJvites
feel/emes Karucsonyi Unnepe!fet es Boldog Uj Eve!!

Gyomaendrifd, Apponyi u. 17/1.
Nyitva tartas: hetf6-pentek: 9-12-ig; 14-17-ig

Szombat: SZUNNAP!

CSONTKovAcs-AKUPRESSZOR
Rendel:

Bekescsaba, J6kai lit 34. szam alatt, (udvari bejarat)
.~ HETFON: 14-18 ORAIG
~ - idegbecsiplJdesek, iziileti blokk, tartasi
~~~-" rendel/enessege!f l11egsziintetese

- - nyaki eredetli szedulesek megsziintetese
- ~po/'tse/'utesek, iziileti banta/mak kezele~·e

- hagyomunyos kil1ai orvostas
- fUlakupun!fttlrtis !ogyo!fu/'a
- porc!forongservek es terdblokko!f miltet

nelkiili megszuntetese

DR. GARZa pItTER termeszetgy6gyasz
Mobil: 06-30/9458-477

Varjuk kedves vasarl6inkat a
Fo ut 214. sz. alatt (a T-Mobil helyen), a

Mobiltelefon Szakuzletben!
OJ es hasznalt mobiltelefonok

ertekesitese, javitasa!
Tartozekok, navigaci6k!

[(ellellles J(ul'acsollyi Dllllepeket es Boldog Vj Evet! '-'.

Nyitva tartas: H-P: 9~12; 13-17'ij~l1ij/~~~/.~~~
Szo.9 12.

PA III OBOZ
Stancolt es hagyomanyos
PAPiRDOBOZ gyart«isa

I "

STANCFORMA KESZITESI )
Kelfel1les f(aracsol1yi Ol1l1epeket f(iVlill a I

R6za kit. .
5500. Gyomaendrod, Ipqrtelep tit 1/1.
Tel./fax: 66/282-095; 06-20/9142-122

E-mail: rozakft@rozakft.hu

"Szep rul"iU{/II, arnnl' ajlvlI UCYELET: ejjel-nappal hivhat6
kupugsz I/Iusl, 11U,!;)' sU1uad-e~" telefonszam: 06-30/630-80-97

(Weare.! Sill/dor)
~ Csoke Janos ... ....

TEMETKEZESISZOL6ALTATAS
Temetkezes, temetkezessel kapcsolatos

teljes korii tigyintezes
GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.

Gyomaendrod, Ipal'lelep III. 2. sz.
Tel.: 66/386-233; Fax: 386-269

Az tigyfelszolgalati iroda nyitva tartasa mllnkanapokon:
8-12:00-ig es 12:30-15 oraig. ipgyomaszolg@intcrnct-x.hll



tajekoztatja a megye lakosait, hogy a Magyar
KazLlt Nzrt. 2013. december 1. es 2014.
marcius 15. k6z6tti idoszakban varhat6an nem
vegez tervezett burkolat-karbantartasi mun
kakat, csak lokalis jelleggel a teli idojarasra
val6 tekintettel. A forgalom biztonsagara
veszelyt jelento uthibakat hideg aszfaltos
kiltyLlzassal, ideiglenes jclleggeljavitjak
ebbenazid6szakban.

,~OJ, GYOMAENDRtiDl HtRLAP'

M ZP forum Sziinet az ntjavihisokban
December 12-en ismet f6rumot rendezett a
Katona J6zsef Muvelodesi K6zpontban az
MSZP. Ez alkalommal Varga Zoltan a megyei
partvezeto es orszaggyiUesi kepviselo,
valamint Rejto J6zsef volt Fi.il6p Istvan
vendege. Varga Zoltan at lenyeges program
pontot emlitett: a gyermekek, a nok, a kazep
es kisvallalkoz6k, a munkavallal6k es a
nyugdijasok helyzeterol. Biztositott arr61,
hogy partja hatalomra jlltasa eseten ezeket a
dolgokat is zaszl6jukra tllZik, es fokozott
figyelemmel pr6baljak majd meg javitani
ezeket a legyeges kerdeseket. Rejt6 J6zsef,
mint teriileti kepviselojel6lt pedig a k6zterhek
leszoritasar emelte ki beszedeben, mint elotti.ik
all6feladat

2014~JANUAR

jolylalils az 5. oldalr61

Az iden is meghirdettek a Dr. Oetker Rajz
paJyazatot, melyre Gyomaendrod- Csarda
szallas- Hunya Kistersegi Ovodimk ismet
benevezett 39 db rajzzal. Ezekre lehet szavaz
ni, egy r6pke regiszlrilci6 utan. A palyazat
fOdija 1.000.000 Ft, mely 6sszeget az az 6voda
kapja, amelyikre n [egt6bb szavazat erkezik.
Ovodasaink mar bizonyitoltak, nagyon sok
rajzpalyazaton lettek dijazottak. Most az
Onak segitsegere van szi.iksegi.ik l Mindenkit
alTa szeretnenk bllzditani, hogy szavazzoll
ovisaink rajzara, hogy kazelebb keriilhessi.ink
a nyeremenyhez. Fontos, hogy mindenki, aki
szavaz, mind a 39 db rajzra adjn Ie voksat.
Kaszanji.ik segitsegi.iket!
Gyomaendrod- Csardaszallas- Hunya
Kistersegi Ovodank elsa eve alatt igyekeztiink
bemlltatni 6vodasaillk, intezmenyeink sikeret,
nyertes palyazatait. Nagy 6romi.inkre szolgalt,
hogy ellnyi eredmenyrol szamolhattunk be,
epiilhettek- szepiilhettek 6vodaink. Remelji.ik
j6vore is ennyi j6 hirrol tajekoztathatjuk
Gyomaendrod yaros lakossagat.
Ez uton kivanullk milldenkinek Sikerekbell
Gazdag, Boldog Uj Esztend6t'

Gyomaendrod- Cvarda.l'zal/a.l'- Hunya
Kislersegi 6voda Nevelolesliilele neveben
CZikkelvne Fodor Tiinde il1lezmenyvezelo

JOGSZERUEN
Dr. Busai Gybrgy i.igyved, a vadalku tbrteneti eredethol es a hazai szab{lIyozasar61 tajekoztatja tisztelt olvas6inkat:

A "vadalku" avagy a magyar "plea bargaining"

Egy-egy jelent6s Iwzai bGniigy taglalasa soran gyahan felmerlil, hogy
az elk6vetesben reszt vett valamelyik gyanllsitott megallapodott a
hat6sagokkal, hogy segiti oket a felderitesben es ezert az
egyi.ittmiikbdeseert cserebe valamilyen engcdmenyhezjut, mentesiil a
felelossegre vom\s a161, vagy legalabbis enyhebb biintetest kap az altala
elkovetett cselekmenyerl. Ezeket az egyezsegeket a kiizvelemeny, a
sajt6, de meg a jogaszok egy resze is sommasan csak "vadalkunak"
nevezi, pedig a hazai jogi szabalyozas ezt a kifejezest egyaltalan nem
hasznalja, s6t a magyar jogrendszerben alkalmazhat6 egyezsegi
lehet6segek tartalmukban igen elter6ek az angolszasz modelltol. Am
ettol meg ezt a kisse pontatlan, de igen I)'appans kifejezest nehez lesz a
masra atnevezni, fOleg a laiklls kaz6nseg szamara.
Az amerikai-angolszasz jogrendszerben altalanosan es rendkiviil
szelesk6ruen alkalmazott vadalkll, a "plea bargaining" egy
gyl'tjtOfogalom, amely -bar t6bb kiilonb6z6, meg sz6vetsegi
allamonkent is t6bbe-kevesbe eltero vadalku format is magaba foglal
jellemzoen ket eljarasi szakaszb61 all:
1.)Az allami hat6sag (nyomoz6hat6sc\g, vagy a vadhat6sag
-jellemzoen az iigyesz) es a vedelem (a gyanLlsitott, vagy annak
vedoje) kozolt zajl6, barmelyik fel altai kezdemenyezett, de egy jogilag
szabalyozatlan, szabad alklldozas szakaszara. (Ez az, a f'ilmekben is
gyakran lathat6 klasszikus amerikai vadalkll modell, amely soran

sokkal gyakoribb, hogy a k6ltseges eskiidtszeket (grand juryt)
igenybevevo bir6sagi targyalas helyett, az ligyesz es a vadlott
szerz6desbe foglalt egyezseggel zillja Ie a bi.intetO eljarast.)
2.) Ezt kavetoen a bir6 ele kerUl6, a bi.'m6sseg beismereset is tartalmaz6
"guilty plea" elnevezesi\, n bir6 szamara is elfogadhat6' eljarasi
szakaszra. .
Az amerikai vadalku a .. plea bargaining" {o 'Ipusai, formai:
I)A "Charge bargaining" - eseten a gyanllsitott beismeri ugyan a
bClIlosseget, de csak egy csekelyebb SLJlyu bllllcselekmenyben, es az
iigyesz az eredeti, sulyosabb vad helyett csak a beismert
bGncselekmeny mialt emel vadat. (Neves bi.intetojogaszaink szerint ide
tartozik meg az a valtozata is, amikor a tarsadalmi megbelyegzes
elkeriilese erdekeben -a bcismereseert cserebe- az i.igyesz egy kevesbe
megbelyegzo, de ugyanolyan sillyu cselekmenyert emel vaclat. PI:
kiskorLI elleni bl'lncselekmeny helyett, egy k6zlekedesi
bLlIlcselekmenyert itelik el azegyiittmllk6d6 vadlottat.
2) A "Count bargaining" - lenyege, hogy tobb vadpont eseten, a
beismeresert, vagy a "kozremi\kadesert" cserebe az iigyesz egyes
vadpontokt61 eltekint es csak az alku soran kial-akitott vadpontelt emel
vadat.
3) A "Sentence bargaining" - amikor az iteletre vagy a biintetes
kiszabasara vagy a vegrehajtas let61tesenek helyere'is, valamint az
abhoz kapcsol6d6 kedvezmeny alkalmazasara vonatkoz6
megallapodasjan letre a vadlott es az iigyesz k6z6tt.
A magyar bi.intetojogi jogi szabalyozas a vadalku kifejezest nem.
alkalmazza, meg sem emliti, azaz a klasszikus "plea bargaining" a
magyar jogrendszerben nem ismeretes, de a celjaban hasonl6
"nyomozasi alku" 2003. jLilius I. napjc\t61 a resze lett a hazai bi.intetO
eljarasnak.
Erre vonatkoz6 szabalyozast tartalmaz a nyomozati jogk6rrel
felruhazott rendvedelmi szervezetiink, a rend6rsegrol sz616 1994. evi
XXXIV. tbrveny is. Ennek 66, §-a biztositja rendorseg szamara az
egylittmi.ik6dok dijazasanak lehetoseget, a 67.§-a pedig expressis
verbis kimondja, hogy " a rend6rseg az i.igyesz hozzajarulasaval a
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-az Ugyesz inditvanyozza a bir6sagnak az iigy nyilvanos lilesen tbrtilnO
elbiraIasat.
Ahivatalos forrasok szerint a bevezetese 6la a nyomozati alkun alapul6
megallapodasokat evente ezres nagysagrendben alkalmazzak, es bar a
tbrveny kizatja, hogy eIetel1enes b(\ncselekmenyek eJkovet6i is
kedvezmenyezettek lehessenek, a gyakorlatban azonban egyes kiemelt
ugyek eselen megis koWtlek nyomozasi alkut gyilkosokkal is. (PI: a
mori meszarlas soran, amikor esak evek mLJlva deriilt ki, hogy a
vallomas raadasul val6tlan volt.)
A hazai bunugyi Wrlenetben eddig a legtbbb vedelt tanLt (negy) a
Koszi-klan elleni biinteto eIjadts soran a Mol Zrt. szazhalombattai
olajfinomilojaban a 2000-es evek elejetol elkovetett
uzemanyaglopasok es az evtized kozepen ezzel osszefiiggesben
elkovetett diosdi kellos gyilkossag tigyeben jatszott szerepet. Az elso
fokLI eljarasban 41 vadlolt kertill elilelesre es negyen vollak
tanuvedelmi 6rizelben.
A vadhatosag bizonyitasa egyetlen kovetkezetes vallomason alapult,
ami a bergyilkos P. Sandore volt, aki az emlitett merenyletet elkovelte.
Milltan nyomozasi alkut kotott, beszamoll a gyilkossag reszleteirol, s
megnevezle megbizojat, a tobb hasonl6 buncselekmeny felbujtojM Cz.
Attilat is, aki ezek ulan szinten alkul kotott a halosaggal. A Magyar
Nemzet informaci6ja szerint - haromeves elozetes letarl6ztatasuk utan
- mindke1ten bekeriiltek a tanllvedelmi programba is.
Ezt akkor alkalmazhaljak, ha a tanll elete, lesti epsege veszelybe keriii,
sol a sLilyosabb esetekben a teljes szemelyi adalait is
megvaltoztathatjak, akar meg kiilf61dre is koltoztethetik.
Ha a vedett tanLlt vadIotlkent elitelik, lehetosege van a biinleteset
klilfoldon is lelblteni. A Magyar Nemzel szerint a P. Sandor is es Cz.
Attilla is ilyen megallapodast kotOtt nyomozasi alkujaban, mig a
lovabbi ket vedelt tanllllak sem a kileter61 sem a tovabbi sarsar61 nem
lehet llidni semmit sem, es azota sines semmilyen informaci6 r6lttlc.

Fon-as: Magyar Nemzet, Magyar Hirlap

feljelentes elutasitasanak vagy a nyomozas megszUntelesenek
kilatasba helyezesevel infOimaci6-szolgaltatasban allapodhat meg a
bllncselekmeny elkovetojevel, ha a megallapodassal elhhet6
bunUldozesi celhoz fUzodo erdek jelentosebb, mint az allam
biintetojogi igenyenek ervenyesitesehez fiizod6 erdek.A megc\llapodas
letrej6tte eseten a rendorseg az el koveto altai a sertettnek okozott kc'u1
megteriti, az ehhez szUkseges fedookiratot elkeszitheti, illeto!eg
titoktartasi megallapodas megkoteset kezdemenyezheti." A magyar
nyomozati alku korlatja, hogy - a jogszab;'lIy szerint- nem kotheto
megallapodas azza I a szemellyel, aki olyan bCmcselekmenyt kovetelt
el, amellyel mas eletet szandekosan kioJtotta.
Szinten bizonyos kedvezmenyeket biztosit az egYlittmClkodo terhell
szamara a biintetoeljarasr61 sz616 IlIY8. evi XIX. torveny (Be.) XXVI.
fejezeteben szabc\lyozott klilon eIjarasi forma, a lemondas a
largyalasrol. Ennek lenyege, hogy a terhelt es az iigyesz nem a vad
targyar61 alkudozik, hanem abban egyeznek meg, hogy az altalanos
biinteto eIjaras helyett ezt a "kiiloneljarasi" format veszik igenybe.
Alapvet6 feltetel 8Zonban, hogy a terhelt val6ban teljes es tenyfeltaro
beismero vallomast tegyen, mert ha a bir6sag megsem tartja
elegendonek a beismer6 vallomast, es tovabbi bizonyitast tart
sziiksegesnek. akkor az iigyet targyal<\sra utalja. Az allalanos eljarasi
szabalyokhoz kepesl igen lenyeges elleres meg, hogy ez a
"kiiloneljaras" nyilv{mos iiles formajaban zajlik, tovabba, hogy ebben
3Z esetben korl3tozott a terhelljogorvoslathoz valo joga is.
A targyalasr611emomIas alkalmazasanak fehetelei:
-nyolc evnel nem sLtlyosabb szabadsagvesztessel blintetendo az
elkovelett buncselekmeny,
-a terhelt a blll10ssegere is kiterjedo, teljes lenybcli feltar6 jellegll
beismero vallomast tett,
-Iemond a targyalas tarlasanakjogar6! a terhelt,
..az ugyesz es a terhelt kozott egy irasbel imegallapodas jon letre.
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Furdofejle zte ?
Gyomaendrod idegenforgalmanak egyik,. nagy beesben. tar.tott
intezmenye a Liget Furd6. Mondjak ma: a yaros legnagyobb lunszllkal
altrakci6j<l. A mliit szazad 6tvenes eveinek masodik feleben nu1ak azt a
kutat, amely meg ma is ellMja a fiird6t - a hatvanas evekben
gy6gyvizze minositett - meleg vizze\. A fiirdo epitese 1959-ben
kezdodott, s fejlesztese azota folyamatos. Az elso medence es olt6zo
epiteset k6vet6en az eltelt evtizedek soran ujabb medencek epliltek.
Nyolc, vagy kilene. A klilonboz6 igenyek kielegitesere. Epult fedett
resz is, eloszor "tisztasagi", majd gy6gyfurdokent iizemeltetve.
Kesobb vizforgat6 berendezes is kiepitesre keriilt. Az lljabb
idoszakban pedig fedett lanllszoda is epult, amelyben a t<lnmedence
mellett egy lazit6 es egy gyermek medenee is helyet kapott. . , ,
Az epiiletek es <l medeneek koz6tti teriilet n6venyz~te Puskas Laszl.~

tanar tervei szerint lett kialakitva meg a hatvanas evekben, mely fo
vonalaiban meg most is az eredeti elkepzeleseknek megfelelo.
A. fiirdo iizemeltetese es folyamatos fejlesztese minden esztendoben
megterhelte a varos k6ltsegveteset. Ez aJd<or is ig<lz, ha a ~ejlode:t

lassllllak nem kielegit6 szinvonalllllak, a tllrIsztll<al 1genyektol
elmarad6nak tartjllk. Ig<lz akkor is, ha tlldjuk, hogy a fejlesztes
tobbsegeben palyazati penzekbol tortent.
A legllt6bbi jelentiis fejlesztest kovetoen a korabbi 3 - 3,5 milli6 Ft
6sszeo ii eves tamogatas 60-70 milli6 Ft-ra novekedett. Ez zavart
okoz~t az akkori varosvezetcsben a furd6 iizemelteteset illetoen.
Tobbszori fiirdovezetO valtast kovetiien a korabbi, a fejlesztest
levezenylo vezetot biztak meg ismet a fiirdo vezetesevel. A regi-uj
vezetii ininyitasaval jelentosen merseklodtek a flirdo k6ltsegei, de az
lito Iso n<lgy beruhazast koveto eves tamogatasi igeny - k6znyelven
"David ad6" - tovabbijelentos es6kkentesere belathato idon beliil nerri
lesz lehetoseg. A fiirdo fejlesztesere, beveteleinek n6velesere, <l
tamogatasi osszeg csokkenteshe laz<lsan keresi a lehetoseget a yaros
vezetese. Persze a furd6 vezetese is, de elottiik tisztabb a ralatas az
orszagban miik6do mas fiirdok helyzetere is.

A nyomas viszont nagy. Valamit ki kell talalni' Es jott az otlet'
Csinaljunk es6nakaz6t l Akarom mondani, csinaljon a fiirdo. Az mar
kevesbe erdekes, hogy Illes Janos kepvise16tarsammal egyiitt eveld<el
ezelott tettjavaslatllnk most erelt be, most pr6baljak azt megval6sitani.
De konyorgom, ne ilyen felemils modon l A fLirdonek erre se embere, se
penze, se lehetosege.
A "ha nagyon akarunk valamit, az sikeriilni fog" ideol6giaval ideig~

6raig lehet szediteni a koz6nseget, mint teszl azt a Jelenlegl
miniszterelnok, de az akarat melle meg sok egyeb feltctel is sziikscges.
Az egyeb felteteleket pedig illik figyelembe venni, kulonben klldarera
iteltetett a dolog ugyan ugy, mint Orban gazdasagpolitikaja.
Ma mar vilagosan lehet IMni, hogy amikor elado volt a Kner nyomd<l
iidiil6je - korabbi javaslatunknak megfeleloen - azt meg kellett volna
venni. SOt. Meg kellett volna venni a volt Siitoipari vallalat udiilojet is,
amely kbzvetleniil mellette van es mar akkor is elad6 volt. Tehc\t a most
sz6ba keliilt teliilet + a nyomda udiil6je + a siitoipari iidiilo mar olyan

IDlylat(l.\' a 10. Dlda/on

Felnott ferfi:
I.) Bohak Janos
2.) Balazs Csaba
3-4.) Papp Zoltan es Kereki Zsolt

A.ltalanos Iskolas fill
felso tagozat:

1.) Polyak Laszl6
2.) Szab6 Daniel

3-4.) Neib011 Tibor esRavai Laszl6

Feln6tt noi:
I). Molnar Katalin
2.) Makra Petra
3.) DeakAlexandra

·20i4.,JANl)AR

MESE-Temphirius "Mikuhis Kupa"
ejszakai pingpong verseny Gyomaendrodon

A dijazottaknak es <l verseny tovabbi reszlvevoinek szivbol
gratulalunk. At6bb mint harmine f6 reszvetelevel megtartott versenges
most is meghozta a varva vart eredmenyt. Az iskolaban nem sokara
kezdodik <l teli sziinet, tie janllarban folytatjuk a pentek esti ejszakai
nsztalitenisz programokat, es tovabbra is varjuk lelkes fiataljainkat a
Bethlen Gabor Szakkepz6 Iskola tornatenneben Gyomaendrod6n,
ingyenes belepovel (Hosok lltja 40.). iylinden asztaliteniszt kedvelo
spotbaratunknal~ Kellemes Kaniesonyi Unnepeket es eredmenyekben
gazdag Boldog Ujesztendot Kivainlllk! "Sok csuszat" I .

VERSENYBIZOTTSA G

A Magyarormlgi Ejfeli Sportbajnoksagok Egyesulete /MES~/
tamogatasaval a Templarius alapitvany szervezeseben "Mlkulas
KlIpa" asztalitenisz versenyt rendeztek Gyomaendrod6n a Tlsza
Kalman Kozoktalasi Intezmeny torna termeben 2013. december 13.
an. A verseny az esti 6nlkban kezdod6tt 5 asztnlon sok fiatal versenyzo
reszveteleve\. A Templarills alapitvany reszer61 Ungv61gyi Hmos
elnok megbizasab61 Agoston Istvan a Verseny Biz,ottsag Elnoke
nyitotta meg a versenyt, es tolmacsolta Jakab Peter aMES~ ell:o~enek

iidv6zletet, es j6kivansagait.Szinvonalas, kiizdelmes merkozeseket
IMhattak a rendezvenyen megjelent versenyzok es az erdeklodo nezok.
A merkozesek k6z6tti szunetekben a rendez6seg szendvies es
valamint iidito italokkal kedveskedett a versenyzes soran elfaradt

;·esztvevoknek. Koszonel illeli (( Gyomaendrodi Tisza Kalman
Kozoklalast: Jlllezmellvt a Gvomaendrodi Ejszakai Aszlalilenisz Klubot
a verseny megrelldez'eselie;1 ny~ljtoll Icil11ogalaSah:t. Egyhell ~alallk~t
es elismeresiinkel (ejezziik ki a kel szakembe1'l1ek, Agostoll/slvallilak es
Bere J6zseli1ek a verseny lebonyolitasaballnyujloll kimagasl6 szakmai
segftsegiikerl.
A csaladias hanglllatli rendezvenyen a kovetkezo eredmenyek
sziilettek:
A.ltalanos Iskolas leany
als6 tagozat:
I.) Kis Otti! ia
A. Ita limos Iskolas flU
als6 tagozat:
I.) Galik Tibor
2.)Csasztek Tamas

. 3.) Kis Ottilia
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folytatas a 9. oldalr,)l

sz~mottevo terlilet, amely udiilesre alkalmas rendben levo epuletekkel,
mmtegy 200-250 meternyi vizparttal es megfelel6 infrastrukttinival
:end~lkezik. Ehhez a p.artot kell rendbe tenni, steget kell epiteni, vizi
Jarmuveket kell venm, az elet- es vagyonbiztonsagi feltetelekhez
szUkseges eszk6z6ket be kell szerezni. Amikor ez kesz, akkor kell
atadni a fUrd6nek azzal, hogy a szukseges engedelyek beszerzese utan
annak gazdasagos iizemelteteser61 gondoskodjon.
Mert addig, amig csak feladatokat osztunk az amugy is jelent6s
tamogatassal inukodo fiird6nek, akkor az egeszb61 nem lesz semmi,
azaz leszegy ujabb koltseghely.
TebM, a korabbi javaslatunknak megfelel6en a ket ingatlan megvetele
fele kellene venni az ininyt. Kerdeskent meliilhet fel, mindezt mib61,
honnan ra a penz?
Amikor ez a tema el6szor sz6ba keliilt, a kotveny meg majdnem
egeszeben megvolt. Valahol azt o!vastam, hogy talan rendelkezesre all

. abb61 meg mintegy felmilliard Fl. Nosza. Koltslink belole egy keveset
valami egeszseges, bevetelt is hoz6 dologra, mert meggy6z6desem,
hogy ilyen forma ban a tlird6 vezetese tovabbra is megtenne mindent,
hogy a tamogatas osszege minel alacsonyabb Iegyen.
Felek persze, mindez csak azert keliilt ismet elo, mert jovore
valasztasok lesznek. Talan tevedek' Szeretnek tevedni I Szeretnem, ha
val6ban j61 atgondolt, kivitelezhet6 elkepzeles sziiletne es a nyaron
mar cs6nakaz6 t6kent mlll<odne a reszben kikotort "Dogi" vizfellilete.
E~nek remenyeben kivanok - a OK tagsaga neveben - Gyomaendr6d
minden kedves polgaranak bekes, boldog ujesztendOt!

(Babos Laszlo a Demokratikus Koalicio Bidces 2 sz. Vk Elnoke)

Furcsa tortenetek

Endrodi lakos vagyok, a Lenin ut elejen lakom. Egyik korabbi ev
november 22-en, 19.30 es 19,45 kozott lakasomt6J (eszakra)
Kocsorhegy es Nagylapos kozotti tetiilet feilott egy foz6i.istt61
v~lalniv~1 kisebb, nara~csszinll, alul cakkos nyltlvanyokkal, hang
nelkull fenYJelenseget latlam. Ez a fenYJelenseg meglehet6sen [assan,
egyenletesen (helikopternel lassabban) haladt nyugati in\nyba a
Bogarz6i tennalkut in\nyaba, legalabb is a lakasom lldvan\r61 ezt az
iranyt tudtam behatarolni. A fenyjelenseget mintegy harom percig
lattam, A magassaga az udvaromb61 nezve a foly6 tulpmijan lev6
nyarfasor magassagaval megegyezo volt.

**
K, Faz UFO-val 1990. december I-en talalkozott. Munkahelye a K. A.
G. I-es kerlilet allattenyeszto telepen volt [(orosladany es
Gyomaendrod k6zott. December I-en hajnaJ 4.45 6rakor eppen a
munkahelyere igyekezve, mintegy 10-12 meter magasan egy 1,5 meter
atmeroju objektum lebegett. A tavolsag, ami kozti.ik volt, llgy 150
meterre tehet6. Enne,k ellenere tisztan latta az UFO alakjat. Olyan volt,
mmt egy batalmas futball labda, vagyis gombszeli\. Ugyanakkor 12
szogletilnek latta, amelyet minden fel61 egyenl6en es egyforman
sokszogleru siklapok hataroltak ¢s igy alkottak a gombszerll format.
Nem nagy intenzitassal tiszta, vel:piros szinnel vilagitott egyenletesen.
Masfel perc telhetett el, amikor hirtelen nagy sebesseggel a magasba
emelkedett. Amilyen hirtelen idult, olyan hirtelen alit is meg. Ekkor az
atmeroje akkora lehetett mint egy futball labda. Amint es ahogyan
emelkedett, szine llgy villtozott a pirosb61 sarga, narancssargaba. Par
~asodperc utan egyszerre hozzavetolegesen 30 db fenygombot, vagy
vtlagit6 gombot loll ki magab61, amelyek szabadesesszeruen estek
lefele mintegy 20 meter atmerobe. A gombok egy vonalban, egy
korben, vagyis egy kart alkotva estek, s ekozben sarga szinbol lassan
ab~,a a pirosszinbe mentek at, amelyben az objektum a megfigyeles
elso percelben volt. A gombok nagy, sarga, a teniszlabda nagysagaval
lehetett azonos meret(i, es ahogy elertek a fOldtol val6 10-12 meteres
magassagot, kialudtak. Meg kell meg emliteni, hogy amikor az
obJektum a fels6 pozici6ban volt, ugyanolyan tisztan latszottak a
szogJetei, vagyis ugyanugy lehetett latni, mint lent. Amikor pedig a
g6mboket kibocsatotta, hil1elen igen er6s fennyel vilagitott. Majdnem
nappali vilagossag arasztotta cl a feildfelszint. Mindezjelenseg alatt az
egbolt tiszta, felhotlen volt, s semmi fete hangot, csattanast nem
lehetett haltani, Dr. Frank.o Karoly lejegyzese

Bursa Hungarica 2014.
qyomaendrod Varos Onkormanyzat Kepvisel6-testiiletenek
Ugyrendi, Oktatasi, K1.lltunilis, Kisebbsegi es Eselyegyenlosegi
~izottsaga a Bursa Hungarica Felsooktatasi bnkonminyzati
Osztondijpalyazat "A" tipusanak keretei kozott 19 palyaz6t
reszesitett tamogatasban, A tamogatottak havonta 3.000 Ft
onkormanyzati tamogatasban reszesiilnek a 20 14-es evben.
A palyazatok elbinilasa soran I palyaz6 nem reszesiilt tamogatasban,
Az oszt6ndijpalyazat "B" tip1.lsara az idei fordul6ban nem erkezett be
palyazat. A korabbi fordul6k "B" tipusu palyazatai alapjan osszesen
5 f6 tamogatasa van tovabbra is folya!natban. .
A Bursa Hungarica Fels60ktatasi bnkormanyzati bsztondijpalyazat
helyi, onkormanyzati tamogatasa a 2014. evi koltsegvetesi evben
nO.OOOFt.

velellu!lly velemb'Y'vtf[emeny ,velemelly ,,!ellfmell)'!vtflemelly

Szerintem...
Hiaba van demokracia, ha a vezetes soha nem kerdezi a lakossag

. velemenyet. Mindig a sajat elgondolasaikat er6ltetik. A lakossagot
akJwr se kerdeztek' meg, amikor a nagyenyedi polgarmestert
Gyomaendrod diszpolgarava avattak. Ez ellen mar tiJtakoztam ez
szerintem hazaarulas gyanus. Most megint diszpolgarokat valaszto~tak
a varos neveben. anelkiil, hogy az emberek velemenyet kertek volna.
Felhaborit, hogy semmibe veszik a demokniciat, ha testiileti iilesen
akmja ezt elmondani valaki, nem kap sz6t, vagy az eldonWtt cim
megszavazasa utan mondhatja el a velemenyet az ember. Nem tal10m
Palya J6zsef szemelyet sem kovetend6 peldakepnek. A mindenkori
vezetes kiszolgal6ja, nem egy nagy tudasll szemely, s akit csak a sajftt
orVOSJ korzete Ismer. A gyomaiak egyaltalan nem ismerik. Inkabb
Frank6 Karoly erdemelte volna meg a kiti'mtetest, emlekplakettet az
e¥yhazi ,isko!a let,rehozasaert; K~vacs [mre sem erdemli meg a
dlszpolgan Clmet es az utcanevadast sem. A haza nagy bajaban az
orosz megszall6k ellen nem vedte a hazat. Amikor azta~ szorult
koruloue a hurok, nYligatra szokott. Tanllihatott a kozgazdasagi
egyetemen egy haborlls idoszakban. Itt, Gyoman is blljdosott a
rokonainal. Ez a legnagyobb h6stette, amely Gyomahoz fi\zi. Amikor a
parasztok a Fuggetlen I<isgazdapartot tamogattak, 0 akkor a Rakosi
szalami taktikajat szolgalta, letrehoztak a Parasztpal1ot, hogy a
Klsgazdapaliot ezzel is megosszak. A Parasztpat1 a toldnelki.i1i
parasztsag partja volt. Szociol6giai tanulmanyt keszitett, amely miatt
kiz{u1ak az egyetemr61 - bir6sagi uton iteltek errees elzarasra.
Szociol6giai tanulmanyc\ban llgy mutatja be, hogy elveszik a magyar
paraszt elol a megelhetest. GYll!oletet szit a svabokkal szemben, amely
melyen serti az itt el6 svabokat. Mint politikllS, a Parasztpartban a
svabok ellen agitaJt. "A svabok pedig menjenek 20 kg-os batyuval
Nemetorszagba!" Amikor a gy6ztesek Jaltaban llgy hataroztak, hogy
Magyarorszagr61 nem telepitik ki a nemeteket, akkor Rakosi a Kovacs
Imre feJe politikllsok nyomasara kulon kerte a gy6ztes hatalmakat,
Magyarorszagr61 telepitsenek ki minden nemetet, mer! a nemetek
fa.sisztak es ves.z~lyben a kommunizmus epitese. igy indllit meg a
nemetek kltelepltese Magyarorszagr61. A Dunannl!on sokszor hegyes,
dombos vldekre telepitettek be a svabokat, illnelynek a
megmuvelesere a magyarok nem vallalkoztak. A hatukon, puttonyban
hordtak fel a feildet, amit a viz lehordott, es a tragyM is. A torok ki{\zese
~Itan .elvadllit cse,ljes fOldek il1asat is 6k vegeztck, amit a magyar
Jobbagyok nem vallaltak. A Dunantul neves allattenyeszto uzemeinek
teeszek, aJiami gazdasagok szorgalmas dolgoz6i voltak. Kovacs Imr~
bujkalt, majd nyllgatra szokott. Nem erdemesiti a yaros vezetese arra a
lakossagot ebben sem, hogy megkerdezze oket. A valasztott
ke~vise.lo~ nem ismerik a helyi tOrtenelmet. Csernus MihaIynak, az
apat plebanosnak a legtobbet koszonheti Endr6d. Minden endr6di
buszke lehet ra. Aki ezt nem ismeri el, abb61 a tudatlansag beszeL 6
epitette meg Endrodre Gyomat61 a kovesutat es a Nephazat. Tanult
ember, gazdaIkod6 es keresked6 is volt. Peldakepe lehet ma is minden
embernek. A gyulai Nepbir6sag elitelte, de 1990 utEm rehabilitaltak. A
Nepbir6sag nagyon sok embert elitelt, amelynek alanyait maig sem
rehabilitaltak. Csernus Mihaly melt6 arra, hogy utcanevet kapjon.
Gondoljak at a kepviselok es ne. csMoljak meg ot!
Dr: Weigert J6zse(
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Az ~dventi id6sz~k rendkiviil mozg~lmas volt az iskolaban. Az izgalom
december 6-c\n hc\gott a tetOfokc\ra. Delel6tt szemelyesen megjelent az
igazi Mikulas, aki beszelgetett a gyerekekkel, meghallgatta dalaikat,
verseiket, zeneiket es ajimdekokat osztott. 16 tanacsokkal latta el 6ket es
itt-ott meg virgacsot is lattunk mila. Delutc\n Miklllc\s kongresszus
kezdodott az 0lvas6teremben tobb mint 200 resztvevovel. Voltak ott
h6emberek, szarvasok, horgolt, varrott, ontott, hegesztett mikl1lc\sok es
szalvetak, kepeslapok, zoknik, tc\nyerok, kulcslart6k is.
Ebben a mesebeli kornyezetben hallg~ttak a kicsik a negyedikesek meseit
a Im:sedelutanokon. Volt filmvetites - a Reszkessetek betorokre szavflztak
legtiibben. A tornaleremben teli jatekokat j,itSZO\tflk: szaloncukordobas,
h6goly6z<\s, h6emberepites.
Az osztalytermekben es fl kezmllves foglalkozasokon kesziiltek aszebbnel
szebb, otletes ajimdekok a kanicsonyi vilsarra, ahol nagy si kert aJ'attak a
sziiJ6k altall<eszitett sutemenyel<.
A het utols6 napjainak reggelen linnepelyes keretek kazatt gYlljtottak meg
az adventi koszoru gyertyait, ahol a hetedikesek fel ideztek fl karacsonyi
iinnepkor eredetet. Ekkor sorsoltak ki a heti nyerteseket az adventi kviz.
helyes megfejtoi kaziil, majd kozasen elcnekcltek egy-egy karacsonyi
dalt.
A folyos6k a rajzszakkorosiik alkotasaival gyony(;rkodtettek az arra
jar6kat es a k(jzelgo karacsony jelkepei diszitettek minden tflntermet.
A kollegiumban karacsonyi mi'lsorral koszontek meg a gyerekek a
lamogaloknak asok, szep ajandekot.
Az lItols6 napon mar Mit a hatalmfls fenyOffl a lornaterernben es i.innepi
diszben fogadta a kanicsonyi mflsorra kiire gyfl1t gyermeksereget. Farkas
Zoltanne koszontoje utan enek es vel'S kisereteben meggylljtottilk a
negyedik gyel1yat az adventi koszorun. Gitar es furulyasz6, dalok es
jelenetek hangzottak el, majd az endrodi betlehemes iSl11eros dallamfli
vittek vcgig minkel Jezus sziiletesenek tarteneten.

Jatszoter OregszolOben
A R6zsahegyi Iskola Diakjaiert Alapitvany palyazatol nylijtott be a
"Falumeg(Ijitas es -fejlesztes" p1'ojektre, amelyen otmil1i6 forintot nyert.
Ebb61 kesziilt el az oregszolai R6zsahegyi Haz (IKSZT) szomszedsagabfln
egy EU szabvanynflk megfelelo, modern jfltsz6ter. Az atadason Farkas
Zoltanne, az AlapitvilnY
kllrat6riumanak elnoke,
D~nk6 Bela orszaggyiHesi
kepviselo es Varfi Andras
polgc\rmesler mondon
beszedet, amely utan a
gyerekek iirommel vettek
birtokba a masz6kakat,
bintakat. A R6zsahegyi
Hc\z dolgoz6i finom,
kemenceben sult kifJivel es
meleg teaval vendegeltek
meg a gyerekeket es a
kepvisel6ket, intezmeny
vezet6ket, vallalkoz6kat.

vegyes

Moulinex, 6alko\6reszes, alig hasznalt
ziildsegparol6 elad6, 6 e Ft. Erd.:
20/221-6633

bntiittvas, burkolatos, vegyes tOzelesO
(szen, fa tOzelaanyag tOzelesre) kalyha
elad6. Erd.: 20/221-6633

Korrepetalas, felzark6ztatas,
magan6rak, fejleszl6 foglalkoz8sok,
dolgozatokra, kiizepiskolai felvetelire,
versenyekre val6 felkesziles, allalanos
iskolasoknak (1-8. oszt.). Tovabba
alap- es kiizepszintO erellsegire val6
intenziv felkeszit6 foglalkozasok.
Iskolai dolgozatlapok megrendelhet6k.
KorszerOen felszerelt tantermemben
minden felszereles ingyen biztositott.
Cel a minel jobb iskolai eredmeny
elerese' Az On gyermekeert dolgozom!
Erd.: 30/856-32-18

Megkimelt nemet kerekparok, 4 db
karpitozoll szek, szobakerekpar, aut6s
gyerekOles, mikr6-s0to, bar forg6szek,
LCD monitor, 180 x 200-as agybetel,
TV, mosd6kagyl6 elad6 Kulich Gy.
ulcai hasznallcikk kereskedesben.
Erd.: 20/9857-259

Gye., felkomfortos paraszthaz,
bekiiltiizhet6en, Kalvin u 57 sz. alaH,
elad6. I.ar 4,5 MFt. Erd.: 70/2015-208;
66/282-148 -b-4x-

Gyomaendrod kiizponljaban,
Napkeleti u. 4. sz. alatti 2 szobas,
gazfOteses csaladi haz, nagy
meliekepOlettel 1440 m2-es lelel<kel
elad6.l.ar3,45 MFt. Erd.: 20/4132-770

Endr6diin, a Sugar uton hosszu
paraszthaz elad6. Ar megegy. szer.
Erd.: 20/245-12-62

Gye., Zrinyi M. u. 59/1. sz. alall 3
szoba, hallos csaladi haz elad6, kis
telek, gaz- es vegyestUzelesO kiizponti
futessel ellatva. Erd.: 70/388-9007

Gye., Ol6ber 6. Itp-en 2 szobas lakas
elad6, vagy kertes hazra cserelhetii.
Erd.: 20/5767-879

ingatlan

... .. g.

Telefonszam: : .

(Iranyar): Ft) (0lvashat6 irassal!)

Gyoman, R6zsa F. 14. sz. alatt 4
szobas, nappali + etkezo, padlasteres
csaladi haz als6epOleHel,. garazzsal
elad6, - kisebb csere erdekel. I. ar 11,5
M Ft. Erd.: 66/284-295; 30/249-76-22
-b-4x-

HUNYAN 3 szobas, iisszkomfortos
haz, nagy portaval elad6. Erd.: 70/566
73-44

Tisztelt Hirdetonk!
Uj Gyomaendrodi Hirlap szerkesztosege Cim:
5500 Gyomaendrod, Arany J. u. 25.; mobil: 06/20/2216-633;
e-mail: biro.karoly5@upcmail.hu; Beklildesi hatarido minden h6 25-e!

Gye., Vasartreri Itp-en 2 szoMs,
erkelyes, 3. em. lakas sOrg6sen,
0lcs6n elad6. Ar megegy. szer. Erd.:
20/805-44-21

Gyoma, Arany J. u. 16. sz. alatt 4
szobas, iisszkomfortos haz elad6.
Erd.: 20/5266-573 -b-4x-

Gyoman, Zrinyi u. 19/1. alatt 5 szobas,
elkeziis, vegyes, ill. gazflileses haz
elad6. Erd.: 70/566-73-44

Gyoman, a yaros kiizpontjaban
iisszkomfortos csaladi haz elad6. I.ar 7
MFt. Erd.: 70/410-57-76

Gye., Rak6czi u-ban, 4 szobas, dupla
f(irdoszobas, dupla ebedlos, 2bejaratu
polgari haz meliekepOletekkel. dupla
garazzsal, vegyes IOzelessel,
berendezessel elad6. Erd.: 66/284
278; 30/851-99-02 -b-

INGYENES CSEREBERE HIRonts (APROHIRDET~S)

: F?lad6 ri:ev,e: .

: Cirne: : , , , .

. Cserebere (apr6-) hiidetes szavege (max. 20 sz6): .
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5500 Gyomaendrod, ajcsy-Zs. ut 98.

Telefon: 66/282m802; 30/6388m953
AKC'OS AJANLAT!

SrlHL, MAKlrA kisgepek a keszlef erejeig!
Alkatreszeik es kiegeszitoik is megvasarolhatok!

Szegelynyirok, kaszak...

Mos6gepek, hutok, fagyaszt6szekrenyek
FGtesfeluj itashoz, rekonstrukci6hoz kazanok,

radiatorok, szerelvenyek! .
Idomacelok, sikhal6k, lemezek

Min6segi konyhai eszkbzbk, haztartasi gepek

Minosegi ker<§kparok es alkatreszek!
Epuletgepeszeti anyagok, cs6vek idomok, kaZElnok

Tuzrostely (kalyha- es kazanrostelyok)
kandal16k nagy valasztekban!

Furd6szoba felujftashoz mindenfele felszereles,
szukseg eseten rovid hatarid6vel torten6 beszerzesek!

Futeskorszerusiteshez, fUrd6szoba kivitelezeshez
kivitelez6t tudunk ajanlani!

Nyitva tarhis:
hetkoznap: 8-12; 13-17-ig; szombaton: 8-12-ig

Erzsebet Utalvanyt elfogadunk.

Tovabbra is va/that
vasarlasi utalvanyt barmilyen osszegben!
Nyitvatartlls: H-P: 7-17-ig; A TAPiR PAPiR

Szo: 8-12-ig csapata

!(oszonjiik, hogy a
2013..as esztendfJben nalunk vasarolt!

Szeretetteljes, hotdog,
szerencses uj esztendlft kivan a

Tapir-papir csapata!

,
api

PAPIR apirb t
Gyomaendrod, Kossuth u. 31.

TELEFON: 06-30/278-04-05

A lapunkban megjeleno velemelJyek, ertekelesek, hozzasz6lasok, esetleg
fizetett hirdetesek nem feltetlehul a sze{kesztoseg.allaspontjaltUkrozik.
Viszont teret adunk minden velemenynek, hqzzasz6lasnak: melynek.
hangvetele bizonyos etikai hatarok.k6zott mozog. Az "-XX-"jeIG frasok fizet~tt'

hirdetesek, velemMvek vaQV PR-cikkek.Cimli'!plerv: Novak Hanqa . .,

UJ GYOMAEND80

Hft. 'boltjait!

12

Uj Gyornaend~odl Hirlap ; fLiggelien varosi havilap. Felelos szerkeszlo: Biro
K<1roly, szerkeszt6se'g~ 5500 Gyomaendr6d, Arany Janos u. 25. sz. Felelos

I kiad6: Biro KarolYTel.: 06/20/221-66-33. .
Nyornla\as: Bereny Nyomda. Hegyi Marton; Mezobereny, Veszl6iul 11/A.
E-rnail:gyehirado07@freemail.hu;biro.karoly5@upcmail.hu
Tetjesztik a gyomaendrodi kereskedok.ISSN szam: 2060'7083
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FOGGETLEN VAROSI"HAVH:A'P....··
Ara: 180 Ft --.:: - J!'o~y6iI

"TUZIFA van elad6!
Azonnali szatlitasra kemeny tiizifa: bukk, tolgy:

1 m-es ronk: 2300 Ft/q
kugli: 2400 Ft/q

hasitva: 2500 Ft/q
Gyomaendrod, Bajcsy-Zs. tIt 133. SZ.

Tel.: 06/30/243-70-45

rnw[ffi]JffilIDD[[]~[m
a Felel6s szerkeszt6: Bfro Karoly

: "~: D

........................2.oldal

.........2; oldal

................3.oldal

I G E TA
Angol teijesen kezdo A1 Indul febr.10·en

hetf6,szerda heti 2x46, 16.30-19.30
A reszvetel feltetele:

Regisztralni kell a www.tudasodajovod.hu honlapon.
Ha nemtud regisztralni, hivjon as segftUnk!

Tobbet megtudhat ahonlapunkrol: www.internyelvstudio.hu

SZAMiroG.l. KEZELO TANFOLYAM INDUL
azoknak, akik soha nem tanultak,

de hasznalnak szamit6gepet.
A tanfolyam soran eljuthatsz a kezdo szintt61

a k6zephalad6ig. Szovegszerkesztes,
~~~~--:..:; tablazatkezeles, kep- es vide6szerkesztes.

- A 60 6ras tanfolyam idotartama:
februar 1 - februar 12 -ig.

Dija: 600 Ft/6. Gepet biztositunl<!
Erd: info@internyelvstudio.hu; 20/229-7022

I T R ye vst" iOq mae r
Kossuth ut 18. hetfo-plmtek: 15.00..18.006ra

06-20/947-1603; info@jnternyelvstudio.hu
AKKREDITALT NYELVISKOLA A -2549



Dr. Franko levele

Tabhik a falon

A szerkeszt6m irasaimnak "levelek" cimet adta. Igy hat h6napr61
h6napra "levelet" irok kt:dves ismeretlen 0lvas6knak. De azert
nehanyan mar felfedtek magukat. Biztatnak, varjak az irasokat, en meg
6szinten elhiszem ilyen iranyU igenyeiket. Tudom, nem teremtek
semmilyen "mUfajt", de az iras lehet6sege izgat, mert sok minden

'. indulatot kavar bennem (ilyen voltam vilag eletemben). Igy aztan
ezeket az erzeseket, infOlmaci6kat meg kell osztanom 6n6kkel, az
igazsagerzetem is igy kivanja.
Ajanuari szamban megjelent dr. Weigert J6zsef irasara, velemenyere
szeretnek reflektalni, mert ugy erzem, kell. Irasa nagyreszt Kovacs
Imrer61, az egykori Parasztpf1l1 megalapit6jar61 sz61. A cikk els6
reszeben viszont dr. Palya J6zsef kedves kollegamr6l is velemenyt
formaIt. E16sz6r is, ebben az esetben nincs igaza! Palya doktor egy
eletet vegig dolgoz6, magas hivatastudattal rendelkez6 orvos es
ember! Elete nyitott k6nyv az endrOdiek, de a gyomaiak el6t! is.
Szerettek es szeretik az endr6diek, ok ismerik jobban. Nem rulzok, ha
ideirom: az ut6bbi evek legnepszerubb k6rzeti orvosa volt!
Megerdemelte a kitiintetest, hisz egy eleten at k6zfeladatot latolt e!.
Gy6gyitott. Nem a mindenkori hatalmat, hanem az embereket, a
betegeket szolgalta tisztesseggel, alazattal. Az elmult ket esztend6ben
hat idos, megfaradt oi-vos ment eI nyugdijba. Az igaz, hogy barminemu
elismerest csak az endr6d6n dolgoz6k kaptak, ertheto (?) gusztustalan
gesztuskent. Vereb doktor 44 evet dolgozott, Lizak Anna t6bb mint 30
evet, magamr61 nem nyilatkozom. A jelenlegi vezetestOl meg egy
kezfogasra sem tartok igenyt! .
De teljiink at a Kovacs lmrerol sz616 Weigert iI·asra. Azt kell, hogy
mondjam, sajnos, mindenben egyet ertek Weigert un'al! Vettem a
faradtsagot egyik nap, s a delutani, napi setam a volt varoshaza falahoz
vezetett. (Az evszazad brme, hogy elvettek a gyomaiakt61!) A volt
varosh~za fa Ian szereny mal-vanytabla hirdeti: Kovacs Imre 1913
1980. Ir6, politikus. Alairas az 6nkormfmyzat es a Kovacs lmre
Tarsasag. Ebbol nem sokat tud meg az atIag gyomai, vagy idegen. Sok
Kovacs van Gyoman, gondolom Endrod6n is. Tavol alljon tOlem, hogy
a Kovacs Irnre gyomai, meg elo hozzatartoz6it megbantsam! Mindent
elolvastam errol az emberro!. Csak az edesapja sziileteit Gyoman 
eg~k~r. Neha eljott fia~al kor~ban, majd mielott emigratt volna, itt
bUJkalt egy tanyan. Ketszer IS elolvastam a r61a sz616 irodalmat,
tanulsag? Meglehet6sen ellentmondasos politikus volt. Mak6n
megalapitotta a Paraszt Partot, de "zsiros parasztokat es kulakokat"
nem akart latni a partjaban - 0 irta! Ugyanakkor paraszt
demokniciaban gondolkodott. Nem szerette a betelepiilt nemeteket!
1944-ben Pecsett, egy nagy gyiilesen a kovetkez6ket mondta: "A
nemetek pedig menjenek azzal a kis batyujukkal ami vel j6ttek!" 2014.

januar 21-en reggel a magyar M I televizi6ban beszelgettek a hazai
nemet nemzetisegiiek szervezetenek vezet6jevel. 6 mondta ezt el6
adasban, hivatkozva Kovacs lmrere. Ma nem tartanank-e ilyen
kijelentest idegen gyii16letnek? Aligha nem - igen! A szakirodalom
szerint Kovacs Imre nem tartozott sem a bal··, sem ajobboldalhoz, 6 un.
harmadik utas szerepet t61t6tt be mozgalmava!. Nem vitathat6 okos
muvelt ember lehetett, de. Rakosi pajtas k6z61te vele, nerr: tudj~
garantalni a szemelyenek biztonsagat, Ez utan emigratt (1947)! A
nemetek kitelepitese el6tt hirdette a batyus javaslatat, - sajnos - a
hatalon: hallgatott ra is. Kovacs lmret mostanaban probaljak
rehabilJtalm, olvasom. Ez nem baj, de miert pont a gyomai volt
varoshaza es miert egy gyomaendr6di utca???
Egy!Ortenelem. 1849. julius 4-en, vagy Seen Petofi Sandor, Szendrey

llliia es a kis Zoltanka Pesten vonatra tilt. Szolnokon leSZlilltak lovas
kocsival indultak az AlfOldnek, Mez6bereny fele. Atkeltek a K6r6s6n.
PetOti bej6tt az akkori gyomai varoshaza (kozseghaza) udvaraba,
felkereste a bir6t es a jegyz6t. Lovas kocsit kert a csaladnak. EI6sz6r
h~z6doztak, de amikor !'etofi igazolta ma~at, nagy lelkesen
kldoboltattak a faluban, a placon, itt van Pet6fi! Es j6ttek az emberek
vallukra vettek, eljeneztek. Pet6fi beszedet mondott, majd kes6bb
kOCSlt kaptak es elmentek Mez6berenybe. Onnan ment - sajnos 
meghalni 1849 juliusaban. A !Ortenetet a gyomaiakrol maga Pet6fi
meselte el baratjanak. (Hatvany Lajos: igy elt Pet6fi II. kotet, 764.
oldal.) Olvassak ell
.1991. marcius IS-en a helyi iinnep sz6noka dr. Szi lagyi Ferenc
Irodalom tud6s volt. Ott beszelt a varoshaza elott. 6 emlekeztetett es
kert, ha lehet, emlekezziink. Pet6fi gyomai t6rtenetere. Megkertem
Honti Antalt, es 6 keszitette a vorosrez emlektablat. Ez a labia 2012
ben elrunt, ha igaz, elloptak ... ?!
Miert irtam ezt most Ie? Ha emleket aIlitunk Kovacs Imrenek, hogy
lehetett a mi draga Petofi Sandorunkrol megfeledkezni? 6 minden
magyare volt. 6rias volt, boldogok lehetiink, hogy itt jart! Latta 6t a
templom, latta 6t a mostani OTP eptilet! Kar, hogy nem beszelhetnek
r,6Ia! Meg nem kes6! Marvany emlektablat Petofinek - is!!
Ugy illik, a level vegen el kellene bucsuznom, de hogyan? Meg az
el6z6 sorokat irtam, ereztem, a szivern is gyorsabban vert. Februart
irunk, nehany nap es a farsang idejenj6n a Valentin nap (angolokt61,
amenkalakt61, nemetektOl vettiik at). A Valentin nap ugye a
szerelmesekr61 szol, igy els6 sorban a fiatalokrol. .. Kedves fiatalok
~a olvassatok egyaltalan soraimat, ne feledjetek, egyszer Ti i~
Idosebbek lesztek es neha-neha majd az emlekeitekb61 fogtok elni.
Szeresset.ek, tiszteljetek egymast! Ajandekba kiild6k egy szep verset,
GyurkovlCS Tibor gyonyorii sorait:
"A semmi is Iehet minden II A minden is semmi ... II Ahogy az els6
percben II Csak tlgy lehet szeretni."
Szep, boldog Valentin napot! Odvozlettel Dr. Franko Karoly

Ket injekcioval kezelhet6 a
magas vernyomas?

Felevente egy injekcio - rengeteg magas vernyomassal
kiizd6 ember napi problemajara nytljtana megoldast az
Osakai Egyetem orvos csoportjanak kutatasa.
A szer blokkolna a szervezetben azokat a hormonokat
amik a magas vernyomaselt felel6sek, igy nem kellen~
naponta kiil6nb6z6 pirulakkal mestersegesen
cs6kkenteni a vernyomast. Az egyelore meg csak
allatkiserletekben kipr6balt anyaggaJ sikeriilt tartosan
alacsonyan tartani patkanyok vernyomasat.
A magas v6rnyomas kezelesevel jelentosen
cs6kkenthet6 t6bbek k6zott olyan sulyos betegsegek.
kialakuhisanak kockazata, mint a stroke, vagy a
szivroham.
A sikeres allatkiserletek utan a kutat6k remelik, hogy az
elk6vetkezo evekben embereken is kipr6bal hatjak
felfedezesiiket, ami becslesek szerint minden 6tOdik
tizedik embert erint a fejlell vilagban es rengeteg sulyos
betegseg kialakulasaban van szerepe.

"Szenvedo"
Az elmtilt hetekben is volt saros es6s
lucskos id6. A varos egyik utja, a Bajcsy~
Zsilinszki, bizonyos helyen nagyon
k6zel fekszik az epiiIetekhez, jardahoz.
Esos, t6csas id6ben felszaporodnak ott
ezen kis pang6 vizek es egy-egy jarmii
elhaladtaval zuhanyt spriccel a hazak
falara. Nem beszelve a gyalogosr61, ha
eppen 011 halad el. A kepen nagyjab61
erzekelhet6, hogy a saros viz hogyan
l:onditj,a 6ssze a.~azak falai~, hiszen a~ el~alad6j~rmu egy-ket meternyire van a faltol
es az u~test, \a Jarda IS) szamtalan tocsaval tarl<Itoll. Van ugyan a k6zelben racsos
elvezeto nyila~, ~.e a::: mag~ar s.~okas szerint magasabban fekszik es viz oda nem folyik
Ie, klveve, ha ozonvlzszeru eso esilc Vlszont a kisebb nagyobb pang6 tocsak bekesen
elvannak, seh?~a se tUdna~ lefo!yni! Igaz az ut minasege sem a legmegfelel6bb,
hlsz~n a.ren~lvuli kamlOn es egyeb teheraut6 forgalom mar regen tonkre tette!
Egyebke~t erhetetlen.volt mar a Fa ut es Bajcsy utak aszfaltozasakor is, hogy mifele
elgondolas az, mlszennt a csapadekelvezet6 nyi lasok nagyobb resze magasabban van
mmthogya viz el tudna folyni. Ki erti? '
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Gyogyaszati vilagujdonsag bemutatoja Gyomaendrodon!

3

1Ii'J~~~""!VI1III1II! Januar kozepen Gyomaendrodre latogatott
Bencze Ilona a Moksa Elixir Informaci6s
Terapia kifej lesztoje. Kerdeseimre elmondta,
hogy az 0 polgari foglalkozasa Testnevelo
nepmiivelo tam'!r, es mint hivatastudasat
szereto ember, mindig is fontos volt szamara
az egeszseg. Nehai parjaval, aki szulesz
nogy6gyasz, klinikai-onkol6gus orvos volt,
es a gyogyit6 munkanak szentelte eletet, a
hagyomanyos orvoslason tld kereste a mas
iranyU gy6gyitasi lehetosegeket. Egyiitt aztan
elhataroztak, hogy keresnek olyan megoldast
a betegsegek gyogyitasara, amelyek elve

zettek oket az informacios tenlpia vilagaba. A kereses eljuttatta oket a
homeopatiaig, 250 eves mllltra tekint vissza.
A Moksa Elixir 2008 majusaban kapta meg szakhatosagi engedelyeit,
es mara 28 orszagban terjedt el.
- Milyen betegsegek e.l'eteben ertek eddig el el'edmenyeket?
A Moksa Elixir "szinte minden ember, minden bajara alkalmas lehet,
kis ntlzassal" a tapasztalatok szerint. Nagyon j6 eredmennyel
alkalmazhat6 mozgasszervi, idegrendszeri, szenvedelybetegsegek,
anyagcsere betegsegek, daganatszeru betegsegek, bargyogyaszati
ttinetek eseteben, stb. A Moksa terapia hatasara az emberek teste,
lelke, annyira kiegyenslllyozotta valhat az Elixir fogyasztasat61, hogy
helyre all az elveszitett belso egyenslllya, magasabb szintre keriilhet az
oromhilZtartasa, es a problemai elhagyhatjak.
- Mitjelenl a Moksa?
A moksa sz6 egy Indiaban oshonos szanszkrit "szlltra". Asz6 jelentese:
"Harm6niaban- egyensulyban vagyok, nem dulnak bennem erzelmi
dramak." A sz6 jelentesebol ad6d6an megallapithatjuk, hogy a lelki
konfliktusok, amelyeket megeliink a felfokozott erzelmi hllllamzasok
miatt, betegsegekbe torkollhatnak. Ezt nevezi az orvostudomany
Pszichoszomatikus betegsegeknek. A moksa pedig azt jelenti, hogy:
"Koszonom,j61 vagyok".
- Milyen uj lervek vannak?
Elkezdtiink egy 3 eves programot A Szeretet negy minosege cimmeJ.
Ez a negy minoseg a rend, egyensuly, belso fej lodes, es az erzelmi
intelligencia fejlesztesevel fog foglalkozni. A mai gyornaendrodi
latogatasunk a "rend" temakoreben zajlott, es a sajat M6ksha TV,
illetve marciust6l az Echo TV is csatlakozik ehhez a nagy eloadas
sorozathoz.
- Hogy letszik Onnek Gyomaendrad?

Nagyon sok gyomaendr6di emberrel beszelgettem, es sajnos azt
tapasztaltam, hogy az emberek altalaban ebben tersegben el vannak
keseredve a keyes mllnkalehet6seg miaft. Ugy IMorn, itt sem mennek
konnyen a dolgok, nehez az elet... Ez ertheto is, hiszen a
mindennapjaink errol sz6lnak mostanaban, nagy reszben.
- MiltanCtcsof a tersegben efa embereknek?
En gyerekkent a szuleimmel egy idaben, teljesen onell<'tto eletmodra
rendezkedtiink be egy tanyill1. Magunk termeltiink, allitottunk e16 a
kertben mindenfele elelmiszert, amit tudtunk. A fiives, szinte
haszontalan teriiletet felastuk, es ezt javaslom itt is mindenkinek.
Hasznaljak ki hasznosan ezeket a fOldteriileteket. A lenyege ennek az,
hogy az ember hangulatat rendkiviil javitja, ha ertekeli a sajat
munkajat, megftgyeli a novenyeit, amint novekszenek, vagy epp az
allatait, ahogy fejlodnek. Mi igy elertiik, hogy nagyon keyes penzbol
meg tudtunk elni, hiszen szinte minden taplalkozasi sziikseglettinket
sajat magllnknak eloteremtettiik.
Jelen terveim kozott szerepel az, hogy vasarolok egy tanyat. A lelki
bekejiik es a boldogsag megorzese erdekeben, ha lehet, szoritsak
vissza a mobiltelefonok nyomkodasat, a televizi6 alland6 bamulasat,
vagy az interneten val6 folyamatos bongeszest. Az elobb emJitettek is
fontos dolgok lehetnek, de a lelki eJetiinket nem ezek. fogjak
feljavitani. Azert hozlam fel a sajat vetemenyeskert gondozasanak
ollelet peldaul, hogy barki, barhol, barmikor meg tudja tenni, es ezaltal
nem keriilnek ki a sajat maguk eletebol, nem idegeskednek, es nem
hidegulnek el magukt61, es egymastol. Meg kell tanulnllnk egyszerClen
elni, egyszeruen gondolkodni.
- Hogyan lehet bOvehh in!ormCtci6hoz jutni a Moksci Elixil'rof a
Hirmolldo ofvasoinak?
Az onok lelepiilesen el es dolgozik \
AmblUsz Laszl6, cegiink munkatarsa, aki ]
Termeszetgy6gyasz. 0 bovebb infor- '
maci6val tud szolgalni a Moksa Elixir _! '\
csodalatos vilagar61. ' 1\

Koszonom Gyomaendr6d varosanak,
hogy hal'Om napig vendegullatott'

Ambrusz Laszlo elerhetosegei:
Tel.: 0620849-3652; 0670551-4430
E-mail: ezoleria@velvel.hu
Website:, hllp://ezoteria. moksaelixi/: hu

Csornori Asztalitenisz Verseny
2013. december 14-en asztalitenisz versenyt rendeztek Csomoron a
MES Eszervezeseben.
A versenyt a Csomori Asztalitenisz Klub (CSAK) rendezte meg. A
megmerettetesen tobb mint 40 jalekos vetl reszt, ebbol kilenc
pingpongos kepviselte varosunkat.
A kilencbol negy f6 felnatt. negy f6 felso tagozatos illetve egy f6 also
tagozatos fili jatszott.
Versenyzoink:
AIs6 tagozatos fiu: Galil< Tibor

'Felso tagozatos fiu: Polyak Laszl6, Neibort Tibor, Szab6 Daniel es
Ravai Laszl6.
Felnottek: Balazs Csaba, Papp Zoltan, Izs6 Lajos es Bohak Janos.
A verseny 15 6rakor a megnyit6val kezdodott, a merkozesek egeszen
este hetig tartottak. A Gyomaendrodi jiltekosok szep eredmenyekkel
tertek haza, a kilenc jatekosb61 olen ermet kaptak anyakukba. lzs6
Lajos arany, Galik Tibor es Papp Zoltan eziisl, Neibort Tibor valamint
Balazs Csaba bronz szinG ermet tehet otthon a szekrenyebe. A tobbi
versenyzonk a csoportmerkozeseken tttljutva szoros kiizdelemben a
kieseses szakaszban bucsuzott. Tovabbi erdekesseg, hogy a kieseses
szakaszban sajnos Gyomaendrodi versenyzok keriiltek ossze, aminek
kovetkezteben egymast ejtettek ki, mas esetben mind a negy elodont6s
jMekos a mi varosunkat kepviselte volna. Osszefoglalva tehal a

Csomori verseny sikeresnek mondhat6 Gyomaendrodi szempontb61,
hiszen versenyzoink tbbb mint fele dobog6s helyen vegzett.
Lehetoseg szerint legkozelebb is reszt veszunk a MESE altaI rendezett
versenyeken, hiszen nagyon j6t sz6rakoztunk, es termeszetesen a
~ersenyhangulat, valamint a szep eredmenyek is meghoztak a fiuk
kedvet a tovabbi megmerettetesekhez.
BohakJanos
Koszonetet szeretnek mondani a Templarius alapitvany alapit6i es
kurat6riuma neveben a Gyomaendrodi Templarius Aszlalitenisz Klub
reszerol:
Nemeth Dezso iigyvezetonek, hogy a Bethlen Gabor Szakkepzo
Iskolaban, a teremberleti dij hozzajarulasaval segitette a pentek esti
foglalkozasokat; A Szt. KristOfAlapitvanynak (Gyomaendrod), hogy a
berelt kis busz berteti dijilt atvalJaltak es igy el tudtakjutni fiataljaink a
versenyre; A TOTKA-EP iigyvezetOjenek, T6tka Sandornak, hogy a
berell kisbuszt iizemanyaggal megloltotte; Tovabba Bohak Janosnak,
aki valtalta, hogy elvitte a versenyzoket a helyszinre es epsegben
hazahozta 6ket. Ezen segitseg es anyagi tamogatas nelkul nem tudtak
volna a Gyomaendrodi fiataljaink reszt venni a Csomori Asztalitenisz
versenyen.
Halasan koszonjiik a resztvevok neve ben:

Ungv(jlgyi Hmos kuraloriumi elnak



Uj ev, tlj remenyek, tartja a mondas, s mindenki
remenykedik is, hogy egyeni boldogulasa
toretlen lesz. Ugy legyen. Es a kozossege, a
kisebb-nagyobb telepiileseke, az orszage, az
hogy alakul? Mirol is lesz emlekezetes 20 14?
Nos, az idei evrOl mar most tudni, hogy
esemenyekben, evfordulokban, rendez
venyekben bovelkedo Iesz. ime, nehany,
kiemelkedo esemeny izelitonek, melyeknek
evfordu16ja lesz az iden, reprezentalva a
miiveszet, a gazdasag, a politika vihlgat, es a
tOlienelmi tragediakat:
Otszaz evvel ezelotl IS 14-ben kezdodott a
D6zsa Gyorgy vezelte paraszthaboruba torkoll6
keresztes hadjarat, mely videkiinkon is <lthaladl.
Negyszaz evvel ezelott, 1614-ben erositelte
meg a szultan Bethlen Gabor erdelyi fejedelmi
statusat, mellyel elkezd6d6tt Erdely arany kora.
A Bethlen gr6fok csaladja is tonenelmileg
kotOdik Gyomahoz. Ketszaz eve, 1814-ben
meglepoen sok, kesobb hiresse valt hazafi
szliletett, akikre.meltan emlekezhetiink.
Ybl Mikl6s a 19. szazad legnagyobb magyar
epitesze, a Budapesti Operahaz, a Szent Istvan
Bazilika, s szamos kiemelked6 epiilet alkotoja.
Egressy Beni zeneszerzo, a Sz6zat meg
zenesitoje, s Erkel Ferenc Hunyadi Laszl6
openljanak sz6vegir6ja. Kemeny Zsigmond ir6
publicista, a magyar romantikus regeny
irodalom J6kai M6r melletti legnagyobb alakja,
a Pesti Napl6 foszerkeszl6je, az I848-as
szabadsagharc idejen orszaggy(\!esi kepviselo.
Gabor Aron agyU onto mester, tiizertiszt, az
1848-as szabadsagharc hose, kiemelkedo
a/akja.
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VALASZTAs' 2014
Ganz Abraham gyaros, vas ont6mester, a
magyar nehezipar megalapit6ja. Sajat szaba
dalma alapjan gyartotl vasllti kerekeket, vasuti
keresztez6desi CSllcsbeteteket, gabonaipari
orlohengerekel. A ma is mi'tk6d6 Ganz RT.
alapit6ja. Szaz eve, 1914-ben epiilt az endrodi
hid. Sajnos; szaz eve tori ki az e1so vilageges, az
I. Vilaghaborll is. Hetven eve tortent, a masodik
vilageges idejen Magyarorszag nemet meg
szallasa, s a magyarorszagi zsid6sag kile
lepitese, melynek kovetkezteben tobb mint
negyszazezer magyar zsid6t deportaltak
halaltaborokba.
Amt,ltb61 vissza a realilasba ..
Tiz eve csatlakozott Magyarorszag az Eur6pai
Uni6hoz, ez Ilt6bbi a tobb szaz eves tOlienelmi
esemenyek tavlataban mintha tegnap t61ient
volna. No es termeszetesen el ne felejtsiik 
valasztas is lesz az iden!
Tavasszal, elobb orszaggyiilesi, majd europai
parlamenti valasztas, pont a tizeves evfordul6
miatt is. Tehat ket valasztas, varhat6an
aprilisban es majusban, 6sszel pedig helyi,
6nkormanyzali kepvisel6 valaszlasok. Az
orszagos valasztasokon nagy a tet, pont a
korabban leirt t6rtenelmi evfordul6k peldai is
mutaljak, nem mindegy milyen politika val6sul
meg, milyen in\nyt visz tovabb Magyarorszag,
hogyan fejlodik a gazdasag. A kovetkez6
h6napokban beszamolunk aktualili\sokr61 es
ebben a rovatban helyet kaphat mindenki.
akinek velemenye, mondand6ja van s k6zze
akarja tenni, s valamiert, valami mellell es Ilem
valami ellen fejli ki velemenyel. -

DI: Varju Laszlo
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A szerzo Dr. Varju Laszlo:

Nemzetk6zi gaz
dasagi szakerto,
szakk6zgazdasz,
doktor universitas
cim tulajdonosa.
Tanulmanyait
Magyarorszagon
es az USA-ban
folytatta. Angol,
nemet nyelvis
merellel rendel
kezik. A Malev

volt kereskedelmi igazgat6helyettese es
amerikai regional is igazgal6ja Chicagoban. Ezl
k6vet6en a Century-Centech Holding amerikai
ceg gazdasagi igazgat6ja volt.
Magyarorszag chicagoi tiszteletbeli konzu
latusanak tanacsad6ja. a Chicagoi Magyar Club
penziigyi igazgat6ja, Chicagoi Magyar
Kulturtam\cs valasztott elnoke volt magyar
orszagi visszak6lt6zeseig.
Jelenleg is az Amerikai Magyar Koalici6 
amerikai magyar szervezet igazgat6-tanacsanak
tagja. Az elmtdt tizellat evben szamos magyar
iigy aktiv resztvevoje volt. Segitelle a magyar
amerikai kapcsolatok fejleszteset, Magyar
orszag image-epiteset, a kulturalis egyiitt
miik6dest, orszag prom6ci61.
A jelenlegi kormany felkerte a Magyar
Diaszp6ra Tanacs tagjanak, ahol az eszak
amerikai regi6t, (USA) kepviseli ket eve.

. ..A HiD NEM ELVALASZT, HANEM OSSZEKOT!
Bethlen iskohisok franciaorszagi tapasztalat szerzo utja ...

A Videkfejlesztesi Miniszterium altai miik6dtetett Bethlen Gabor,
Mezogazdasagi es Elelmiszeripari Szakkepz6 Iskola es Kollegium
igyekszik az itt tanul6 diakoknak olyan szakmai gyakorlatokat szervezni
bel- es kiilfOld6n, amelyek soran nem csak tanulnak, hanem a szakmai
ismereteiket magasabb szintre emelik, olyan piackepes ismereteket
szereznek, amelyeket a mindennapi eletben fel tudnak hasznalni - kezdte
beszamol6jat Davidovics Laszl6 igazgat6 llL Az EU altai tamogatoll
szakkepzesi gyakorlatok pontosan ezt szolgaljak. lskolank tanul6i
ingyenes szakmai gyakorlatokon vehetnek reszt Franciaorszagban,
Olaszorszagban es Lengyelorszagban. Val6szinCdeg ez is sok diakot vonz

hOZZ{lI1k, valamint Gyomaendr6d varos hifllevet is j6tekonyan
befolyasolja.
2013 novembereben tizennegy tanul6, akik a lovas es panzi6-falusi
vendegl<\t6s szakmak kepviseloi, harom heles szakmai gyakorlaton veltek
reszt Franciaorszagban, Coreze megyeben, Tulle jarasban. Ket kollega
kiselie el6ket: Kom6czi Krisztina tanar es Perei Gabor lovas szakoktat6. A
diakok egyenkent voltak elhelyezve kiil6nbaz6 farmokon. Ezek a
tanulmanyi gyakorlatok kalcs6nosek, hiszen francia, es lengyeldiakok is
rendszeresen erkeznek Gyomaendrodre, s ezek utan hiriinket is viszik
hazajukba. Ezek a gyakorlatok azert is folytat6dnak, hogy a Bethlen
szakkepzo iskola ell<lthassa a legfontosabb kiildeteset, vagyis, olyan
szakembereket kepezzen, akik nem csak idehaza tudnak dolgozni, de az
Uni6 mas orszagaiban is tapasztalallal tudnak a munkaer6 piacon
megfelelni.
Aresztvevo diakok k6ziil nehanyan beszamoltak Japunknak a Francia utr61,
az oll vegzettekr61, tapasztaltakr61.
Valuska N6ra 16tart6 es tenyeszt6 szakra jar. 0 egy lovardaban volt
szakmai gyakorlaton. Ott harminc6t loval tartanak berlartasban.
Megtapasztalta, hogy a lovakat hogyan kell nap, mint nap ell<ltni,
takarmanyozni, munkaba helyezni. edzeni. Lovaglasra is voltlehetosege,
ellatta az allatokat, takaritotta az allasokat, a tali6 boxokat. Tovabba
tapasztalta, hogy egy vallalkozas, amely ollani kistersegi 6sszefogas
formajaban mClkodik, gazdasagos tud lenni! Szerinte a gyomaendrodi
jarasban is lehetne egy ilyen lovardat letesiteni.
Szepesi Reka erellsegi ulan Egerb61 erkezell a Bethlen iskolaba. Celja,
hogy jobban megismerje a lovaszszakma szepsegeit, csinjat-binjal. 6
Noraval volt az emlitett lovardaban, ahol belecs6ppenhettek a lovarda
mindennapi eletebe. Szamara is lehet6seg nyilt t6bb alkalommal
lovaglasra. Sajat szavaival: "Volt a kariilmenyekben hasonl6 a
Magyarorszagon ismertekhez, de volt, ami teljesen mas volt. Igazab61 nem
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nagyon ertettek meg (a lovak), amit mi magyarul mondtunk nekik ...
valamilyen szinten a nyelvet is gyakorolnunk kellett, hogy milyen
vezenyszavakat kell hasznalnunk a lovakkal."
Szilagy Janos szeghalmi fiatalember: "En egy kacsafarmon voltam, ahol
segitettem etetni, almot szalmazni, vagy eppen a feldolgozasban darabolni
a kacsakat. Volt ott nehany szarvasmarha is, azzal is dolgoztam.
Megismerkedhettiink kozben a francia eteJekkel, a kiiJonlegessegekkel."
GaJambos ZoJtan gyomaerndrodi diak: "Adodott ez a lehetoseg es en is
kimentem Franciaorszagba. Ott egy heJyi gazdalkodonal voltam
elhelyezve, aki csalactjaval szarvasmarha tenyesztessel foglalkozik.
Gazdasaguk aparol fiura szallt. Szerintem sokkal masabb, mint az itteni,
magyarorszagi gazdalkodas, valamitol sokkal versenykepesebbek tudnak
lenni. Foleg takarmanyozasi elteresek vannak. En angolul boldogultam az
ottani gazdaval, az emberekkel. Volt szerencsem egy arveresre is eljutni,
ahol fOleg Limusin fajtakat mutattak be. Ezek nemes, kitenyesztett fajtak,
es nagy kultusza van abban a regioban, szinte csak ezt az egy fajtat
tenyesztik. Volt olyan egyed, amelyik tizennegyezer eurMrt cserelt
gaz<.Il\t."
Winter R6bert mez6berenyi tanulo, az elmult tanevben erkezett a
Bethlenbe: "Lehetosegem nyilt ebben a tanevben kijutni Franciaorszagba,
ennek nagyon oriiltem. En egy sertestelepre kerGltem, ahol a sertesek
melyalmos rendszeren voltak kismalac korukt61. Takarmanyozasuk soran
granulatumot kaptak folyamatosan. Addig meg nem tanuJtam a francia
nyelvet, viszont csak megtanultam nehany sz6t ott kint."
Burai Tibor gyomaendrodi fiatalember: "VendegIMo, vendeglato
szervezoi szakon tanulok. Franciaorszagban egy kollegiumban laktunk.
Erzesem szerint azt kaptam ott, amire szamitottam. Akornyek legnagyobb
gazdajam\1 kaptam lehetoseget. En is szarvasmarhatelepen dolgoztam. Az
en szakom rettento tag, mindenhez kell erteni. Etettiik az allatokat, ellattuk.
Valamint egy kerteszet is volt ott, es egy zoldsegbolt, , s ezt is megismerti.ik.
Lehet6segi.ink nyilt magyar-francia focimeccsetjatszani. Ezen nIl eleg sok
nemzetiseget megismerhettunk, akik szinten cserediakok voltak."
Mivel a francia gazdak, munkaad6k meg voltak elegedve a magyar
fiatalokkal, tevekenysegiikkel, nem egy tanul6nak felajanlottak ket
honapos nyari munkat, tehat ok visszaterhet a mar j61 ismert gazdasagba es
tovabb tapasztalhatjak, tanulhatjak az ottani m6dszereket. Tibornak meg
azt is ajanlotta gazdaja, hogy amint felepiti az ettermet, oda mehet
dolgozni. Szilletett egy mondat francia honi tart6zkodasunk alatt:
"Epitettunk egy francia-magyar hidat, ami nem elvalaszt, hanem
osszekot!"
Megkertek minket a franciak, hogy ha mar ott vagyunk, tartsunk egy
magyaros napot - vetette kozbe Tibor. Keszitsunk valami magyaros etelt,
marhaporkoltet. EI is keszitettlik, de mire megmagyaraztuk kerdeseikre,
hogy mit csinaltunk, valamint mit kezdtlink a maradekokkal, csonttal
peldaul (amit a kutyaknak adtunk), legalabb fel 6raba tellett, mire
megertettek, ugyanis nehezseget okozott az elmagyarazas megfelel6
nyelvismeret hianyaban. Azert igyekeztLink minel t6bb sz6t megismerni,
pont az ilyen kinos helyzetek elkerLilesere.
Megmutattak nekiink ott azt is, hogyan kepezik ki a pasztorkutyakat - ezt
Galambos Zoltan mondta. Erdekes volt. bsszegyult harmine gazda egy
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Rajzpalyazatok
A Lakiteleki NepfOiskola "igy IMom a Szent Koronat" cimu rajz
palyazatara k6zel 100 szebbnel szebb rajzot keszitettek a Rozsahegyis
tanulok. A rajzokat Szappanos Istvan fest6mi.ivesz vezetesevel szak
mai zsuri ertekelte. Az elsa osztalyosok k6zUl Csatari Levente beketiilt
az elsa tiz k6ze. K6nyvjutalomban reszesultek 76-an es 15 tanulo
kapott ingyenes belepat a lakiteleki TermalfUrdabe. A gyerekek rajzait
a KarpM-medence sok-sok idasek otthonabajuttattak el a szervezak.
A Nemzeti K6zszoJgaiati es Tank6nyv Kiado Zrt. rajzpalyazatot
hirdetett az alabbi temak6rokben:
I. Magyarorszag a hazam
2. 8 ora munka, 8 ora pihenes, 8 ora szorakozas?
3. A esalad a XXI. szazadban
4. Joeselekedeteim a mindennapokban
5. Faeebookon elem mindennapjaim
6. RekJamok, ahogy en hitom
7. Az okos telefonom es en
8. Sporolas vagy k61tekezes?

Ioly/a/as a 7.o!da!on

harom-negy hekll\ros fOldterLiletre, ahol harmincnegy szarvasmarhaval
gyakoroltak. A kutyakat elengedtek es kulonboz6 vezenyszavakra
idomitottak 6ket, hogy, mit hogyan esinaljanak, balra, vagy ossze, vagy
szejjel kell terelni a marhakat.
Komoczi Krisztina tanarno a nyelvi problemak okozta gondok miatt
megjegyezte beszelgetesGnk alatt, hogy mivel tobb diak, fOleg akik kint
voltak Franciaorszagban, szeretnenek komolyan nekiJatni a franeia nyelv
tanulasahoz, eze11 februart6J szakkor formajaban eIkezdik a nyelv
oktatasat szamukra. "Nekem, ennek az egesz programnak az volt a
legfontosabb resze - fUzte hozza a tanarn6 -, hogy tizennegy tanul6val
voltunk kint a Leonardo program kereteben harom hetes gyakor1aton
Fmneiaorszagban, es kozti.ik voltak olyan gyerekek, akiknek ez volt els6
klilf61di lltjuk, hiszen meg Magyarorszag teriileten sem szoktak nagyon
lltazgatni. A szakmai gyakorlat mellett hetvegeken - de neha het kozben is
- szeret ejtettuk, hogy bemutassuk nekik Franciaorszagot emlekezetes
kirandulasokon, legalabb is azt a tartomanyt, ahol voltunk. Egyebkent a
diakokat alland6an felugyelet alatt tartottllk, figyelemmel voltllnk hogyan
dolgoznak, hogyan boldogulnak az idegen k6rnyezetben."
Perei Gabor szakoktat6, 16tenyesztest ok tat a fiataloknak: "Tapasztalatom
szerint az ottani tenyeszetekben nem talalhat6k meg tmdieionalis fajtak,
nagyon egysegesitettek az allomanyukat. EzzeJ szemben nalunk
megmaradtal< a tradicionalis fajtak. Franeiaorszagban, ahol voltunk, nagy
kultusza van a 10vagJasnak, a szabadid6 lovaglasnak. Az egeszseges elet
k6riil zajIik minden lovas tevekenyseg. En 1990-ben kezdte Eleken ezt a
munkat, Gyomaendr6don hat eve dolgozom. Itt esak szakmai oktatast
vegzek, es tulajdonkeppen azt csinalhatom, ami a hobbim. A
tangazdasagban es a ki.i1s6 vallalkoz6knal, ahol a tanul6ink gyakorlaton
vannak a kOliilmenyek teljesen megfelel6k. Negy-ot kulso vallalkoz6nk
van Torokszentmikl6stol, Devavanyaig, a helyiekkel egyiitt, ahol
vegezhetjuk a gyakorlati oktatasokat. Tapasztalataink szerint, mikorra
vegz6sok lesznek a gyerekek, meg szoktak felez6dni, tehc'lt azok tartanak
ki es maradnak, akik val6ban szeretik az allatokat, a szakmat, es terveik
vannak a lovakkal."
Davidovics igazgato ur vegGl a kovetkez6ket hangsltlyozta:
"Ezek a gyakorlatok azt bizonyitjak, hogy a gyomaendrodi Bethlen Gabor
szakkepz6 intezet kesz megeelozni a Videkfejleszt6si Miniszterium ala
tartoz6 tobbi iskolaval az uni6s programokat, amelyek 2014-2020-as
id6szakra vannak celul kituzve. Azt szeretnen!< elerni, hogy a nalun!<
tanul6 diakok, szakoktat6k magasabb szint eleresere torekedjenek,
kepezzek magukat, me11 szakkepzett, legujabb ismeretek nelkul lev6 tanar
mar nem tud megfelelni, ilyen tanar nelkul nines eredmenyes iskola!
Ezeknek a gyerekeknek, akik szereny koriilmenyek kozott elnek a
csaladjukban, nagy lehet6seg egy-egy ilyen ki.ilfcildi tanulmanyUt. Ezekkel
a lehet6segekkel elni kell, es llgy kihasznalni, hogy a diakjaink
megismerjenek, megtanuljanak mast, masmilyen szakmai fogasokat, de
itthon Magyarorszagon tudjak alkalmazni ezeket az innovativ ismereteket.
Azt szeretnenk, hogy a nalunk vegz6 tanul6k buszkek lehessenek arm,
hogy Bethlenes diakok, emelt fejjel jarjanak a vilagban, nyitott szemmel,
es a kLilfOldon tanult ismereteket alkalmazni tudjak idehaza!"

ROZSAHEGYI KALMAN ALTALANOS ISI(OLA
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Gyomaendr6d, VI ker. 540.

Telefon: 06~30/9533-594

AIt AitON VE Z K:
Boltberendezest 0 hagyatekot, regisegeket,

6cskasagokat • regi stilbutorokat
·parasztbUtort (szekreny, asztal, kaszli, subl6t,

faliteka, konyhaszekreny, lada, szek,
ttikor es tiikorasztal, kredenc)

Fizetes azonnal, keszpenzzel!
Btirkai lsolt, GyomaendrOd, Bocskai u. 59.

8>A.C Et~WM

TEME1iKEZ~/~
Allando ii yolot: 36-30/696-71- 7
Gyomaondriid. Bajcsy-Zs. ill 117. 8l.

OJ GYO AENDRODllliRLAP

Daral betoo, tegla: 500 t+a'atol
Elerhetosegek:

info@totkaep.hu
66/386G 186; 30/334G BOw 18
www.totkaep.hu

• EpftOipari szolgaltatasok nyujtasa,

~ epites; anyagok szallftasa

• K6rnyezetvedelrni engedellyel

tiszta beton, teglatormelek

atvetele dfjmentesen

6'"

Ruhajavitast wllialok!
Cipztircsere, jUggonyvarrtis, titalakittis, sziikitis, hovitis

Gyomaendrifd, Apponyi u. 17/1.
Nyitva tartas: hetfo-pentek: 9-12-ig; 14-17-ig

Szombat: SZONNAPl
----"

CSONTKovAcs~AKUPRESsz6R
Rendel:

Bekescsaba, Szent Istvan ter 6. szam alatt
HETFON: 14-18 ORAIG

~~~.k'~'" ~ idegbecsiptfdesek, iziUefi blokk, tartasi
~~ rendellenessegek megszuntetese

_.J _ lIyaki eredetii szedulesek megsziintetese
- sportseriUesek, izuleti bantalmak kezelese
- hagyom(lI1yos kinai ol'vos[as
- ju[akupunktimis jogy6kuI'a
- pOl'ckorongservek es terdblokkok miitet

nel/diU megszuntetese

DR. GARZa PETER tenneszetgy6gyasz
Mobil: 06-30/9458-477

Varjuk kedves vasarl6inkat a
Fo iit 214. sz. alatt (a TaMobil helyen), a

Mobiltelefon Szakuzletben!,
Uj es hasznalt mobiltelefonok

1I~=~tl

ertekesitese, javitasa!
Tartozekok, navigaci6k!

Nyitva taIias: H-P: 9~ 12; 13-17. ij~/lij/~~~1.~bb
Szo.9 12.

.................................................................................................................................,
OBO

Stancolt es hagyomanyos
PAPiRDOBOZ gyartasa

I , I

STANCFORMA KESZITESI
R' za kit.

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

E-mail: rozakft@rozakft.hu......... , , , , .. , ,' , , , ..

"Szep ntilliball, amll)' ajtoll UCYELET: ejjel~nappal hivhato
kopogsz most. hogy szabad-e?" telefonszam: 06-30/630-80-97

(Weores Simdor)
... Csoke Janos AI ...

TEMETKEZESISZOL6ALT TA
Temetkezes, temetkezessel kapcsolatos

teljes koru tigyintezes
GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.

Gyomaendl'od, Ipartelep ut. 2. sz.
Tel.: 66/386-233; Fax: 386-269

Az iigyfelszolgal~ti iroda nyitva tartnsa mllnkanapokon:
8-12:00-ig es 12:30-15 onlig. ipgyomaszolg@internet-x.hu
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A gyerekek minden temaban keszitettek rajzokat, igy kozel 150
alkotast kiildtek be, ezert kiilondijjal jutalmaztak Szentpeterine Uhrin
Ildik6 rajztam\rt. A Takarekossagi Vi!agnap alkalmab61 az Endrod es
Videke Takareksz6vetkezet altai meghirdetett rajzpalyazatra szinte
minden R6zsahegyis tanul6 rajzolt. Temaja ,,A Fold eroforn\sainak
vedelme, az okoszisztema megorzese" volt. T6bb heten keresztLii
csodalhattak meg a kirendeltsegre beterok a rajzokat. Aranydiplomat
kapott alkotasae11 Meszlenyi Jazmin 3. b, Sores Petra 7. b es Nagy
Dora 8. b osztaIyos tanul6. Targyjutalomban reszesLiit felkeszitojiik,
Kocsis-Peso Irma rajztamlr is. A BarMhegyi Vakvezeto es Segito Kutya
Iskola Alapitvany altaI kiirt palyazatra plakMot kellett tervezni. Az
orszagos rajzpalyazaton dijazott lett David Adrien 7. b es Bognar N6ra,
valamint Socz6 Tamas volt Rozsahegyis diak.

R6zsahegyis sporteredmenyek

A Gyomaendrodi Korzeti Diakolimpia Uszoversenyen az 1.
korcsoportban a 3. b-s Fekecs Hanna elso lett 50 meteren gyors-, hat
es melluszasban is. Harmadik helyezest ertek el melluszasban Nagy
Dominik, gyorsllszasban Lehoczky Levente 2. a osztaIyosok. A II.
korcsoportban az 6todik b osztalyos Bencsik Adrian 50 meteres
melluszasban lett ezustermes.
A mezoturi 2 kilometeres Szilveszteri futason Karsai Gabor 4. b
osztalyos lett az I. helyezett a korcSOpOt1jaban.

Gratulatunk a diakoknak es jelkeszitoiknek!
www.rozsahegyiiskola.hu

Dr. Busai Gyorgy iigyved a termofOld haszonberleh~re vonatkoz6 jogszabaly- valtozasol,r61 tajelwztatja olvas6inkat:

A termofOld-haszonberleti szerzooesek valtozasai
A termof61dekre vonatkoz6 2013. jul iusat61 bevezetett llj szabalyozasokat
tanulmanyozva, be kell Jiltni, hogy teljesen helytal16 az a kijelentes, hogy
ma mar nem eleg, hogy a gazdalkod6 egy szemelyben j6 agron6mus, j6
gepesz es j6 termenykeresked6 legyen, most mar a jog teriileten is
jartasnak kell lennie.
Bizony igennagysziikseg van a "jozanparaszti eszre .... "
Az uj toldtorveny, pontosabban: a mezo- es erdogazdalkodasi tOldek
forgalmar61 sz616" 20 i3. evi CXXII t6rveny (tovabbiakban -a
F6ldforgalmi tv., roviditve: Fftv.) hivatott arra, hogy 2013. ev julius
eisejetol tobb iepcsos hatalyba iepessel fokozatosan feivaltsa a korabbi, a
Terrnof6ldr61 sz616 i994.evi LV. t6rvenyt.
A F61dforgalmi torveny megaikotasat k6vetoen, az atmeneti (igen ziir
zavaros) idoszak szabaiyozasara 20 i3. december kozepe elott az
orszaggyCties megaikotott meg egy, a F61dforgalmi t6rvenyre t6bb heiyen
utai6 masik torvenyt: "a mezo- es erdogazdasagi foidek forgalmar6i sz6i6
20 i3. evi CXXII. t6rvennyel 6sszefiiggo egyes rendelkezesekrol es
atmeneti szabalyokr61 sz616" 2013. evi CCXII. torvenyt (a tovabbiakban:
Fetv.).
Az mar esak hab a tortan, avagy eseresznye a habon, hogy a ket uj
foldtorveny melle, a reszletes vegrehajtashoz megalkotasra kerLilt meg ket
uj kormanyrendeiet is: "a f6idhasznaiati nyiivantartas reszletes
szabaiyair61 sz616 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendeiet m6dositasar6i
sz616" 47312013. (XII. 12.) Konn. rendelet, es a "es" az elovasarlasi es elo
haszonberleti jog gyakorlasa hdekeben az adas-veteli es a haszonberleti
szerzodes hirdetmenyi uton t6rtena kozlesere vonatkoz6 eijarasi
szabalyolu'61 sz616" 474/20 13. (XII. 12.) Korm. rendeiet is.
A Foldforgalmi torvennyel osszhangban a kOtmanyrendeletek is 2103.
december 15-toi folyamatosan, 20 i4. evben tobb lepcsoben (januar I.,
mitrcius I., majus 1., december 31.) iepnek hat<'tlyba.
Az aditsvetelre vonatkoz6 szabaiyozas "esak" 2014. mareius I-toi es
majus i-tol valtozik, azonban a haszonberleti szerzadesekre, es azok
kozzetetelere vonatkoz6 szabalyozas mar 20 J3. december IS-tol hatalyba
lepett, es 20 14.januar I-tol ismet-jelentosen -valtozott.
Rendkiviil SZigOrll eloirasokat tartalmaz az atmeneti szabalyokr61 sz616
fOldtorveny (Fetv.) XIX., a fOldhasznalati szerzadesekre vonatkoz6
atmeneti rendel kezesekrol sz616 fejezete. Ebben a fejezetben a torveny
115.§-a egyertelmuen es k6gensen el6itja, hogy mikor hatalytalan a
haszonberleti szerzodes, illetve a haszonberleti ajanlat:
"Jl5, § (1) A 2013. december 15. es 2014. aprilis 30. kozott kozzetett
(kdzolt) haszonberleti szerzodes, illetve az 52. § (2) bekezdese szerinti
haszonherteti ajantat az eto-haszonbertetre jogosutttal szemhen
hatatytalannak minas iii, ha a szerzodesnek az elo-haszonberletre
jogosliitakkal vato hirdelmenyi titon tortena koztesere a FoldfOigalmi
torveny vegrehajtasara kiadott rendetet megsertesevei keriitt SOl:

(2) A 2013. december 15. es 2014. aprilis 30. kozott kozzetett (kozolt)
haszonberleti szerzodes, illetve az 52. § (2) bekezdese szerinti
haszonberteli ajanlat tekintelehen az eto-haszonhertetre jogosullnak a
szerzodes/'(? lett etfogadojognyitatkozataban kett nyitatkoznia a /14. .Ii-ban
foglaltalo·ot.
(3) A 2013. decem her 15. es 2014. aprilis 30. kozott kozzetetl (kozOlt)
haszonberleti szerzodesre, iltetve az 52. § (2) bekezdes szerinli
haszonherleti ajanlatra tett elfogadojognyilatkozat hatalytalan, ha
a) az alakszenisegi eloirasoknak nemfetet meg,
h) nem az elo-haszonberletrejogosulttolszarmazik,
c) az elO-haszonhCrtetre jogoslltttol szarmazik. de nem allapithato meg
betote az elo-haszonherteti jogoslltlsag jogatapja vagy az, hog)' az elo-

haszonherleti jog mely torvenyen alapul, illetve az elO-haszonberleti jog
nem a megjelolt torvenyen vagy a torvenyben meghatarozotl sorrend
szerinti ranghelyen alap 111, vagy
d) az elo-haszonbertetrejogosultlol szarmazik, de nem tartalmazza az elo
haszonbertetre jogosultnak a FoldfOigalmi torveny 42. §-aban, es a (2)
bekezdesben elOirt tartalmu nyitatkozatait. "
AFetv. 118.§ -a tovabbi feltetelek tamaszt, az (I) bekezdese eloirja, hogy a
fOldhasznalat bejelentese soran ismeteiten kell nyilatkoznia a
fOldhasznal6nak:
"Jl8. §. (1) A Jl2. §-ban meghatarozott esetben a jOldhasznalonak a
/Oldhasznalati szerzodesen tlil afoldhasznalati nyilvantartasba vetel iranti
bejelentese soran, az ott lI1eghatarozott bejelentesi adatlapon is
nyilatkoznia kelt a Foldj(Jlgalmi torveny 42. §-aban meghatarozott
kotelezettsegvallalasokrol es feltetelek fennallasarol. valamint a Jl4. §
ban, illetve a Jl6. §-ban meghatarozottakr61.
A li8.§ (2) bekezdese, a (mar sikeresen kozzetett) haszonberleti szerzodes
tartalma vonatkozasaban rendelkezik egy meg sulyosabb (hianyp6tlas
neikuli) szankci6r61:
" 118,§ (2) Ha afoldhasznalati szerzodes nem tartalmazza a Foldforgalmi
ton'eny 42. §-aban, a 114, §-ban, ittelve a 116. §-ban meghatarozottakat, a
foldhasznalatnak a nyilvanlartasba vetele iranti bejelenteset az
ingatlaniigyi hatosag etutasitja.
(3) Ha a bejelentesi adatlap nem tarlalmazza a Fotdforgalmi torveny 42.
§-aban. a 114. §-ban, illetve a 116. §-ban meghatarozottakat, vagy a
bejetentesi adatlap mas okb61 hicinyos, az ingatlaniigyi hatosag a
nyitvantartasbavCiel iranti kerelmel benyt!jto jOldhasznal6t hianypotlasra
hivja fel, Ha a kerelmezo a hianypotlasi felhivashan megallapitott
hataridon beliilnem tesz eteget a hianypotlasifelhivasnak, az ingatlaniigyi
hatosag a nyilvimtartasbavetel iranti elj'arast megsziinteti. "
Az ingatlanUgyi hat6sag elutasitasab6! kovetkezik, hogy az elutasitas
eseten ujra meg kell ismetelni az eljarast, a szerzodes-m6dositast61, a
k6zzetetelen at, a bejelentesig.
A kozzeteteli eljads szabatyozasa is megvaltozott:
- a kozzetetel soran a haszonberleti szerzodest (vagy a ta11almilag
megfeleloen kitoltott haszonberleti ajaniatot) harom eredeti peldanyban,
az alain'lst61 szamitott nyolc napon beliii csak a haszonberbead6 (-vagy az
altaia meghatalmazott kepviselo-) ny(Ijthatja be a jegyzohoz, es kizar61ag
a 474/20 i3. (XII. 12.) Korm. rendelet 2. szamu mellekleteben eloirt
adattartalommal kitolt6tt formanyomtatvanyokon. (A forma
nyomtatvanyok letolthetok a Foldhivatal honlapjar61.) A haszonberleti
szerzodes hirdetmenyi ttton torteno k6ziesere vonatkoz6 eljaras dij- es
illetekmentes.
Mennyit er a magyar termofOld?
A nagy voillmenii es reszletes jogszabalyi valtozasok ellenere sem kapott
azonban jogosllitsagot a berbead6, illetve afoldtulajdonos arra, hogy a
kifiiggesztest kovetoen, egy kedvezobb ajanlat eseten a szerzodestol
elallhasson, vagy a veteli arat/ a haszonberleti dijat megemelhesse.
Ezert erdemes a fOldtulajdonosnak meg a szerz6tles megk6tese elott szeles
koruen titjekoz6dnia az adott termofOld optimal is aranak, berleti dijanak
mertekerol. Ennek egyik igen bevalt es jelentos hasznot eredmenyezo
m6dja a kozbeszerzesi eUarasokkal hasonlatos nyill p<'Ilyaztatas, vagy a
zart lieitalas. Ezen eijaras soran a lehetseges vevoket, vagy berbead6kat
egy eiozetes eijarasban, a maganllton meghirdetett nyilvanos, vagy
zartkorii ajanlat benylljtasara lehet felhivni, es a szerzodest a legjobb
ajanlatot ad6val megk6tni.
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Varga eaautoszerelii meSler
Gvomaendriid, sokonai u. 31.

Tel.: 06-66/61 - 50; 06-30/600-42-30

I IMRE
5500 Gyomaendrod, Bajcsy-Zs. ut 98.

Telefon: 66/282-802; 30/6388-953
AKCI6s AJANLATI

STlHL, MAKITA kisgepek a keszlet erejeig!
Alkatreszeik es kiegeszitoik is megvasarolhat6k!

Szegelynyir6k, kaszak...
Mosogepek, hiitok, fagyasztoszekrenyek

Futesfelujltashoz, rekonstrukci6hoz kazanok,
radiatorok, szerelvenyek!

Idomacelok, sikhal6k, lemezek
Min6segi konyhaieszkbz6k, haztartasigepek

Minosegi kerekparok es alkatreszek!
Epuletgepeszeti anyagok, cs6vek idomok, kazanok

Tuzrostely (kalyha- es kazanrostelyok)
kandall6k nagy valasztekban!

Furd6szoba felujftashoz mindenfele felszereles,
szukseg eseten r6vid hatarid6vel t6rten6 beszerzesek!

Futeskorszerusfteshez, fUrd6szoba kivitelezeshez
kivitelez6t tudunk ajanlani!

Nyitva tartas:
hetkoznap: 8-12; 13-17-ig; szombaton: 8.12-ig

M S
CiMONK: 5500, GYOMAENDRC)D, FO OT 188. (A VODAFONE OZLET HELYENj

TEl. : +36-70~77-33-921
NYOMA ZT, HOGY NEM T -SZEL
SEMMIT AZ EGESZSEGEDERT?

A ANOOAN ROHANSZ , SE EROO,
SE KEOVED oRAKAT EDZENI?

NEMIGENY LATbLTbzES~
NEM JA IZZAOAsSAL
MEGIS ATMOZGATJAAZ EGESZ TESTET.

K A F e 0 T!
NAPI 10 PERC AZ

EGESZSEG S,SZEPTE5T'RT
10 PERC FLABeL 5=45-50 P RCNYI

EDZOTERMI EDZE5.

~t~~~ HAVI KORLATLAN BERl.ET:
l.lilI 5500 HUF

~~~~l~~..~ pAROS HAVI KORLATLAN BERLET:

8000 HUF
NYITVATARTAs: H-P.: 7:00-10:00, 14:00-19:00

SZO.: 14:00-18:00; VAS.: ZARVA
Araink magyar forintban (HUF) ertend61\ es tartalmazzal\ a 27 %-os AFA·t!
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Allatorvosunk levele 0 00

Nem a vita kedveert. ..
Regen - gyerekkent a sz(ileimmel kozosen - egy tarsasagban a beszelgetes
sonin felvet6dotl, mit keres a tiszafa a Jakasban. Nem sok energiat
forditottam akkor erre a mondatra, de a tarsasagban levo egyik orvos
elmondta, vesZelyeSllek tartja, fOleg kis negyzetmeteren, mert betegseget
okozhat. Allnyira bennem maradt megjegyzese, hogy a mai napig, ha
tiszafatlatok egy lakasban, mindig eszembe jutnak az ott hallottak. De
nezztik meg mi is a val6sag
A kozonseges tiszafa orokzold novenyfaj. Magyarorszagon is 6shonos
noveny. A fa minden resze mergezo, kiveve a mag k(i1so resze. Igen
sokfele, valtozatos mergeket tartalmaz. A szaraz levelek is erosen
mergezoek. Lovak szamara a legmergezobbek, de a sertesek, a
szarvasmarhak, es mas haziallatok szamara sem kevesbe art. Gondoljunk
bele haziallatainkat hflI1y esetben lattuk mar fakat, agakat ragcsalni, de
rosszra soha nem gondoltunk. Az okozott t(inetek a tamolygas, az
Izomremeges, a gorcsok, akar ajulas, nehezlegzes es veg(il a
szivelegtelenseg. Gyors elhullas eseten nem mindig latjuk a tUnelek
osszesseget, csak a heveny szivhalalt diagnosztizaljuk.
A gyongyvirag hany kel1ben 1<hhat6, csoportjai kedvesek a szemnek,
amikor tavasszal elobujik, de a szep latvany mellett 6 is mergezo. A
gy6gyszeripar is hasznositja. Ha megeszik, hasi gorcsoket, hasmenest
okozhat. Igaz nagyobb mennyiseget kell el fogyasztani a tUnetek
jelentkezeseig.
A gyi'lszuvirag-feleket kertekben, utcan szivesen (iltetett disznovenykent
hasznaljak (piros gyi'lszuvirag, gyapjas gy(isz(ivinig, stb.), de egyebkent
barhol eiOfordul6 novenyfaj. Regen is szandekos mergezesek alapja volt.
(Nem temek ki a reszletekre.) Erosen mergezo l Hat6anyagAt en magam is
szivesen hasznalom orvosi kiszerelesben, Mi magunkt61 ne akarjuk
kivonni a hat6anyagat es felhasznalni, mert a mergezes szivveres szamol
jelent6sen lecsokkenti, majd szaporazza. Hanyinger, hanyas
szemproblemak jelentkezhetnek. Vegso esetben elhulliist is okozhat.
J;lovenyi rokonai is gy6gyszeralapanyagkent hasznosithat6k.
Es itt, meg sorolhatnam a tobbi, kertben, el6terekben, szobakban tartott
novenyeket. (Leander, fagyongy, fenyOfa, amarillisz, tuja, jacint hagyma,
narcisz, cikJamen, irisz, aranyeso, hortenzia, csillagfUrt, boglarka, Ii/iom,
borostyan, krizantem, filodendron es meg boven sorolhahlam.)
Lehet nem is gondolunk ra, de hat minden etoleny vedekezik vaJamiveL

Van aki foggal, korommel, van aki alkaloidakkal.
Termeszetesen ez nem azt jelenti, hogy tiintessiik el ezeket a termeszet
szepsegeit, csak figyeUtink a hilzi allatainkra, ha kornyezet(inkben
el6fordulnak novenyek es allataink ragni kezdik, majd barmilyen
rendellenesseget eszleliink rajtuk. Azonnal forduljunk allatorvoshoz a
ti.inetek enyhitese, megszi.intetese miat!!

DI: Konde Gabor a/lalorvos
GyomaendrOd, FOfll/49.

Kondoros, Bacs6 Be/a u. 30,
Tel: 30/9032-998

konde~kondorosikt~hu

Ez lenne a rasszizmus?
Meg az Echo TV-ben dolgoztam, tehat j6 negy evvel ezelott, amikor
napvilagot latott egy adat, mely szerint a Magyarorszagon elo 8 ev alatti
gyerel<ek otven szazaIel<a cigany szarmazaSlL Nem t1.1dom, hogyan met1ek
ezt, hiszen nalunk statisztil<ailag cigany nem letezik, csak magyar,
mlodenesetre ez az adat az altalam megkerdezett szakember szerint
leljesen real is.
Gondoljuk lovabb ezt a szaraz adalot! Ot-tiz ev mlliva az erettsegizo
fialalok aranya hasonl6 lesz. Ezekbol hanyan mennek egyetemre, szakmat
tamllni, stb.? Hanyan lesznek ad6fizeto allampolgarok, es hanyan lesznek
azok, akik a tarsadalom szekerebe kapaszkodva pr6balnak haladni vele?
Hany csimpaszkod6t bir el ez a szeker? T6rvenyszerl'mek t('mik, hogy egy
ldo utan megal!, es elindul a klizdelem a fennmaradasert. Mire szamit
hatllnk, ha ajelenlegi helyzet nem is lesz rosszabb (bar miert ne Jenne?), es
a ciganysag egy resze a problemaira csak eroszak alkalmazasaval "kepes"
megoldast keresni, a magyarok egy resze pedig tovabbra is erolteti a
"pozitiv" diszkriminaci6t, a felzark6ztatasi penzek milliardjait? A
jelenlegi helyzel nem kovetel erie sefmit, Sol aki megpr6balja, azt
politil<ai karantenba akalja zarni, rasszistanak belyegzi, kiilfoldon
befeketiti, nacizza stb. Az otven szazalel< egy resze kiizd, amig lehet, majd
kiilfoldre megy dolgozni? Mert itthon nem maradhat, hiszen az orszag
egyes reszei elhetetlenne valnal<. Sot, mar most is vannak ilyen ler(iletek
Csak az en 6sszeesk(ives-elmeletekre nyitott elmem feltetelezi azt, hogy
abban a pillanatban j6nnek azok, akik az "ajveI<016kat" finansziroztak?
Merl j61 lathat6, milyen politikai erok kapnak k(i1fOldi penzeket liltsz61ag
ertelmetlen(iL K6zben itthon az izraeli kovet belesz61 a magyar
lortenelemtank6nyv szerkeszlesebe, folyik a zsid6 klllllira an\nytalan
nepszerusilese, izraeli kemrep(i16k jonnek-mennek (meg kivizsgalni sem
lehet, miert?), izraeli kommand6sok gyakorlatoznak Ferihegyen, vesznek
reszt a 2006-os esemenyekben. Aki ezeket emliti, lehiilyezik, ha a Parla
mentben val' ra valaszt, egy mondattal (es egy gllI1YOS mosollyal) lesoprik.
Kozben a magyar miniszterelnok soha nem latott m6doll megalazkodik a
Zsid6 VilngkongressZlls elott, akik hfllab61 meg Ie is kopik 6t.
Ha a tarsadalom nagy resze ezt latna, legalabb kerdeseket tenne fel, majd
nyilvan hamarosan veget erne ez a pofAtlan rombolas. De a tarsadalom
nagy resze ezt nem latja csak az RTL-t, meg a Bekemenetet. Ezt a
folyamatot szolgalja a Jobbikon kiv(i1 a jelenlegi osszes politikai pfllt,
kozliik a kormanyzati er6. Engem nem erdekel a Kolompar csalad
Gyongyospatan, es nem erdekel Klein tanarn6 sem a Berzsenyi gimiben.
Engem az erdekel, hogy lesz-e a diplomas, tobb nyelven beszel6
lanyaimnak munkaja iUhon, kimehetnek-e a majdani unokaim az utcara,
tanuljak-e majd Trianont is a holokallszt mellett, es minden, ami ebben a
mondatban benne van. Mint Mlagos magyar allampolgar magyan\zatot
varok ana az izraeli ingatlanhirdetesre, 6riasplakatra, amelyen a
Budapestet megjelenit6 hatter elott a "VasaroJj foldet uj hazadban'"
szlogen 0lvashat6. Egyszeruen jogom van hozza. Vagy mar nincs? Csak
irogatni?

Porzse SandorfOszerkeszlo, Barikad helilap 2014. januar 16.
A ciklc a Jobbik gyof/laendrodi szervezetenek Iclmogat6saval jelen! meg.

Palyazati kiiras felnott haziorvos teriileti eUatassal munkakor betoltesere
Varosi Egeszsegi.igyi Intezmeny - Gyomaendrod a "Kozalkalmazottak A palyazatok benylljtasanak
jogaJlasar61 sz616" 1992. evi XXXIII. torveny 20/A. § alapjan m6dja:
palyazatot hirdet Gyomaendrod - Varosi Egeszsegi.igyi [ntezmeny 2. Postai uton, a palyazatnak a Varosi
szamu haziorvosi korzet felnott haziorvos teriileti ellatassal E g e s zs eg Ugy i In tez men y -
munkakor betoltesere. Gyomaendr6d cimere torten6
A kozalkalmazotti jogviszony id6tartama: megkUldesevel (5500 Gyoma-
hatarozatlan ideji'l kozalkalmazotti jogviszony endr6d, H6s6k utja 57. ). KerjUk a
Foglalkoztatas jellege: boritekon felttintetni a palyazati
Teljes mllnkaid6 adatbazisban szerepl6 azonosit6
A munkavegzes helye: szamot: 1/2014. valamint a
Bekes megye, 5500 Gyomaendr6d, Dr. Pik6 Bela utca 3. mllnkakor megnevezeset: felnott
A mllnkak6rbe tartoz6, ilIetve a vezeWi megbizassal jar6 haziorvos ter(i1eti ellatassal
tenyeges feladatok: Elektronikus uton:
A 4/2000.(11.25.) EuM. rendeletben meghatarozottak szerinti Ravaine Farkas Eva reszere a szakrendeJo@gyomaendrod.hu E-mail
haziorvosi tevekenyseg. cimen kereszti.il
A paIy:\zat benyujtasanal< hatarideje: 20 J4. marcius 31. Szemelyesen: Dr. Torma Eva, Bekes megye, 5500 Gyomaendr6d,
J::o. palyazati kiirassal kapcsolatosan tovabbi informaci6t Dr. Torma H6sok lltja 57.
Eva igazgat6 fOoryos nyiljt, a 06/20/280-2820 -os telefonszamon. Palyazat eibiraillsanak hatarideje: 2014. aprilis 15
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Palyazat munkahely teremtesre

A fejl6dni kepes es akar6 vallalkozasok reszere munkahelyteremt6
beruhazasok tamogatasara palyazati programot inditott a
Nemzetgazdasagi Miniszterium 13 milliard forint keretbsszeggel.
Ezzel kapcsolatos rendezvenyt, f6rumot tartottak varosunkban a volt
varoshaza nagytermeben januar 29-en. Ezen pa lyazhatnak a
Magyarorszagon bejegyzett mikro-, kis-, es kbzepvallalkozasok,
feltetelekkel. Vissza nem terintend6 tamogatas kereteben llj gepek,
berendezesek, mi.'tszaki eszkbzbk, technol6giak beszerzesenek, llj
letesitmenyek epitesi kbltsegei szamolhat6k el. Igenyelhet6 tamogatas
1,5 milli6 forint/lij munkahely. Benylijtasi hatarid6 februar 14-ig.
Erdek16dni a BMKH Munkaiigyi Kbzpontjaiban. (Gyomaendr6d,
Szabadsag ter I. sz.)

RENDORSEGIESE ENYEK
Sulyos baleset! Januar 23-an a delutani, koraesti 6rakban, ll~y hat 6ra
kbriil tbrtent a baleset a szarvasi, 443-as llton. Az Endr6d es Oregsz6l6
kbz6tti litszakaszon egy ember kerekparjat tolta. Egy gepkoesi, amely
azonos iranyb61 erkezett, eliitbtte ot, mivel a vezet6, bevallasa szerint,
kes6n vette eszre az lit szelen halad6, kerekpaljar tol6 ferfit, raadasul
eppen kbzeledett szemb61 egy masik gepjarmG. Abalesetet szenvedett
ferfit azonnal k6rMzba szallitottak, az iigyben az eljaras folyamatban
van.
Az elmult idoszal'ban nagyon sok ittas kerekparost kapott el a
rcndorseg ellcnorzesck soran, kozutjainkon. Ezelmck az
embereknek 30, 60 ezer forintos birsagot kellett fizetnitik ittas
kerekparozas miatt.
December 2-an, delutan jelentettek be a rend6rsegre, hogy a bir6sag
tavoltartasi hatarozata ellen6re egy helyi ferfi megjelent volt felesege
lakasanal. Tekintettel arra, hogy ~zabalysertest kovetett el, elfogtak es
a bekescsabai fogdaba szallitotta[(.
December 3-an igazoltatott a rend6r egy ferfit a F6 llton, akir61 az is
kideriilt, miszerint a gyulai tbrvenyszek kbrbzi, mert 170 ezer forint
birsagot nem fizetett be. A gyulai BV-be szallitottak, ahol megkezdte
70 napos foghaz biintetesenek letblteset.
17-en ertesitettek a gyomaendr6di rendor6rsbt, mivel a gyulai
t6rvenyszek egy gyomaendr6di ferfi el6zetes letart6ztatasat rendelte
el korabbi biincselekmeny miatt. A rend6rjar6r a lakasan elfogta az
erintett szemelyt es a gyulai BV intezetbe szallitotta, ahol el6zetesbe
helyeztek.
20-an, a kes6 esti 6rakban egy csaladi botranyr61 erkezett bejelentes. A
kierkez6 rend6r megallapitotta, hogy egy helyi ferfi, lakasllk udvaran
mindent bsszetbrt, agresszivan viselkedik, ett61 a csaladja is
megremiilt... az intezked6 jar6r jelenlete sem esillapitotta
emberiinket, tovabbra is agressziv maradt. Erre a rend6r
megbilineselte, es az orsre allitotta elo. Ellene garazdasag miatt indult
eUaras. Viselkedese okair61 nem nyilatkozott a tombol6.
Januar 4-en, az ejszakai 6rakban, jeleztek a rend6rsegre, hogy a
Vasarteri lak6telep kornyeken kel szemely gyanllsan setalgat a

Gyurcsany Ferenc Gyomaendrodon .
Gyurcsany Ferenc a Demokratikus Koalici6 (DK) elnbke januar 28-an
Bekes megyebenjart. Egesz napos programjM Szarvason piaei setaval
kezdte es Mez6kovacshazan Jakossagi f6rummal vegezte. II 6rat61 13
6raig Gyomaendr6dbn tart6zkodott, ahol a DK helyi irodajaban
talalkozott a sajt6 kepvisel6iveJ. A sajt6beszelgetesen reszt vettek az
bsszefogasban erdekelt partok megyei kepvisel6jelbltjei, kozbttiik
Rejt6 J6zsef valaszt6kbrzetiink jeloltje is. Gyurcsany Ferenc
elmondta, a baloldali partok az bsszefogassal megteremtettek a
gy6zelem eselyet az aprilis 6-i valasztasokra. Rendkiviil kemeny, s6t
durva kampanyra szamit a kormanypartok reszer61, amit61 
velemenye szerint - nem szabad megijedni, kllituralt m6don, de
kemenyen fogalmazva kell nekik valaszolni. Ra kell mlltatni itt
helyben IS arra a val6sagot nelkiilbz6 kormanypropagandara, amellyel
a valaszt6k megtevesztesere jatszanak. A val6sag bemlltatasavaJ,
felelotlen igergetesek elkeriilesevel kell meggy6zni a valaszt6kat
igazunkr61. Ha Orban kap lljabb negy evet, az katasztr6fa lesz
Magyarorszag, a magyar nep szamara. A kepvisel6jelbltek nehany
mondatban yazoltak elkepzeleseiket. Er6sitettek, hogy az bsszefogas
megteremtette a gy6zelem eselyet. Jelblti.ink, Rejt6 J6zsef sok egyeb
problema mel let a mllnkahelyteremtes jelent6seget emelte ki, mint
egyik legfontosabb megoldand6 dol got. A sajt6beszelgetest kovetoen
egy b6 6rahosszara szimpatizansokkal tala]kozott Gyurcsany Ferenc, a
volt Afesz egykori tanacskoz6 termeben. A napi aktllalis politikai
helyzet rbvid ertekelese utan kerd6s felelek formaban kaptak
tajekoztatast a resztvev6k DK tevekenyseg6r61, az bsszefogasban val6
reszveteler61, az aktualis politikai esemenyekkel kapesolatos
allasfoglalasair61, velemenyerol.
A taJalkoz6n reszt vett es bemutatkozott Rejt6 J6zsef is.

-Babos Laszlo Bekes megye 2. vic Elnok-

parkol6 aut6k kbzOtl. Mikor a rendorjar6r ki6rkezett, futasnak eredtek,
azonban egyikiiket el tudtak kapni a zsaruk. Az auto felton':>
ruhazatab61 tokmanykules, bsszetekert femdr6t, mint elkbvetesi
segedeszkoz keriilt elo. Kbzben az is kideriilt, hogy a kornyeken mar
t6bb aut6t is felt6rtek abban az id6szakban. Ellene lopas miatt indult
eljaras.
December 16. es janllar 4. koz6tt, a Peresi holtagon fekv6
vikendhazakba tbbb alkalommal tbrtek be. A nyomozas soran egy
gyomaendr6di ferfi el kbvet6 keliilt a kepbe, akit aztan januar 8-an
eloallitottak az 6rsre. A gyanll szerint a ferfi horgaszfelszereleseket es
egyeb ing6sagokat tulajdonitott el az elbagyatott nyaral6kb61. Ellene
lopas miatt indult meg az eljaras.
Januar II-en, a deli idoszakban jeJentette be egy mez06r a rend6rsegre,
miszerint gyomaendr6d klilteriileten 3 szemely akacfat vag ki. A
kierkez6 jar6r megallapitotta, hogy a fat el akartak az elkovet6k lopni,
ezert az orsre eloallitottak oketo A harom favag6 kozii[ egyet
szabalysertes miatt 6rjzetbe veltek es a bekescsabai rend6rkapitanysag
fogdajaba szallitottak. Az iigyben a szarvasi bir6sagjar eJ.
17-en igazoltattak egy kerekparost, aki, mint kideri.ilt, ittas volt. VeJe
szemben 30 ezer forintos k6zigazgatasi birsagot szabtak ki, de aztan az
is kideriilt r6Ja, hogy kbrbzes alatt all. AszemeJyt el6alJitottak.
Januar 25-en, a reggeli 6rakban erkezett a bejelentes a rend6rsegre,
miszerint a Penny market k6zeleben felallitott tej automatat
("vastehen") feltbrtek, es abb61 az apr6penzt vittek el az elkbvet6k. Az
adatgytijtes soran felmeriilt egy blintetett el6eleti.l gyomaendr6di ferfi
szemelye, akit nehany 6ra mlllva, az endr6di varosreszen igazoltattak
es elfogtak. Ellene lopas miatt folyik az eljaras.

Farsangi Kupa
A Gyomaendr6di Fiatalok6rt Egyesiilet februar
22-en 10 6rM6l Farsangi Kupa neven labdarug6
tornal rendez. Nevezni a 06-70/355-5884.
telefonszamon lehet. Nevezesi dij 6000 Ft. Az
esemenya Varosi Sportcsarnokban lesz. Abelepes
ingyenes. Mindenkit szeretettel var a
Gyomaendr6di Fiatalokert Egyesiilet!
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Ingatlan Vegyes
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Temetesen reszt vettek, sirjara koszorut,

viragot helyeztek es szbban,

vagy irasban kifejeztek egyiitt erzo reszvHiiket!

A gyaszo16 csalad

Koszonet
A Mozgaskorlatozottak es Hadirold(antak Gyoma
endrodi Egyestiletenek Vezetosege es Tagjai ezuton is
tisztelettel megk6sz6nik mindazok segitseget, akik a
2013. evi muk6desunkh6z, es a IX. Bogn'tcsos
Babetelek Fozoversenye, es az evzaro rendezvenyiink
sikeres megrendezesehez adomanyukkal es
tamogatasukkal hozzajarultak!
Amennyiben lehetseges, a tovabbiakban iskerjuk,
tamogassak egyestiletiinket esetlegesen az SZJA 1 %
kal is! Adoszamunk: 19057134-1-04.
Tamogatbink: Smiri Attila, Farkas Timi, Szitas
Laszlo, F6ldvari Istvan, Muranyi Karoly, Feher
Mihaly, Keselyosi F6ldmuvelo Kft., Mammut-tec
Kft., Makra Ferenc, Tapir Papir Iroszerbolt, Ivanyi
Lajosne kepviselo, Varfi Andras polgarmester, Pajer
Ilona, Siker Kft., tagjaink, szimpatizansaink.

Tisztelettel: Tinuirne Kozma Agnes elnok

Hahisan mondunk koszonetet mindazoknak, akik

BINGES ANDRAsNE

A brit gep tapasztalt pilbtaja egy szivar alaku
femes targyat latott elsuhanni kozvetJeniil a gep

mellett. A hatbsagok vizsgalbdtak, de nem talaJtak
magyarazatot.

A majdnem katasztrofalis talalkozas tavaly nyaron (2013) tOrtent alondoni
Heathrow repUliSter kiSzeleben, de csak az elmult napokban szamolt be r61a
a Daily Telegraph, miutan a Japnak sikeriilt megszereznie az esetriSJ sz610
hivatalos jelentest. A gep pil6taja at esetet vizsgaJ6 hat6sagnak elmondta:
az utasszallit6 fele szaguld6 targy a gep bal oldala felOi erkezett es alig par
meterre a repulii felett szallhatott csak el. Annyira kozel volt, hogy apil6ta
meg volt gyiSzodve arrol, hogy ossze fognak utkozni. Mire eszrevette a
tar-gyat, mar nem volt ida megkiserelni elkerlila manovereket. A jelentes
szerint csak annyit tudott tenni, hogy osztonosen behllzla a fejet. Majd az
ismeretlen targy tavozasa utan jelentette az esetet a legi ininyitasnak, ahol
nyomat sem talaltak arejtelyes repUliS targynak - irta aTelegraph.
A kozeli talalkoz6 Reading varosa felett tOrtent, nagyjabol tiz kilometer
magasan, mikozben a turistakkal teli Airbus A320-as gep 830 kilometeres
sebesseggel haladt. Az uf6 este fel het utan par perccel jelent meg a gep
mellett, napfenyben. A pil6ta elmondasa szerint az ismeretlen eredetil
repuliS targy alakja szivarra, vagy egy rogbi-labdara hasoniitott, es ezlistiSs,
femnek latszo anyagbo\ kesziilt. Miutan a pil6ta jelentette az esetet, az
utkozes-k6zeli helyzeteket vizsgal6 brit legiigyi hat6sag vizsgalatot
inditott, de nem jutottak semmire azzal kapcsolatban, hogy milyen
targgyal talalkozott az utasszallito. Ajelentes szerint mas repuliSgep nem
volt abban az idiSben a terlileten, azt is kizartak, hogy egy meteorol6giai
ballont latott a pilota, csakugy, mint ajf\tekballonokat, azok ugyanis j6val
kisebbek, es ahadsereg is azt k6zolte, hogy radaljai nem lattak semmit.

Elad6 egy hasznall gazlUzhely es egy
Hajdu tipusu mos6gep. 10000-10000 Ft.
Erdekliidni: leI. 283-450. Iranyar: 10000
10000Fl

Vetiigep (16 soros Lajla lfpusu,
nortonos), allalszallit6 kaloda, 2"-os,
kardanos szivattyu (kistraktorhoz),
Csepel motoros 2"-os sZivatlyu
sziv6csovel, labszeleppel elad6, vagy
elcserelhelo 4-5 fejes tarl6hant6 ekere.
Ara: 87-52-33-59 ezer Ft. Erd.: 20/537
5919

Gyermekhevero, dohanyz6 asztal,
Ir6asztal, kombincilt gazlUzhely, SIMSON
motorblokk - turb6s elad6. Erd.: 30/523
15-44

Moulinex, 6 alkot6reszes. alig hasznall
zoldsegparol6 elad6, 6eFt. Erd.: 20/221
6633

Korrepelalas, felzark6ztatas,
magan6rak, fejlesz16 foglalkozasok,
dolgozatokra, kozepiskolai felvetelire,
versenyekre val6 felkeszites, allalanos
iskolasoknak (1-8. oszt.). Tovabba alap
es kozepszinW erettsegire val6 inlenzlv
felkeszit6 foglalkozasok malematikab61.
Iskolai dolgozatlapok megrendelhetok.
KorszerGen felszerelt tantermemben
minden felszereles ingyen biztositott. Cel
~ minel jobb iskolai eredmeny elerese! Az
On gyermekeerl dolgozoml Erd.: 30/856
32-18

Ontottvas, zomanc burkolatos
(szentGzelesre) kalyha elad6. Erd.:
20/221-6633

Gye., VasMeri lip-en 1,5 szobas, 1.
emeleti lakas hosszutavra kiad6!
EgyedGI all6k eliinyben. Erd.: 66/386-500

Megkimelt nemet kerekparok. 4 db
karpitozott szek, szobakerekpar, aut6s
gyerekGles, mikr6-sGto, bor forg6szek,
LCD monitor, 180 x 200-as agybetel, TV,
mosd6kagyl6 elad6 Kulich Gy. utcai
hasznaltcikk kereskedesben. Erd.:
20/9857-259

Gyomai rElSZen kis paraszthaz elad6.
Erd.: 30/294-12-69

Gyoma, Arany J. u. 16. sz. alatt 4szobas,
osszkomfortos haz elad6. Erd.: 20/5266
573 -b-4x-

Lakodalmal<, I'endezvenyek,
Vacsol'uk zeneszolgaltatasa!

Tel.: 06·20/221 ..66..33

Gye., Konyves K. 4/2. sz. alatti
osszkomfortos, 100 m'-es csaladi haz
elad6.I.ar: 5,7 MFt. Erd.: 30/4455-924

Gyoman, Zrinyi u. 19/1. alalt 5 szobas,
etkezos, vegyes, ill. gazfGteses haz
elad6. Erd.: 70/566-73-44

Gye. Okl6ber 6. lip-en 2szobcis lakas
elad6, vagy kertes h{ma cserelheto.
Erd.: 20/5767-879

Endrodon, a Sugar ulon hosszu'
paraszthaz elad6. Ar megegy. szer. Erd.:
20/245-12-62

HUNYAN. 3 szobas, osszkomfortos haz
nagy portaval elad6. Erd.: 70/566-73-44

Gyoman, R6zsa F. 14. sz. alatt 4 szobas,
nappali +etkezo, padlasteres csaladi haz
als6epGlettel. garazzsal elad6, kisebb
csere erdekel. I. ar 11,5 M Ft. Erd.:
66/284-295: 30/249-76-22 -b-4x-

Tisztelt Hirdetonk!
Uj Gyomaendrodi Hirlap szerkesztosege Cim:
5500 Gyomaendrod, Arany J. u. 25.; mobil: 06/20/2216-633;
e-mail: biro.karoly5@upcmail.hu; Bekuldesi hatarid6 minden h6 25-el

...... ,. .. •.• . I" ...>t:.
INCrENESCSEREBEREHIRDfTES(APROHIRDEytS·)..·

Felado neve: : , , ;,;,.. , , .

Clms: , ·.. i •..• : .

Cserebere(apro-) hirdetes szovege (max. 20 sZ6).: , ..

Gye., Rak6czi u-ban. 4 szobas. dupla
fGrdoszobas, dupla ebedlos, 2 bejaratu
polgari haz meliekepGletekkel, dupla
garazzsal, vegyes tGzelessel,
berendezessel elad6. Erd.: 66/284-278;
30/851-99-02 -b-

Gye., felkomforlos paraszthaz,
bekollozhetoen, Kalvin u 57 sz. alatt.
elad6. Erd.: 70/2015-208; 66/282-148
-b-4x-

Gyomaendrod kozpontjaban, Napkeleti
u. 4. sz. alatti 2 szobas, gazfGteses
csaladi haz nagy meliekepGlettel, 1440
m'-es telekkel elad6.l.ar 3,45 MFt. Erd.:
20/4132-770
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Val ssza as
Gyomaendrod:

-Fa tit 26.
- B U sy-Zs. tit 49.
- B Ucsy-Zs. ut 119.
- Hossuth u. Z.
- Hossuth u. 66.

PAPIR ap'rb t
Gyomaendrod, Kossuth u. 31.

TELEFON: 06-30/278-04-05

I T A FA SA G!
AM AM ~

JE...."""AEZ KOLCSONZES:
TA i ~piRBOLTBAN

Tobb mint 300 feIe igenyes jelmez koziil talalhatja
meg a megfelelOt, a legjobban tetszot!
Ajelmezhez kiegeszitoket vasarolhat

(kalapok, maszkok, alarcok, fegyverek stb... !)
J6 farsangolast kivan a Tapir-papir csapata!

Ensebet Utalvanyt elfogadunk.
Tovabbra is va/that
vasay/as; uta/vanyt barmi/yen osszegben!
Nyitvatartas: H-P: 7-17-ig; A TAPiR PAP!R

Szo: 8-12-ig csapata

RZSEBET
utah/anyt

!ELFOGA UHH!'
I

~,-------------------~~-----~---~-~-----~--)

(~------------------=-~i;;-P~kj;~---------~\

! . elerheto arak
• 5zeles valaszbik
• minosegi termehek
• akciok
- torzsvasarl6i kartya,

ft. boltjait! !
I
I
I
I
I

UJ GYOM ENDROOI HiRl :p

ALAGYUJTOS
Kandall6hoz, kaz{mhoz..Egyeb ajanlat:

Si6nyegek, labtOrl6k

Nyitva tort6s: H-P.: 8-12; 13·17·ig Szo.: 8-12-ig
TelefOn: 66/386·553; mobil: 70/503-76-12

12.

Festekek bel- es kiilterre
Vi~szos asztalteritok

,
, E

Gyomaendrod, Kossuth u. 45.

Tapetak agy valasztekban!
Ontapad.6s tapetak
Fali matricak

Bordiirok
Merinyezet lapok
Szegolecek

., Z !iZ ZL
6yomael1drod,Hosokutja 53. Telefon i!84.-i!55
IN.GYENEsltOMPUTEllI:S sZEMvizsGAIAT
kEda, CSOTORTOI"PENTEk, sZ()MbAT 1 ()~]2~'G
. .... 'sz~RdA:dR. riEdE' MARGi'r
. . . dE.: 10~1 2~,iG, d\).: 1 4~1 6~iG

·yiasze~ vilagat abros UVsuga~ 011
fA.S,~,NG ·,A,I{C10·

A 'ATS,IER"SI UZlETbEN!
Ahanyev~s, annyj ,% kedvezmenyt adunk

, ··z muvegker te arabol", ha v,ed:oretegg,el
", ellatott I ricset vasarol!
Egyes, fenyre sotetedo lencsek
30 % kedvezmennyel.kaphat6k!

,EGESZ.SEGPENZTARiIv\RijAT ES SZEpkARlYAT dfoG'AduNk!
Are!zletekrol'erdeklo ~iin liil tunkben!
GY~RS .~~. PO~T()S ki$loh{A~!is~t.vAnj(Jl, kEdv~s \,A5A~ilQiNI(ATI
TiszrElEhE~: ,Sz.\nkA€silli\op:rOrt1El:nisTA, t\T~ZERE$~MESTER

I(ei(eli.les.lfar4(:s~nJ!i ()'~liepeltetes.#ofdt?,g Uj 'Evet!- .'

U)GYQmaEtndro"dlf:llrlllJ}.IOggi:ltlElhvarosi·haViiap. FelelqsszerkliWo: Biro
Karo!y,.'s!-eikesz\o.s'eg~ 55QQGyomaendrlid, ArahYJ~n'osu, .25,. !lz/Fel(Ms
Kia<J¢;Bir6 Karoly TeL: 06/20/221.·.66-33. ," ." ,"
Nyomia!ast Be~6ny Nyomda, Hegy(Marlon; Mezobereny, Veszt61 uI11!A,. .,
E·rnail:9yehlraeo07@freemailiflb;·biro,karoly5@up~m.aiLhu .'
Terl~$ztik.~gyomaen'(lrodi'kereskedok, I$$N szam: 2060·7083

Aiap,unkban megJelenO v~lemenyek,' eitekel~sek.hoizasz6Iasok. esetleg'
ftt,elel( hirdetesek nem felte1IEm(Ha $z~r~.e~zloseg ciHasponljat IOkrozik;
Yiszont· teret C1dunk mlnden·:velemenynek,hot~asz6,a$nak, melynek
hangv~lele bizonyos etikai hatarokkozoltmozog.Az "_xx.'; jelO frasok fizetett
hir,(l,ete.sek velemEJnvek vaqV PR-cikkek.crnilaP1erv: Novak Hanqa
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Ara: 200 Ft
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...11. o/dal .

.....................3-4.oldal

Rej/if J6zse[kepviselifjelol/

teses oltas....lO.. oldal

KOSZONTOM A NOKET
A kozelg6 NONAP alkalmab61 6szinte
szeretettel es megbecsUlessel koszontok
minden leis es nagy leanyt, minden h61gyet,
edesanyat, nagymamat, es dedit.
"Megerteni egymast aramben, szenvedesben,
segiteni ha csak egy szoval, egy gondolattal
is, nagyobb miiveszet, mint vegig barangolni
a vilagot, gazdagnak lenni es szorni a penzt.
Mert lelkeink kincse talim\Q legnagyobb
ajimdek es legszebb aram, amit egymasnak
adhatunk, s amiert nem tudjuk elegszer
mondani, hogy. ..KOSZONOM. "

"TUZIFA van elado!
Azonnali szallitasra kemeny tfizifa: bukk, to{gy.·

1 m-es ronk: 2300 Ft/q
kugli: 2400'Ftlq

hasitva: 2500 Ft/q
Gyomaendrod, Bajcsy-Zs. ilt 133. sz.

Tel.: 06/30/243-70-45

••

o4linden A:ea0eJ

~i olt/aoo/zhzaA·

.; 6ok~51 ~/UljJot

\ Aioan a,

. JzerAmztWlg/

N YE ES A F LY MO e
Angol teljesen kezdo A1 Indul marcius 20-an

kedd, csutbrtbk heti 2x46, 16.30-19.30
. A reszvetel feltetefe:

Regisztralni kefl a www.tudasodajovod.hu honlapon.
Ha nem tud regisztralni, hivjon es segitQnk!

Tobbet megtudhat ahonlapunkrol: www.internyelvstudio.hu

SZAMITOGEP KEZEL6 TANFOLYAM INDUL
azoknak, akik soha nem tanultak, de hasznalnak szamft6gepet.
Alanfolyam soran eljuthalsz akezd6 szintt61 ak6zephalad6ig.

Szovegszerkesztes, tablazatkezeles,
operaci6s rendszerek, IT ismeretek.
A tamfolyam megfelel az ECDL vizsga anyagimak
A 60 6ras tanfolyam id6tartama:
marcius 1 - majus 10 -ig. Heti 1x6 ora

Dija: 600 Ft/6. Gepet biztosftunk!
Erd: info@internyelvstudio.hu; 20/436-0699

ITER Nyel stu io, Gyomaendrod
Kossuth lit 18. hetfoapentek: 15.00m18.006ra

06-20/947-1603; info@}nternyelvstudio.hu
AKKREDITALT NYELVIS OLA AL·2549

Nemzeti Unnepunk 115)1;8
alkalinabol.
gondoljunk
tisztelettel
a dicsoseges forradalom resztvevifire!
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Dr. Frank6levele
Kedves Olvaso!
Kerem, fogadja el tolem ezt a megemlekezesnek wint irast na?y, Ner;1Zeti
Unnepiink aJkaJmab61. FeJek, hogy a k6zeledo valasztasok msatt II pa~o~

marcius IS. emleket majd felkavarjak, mint a forg6szel a lehullott OSZI
faleveleket. Szemely szerint nem 6hajtok megnyilatkozni a kozelgo
esemenyrol, aprilis 6-r61. Dontson mindenki a szive es az esze szerint.
Petofirol es Szendrey Juliar61 szeretnek neh{my gondolatot, esemenyt
megidezni, mert ugy erzem, marciusban ennel alkalrhasabb ido nem lehet
erre. 1848 a Szabadsagharc a kolto es szerelme, hazassaguk rovid, de
tragikus vegkifejlete osszefon6dott az egykori nemzetunk sorsaval' ~.ki

valaha jart magyar iskolaba, tudom, tanult, hallott r6luk, lsmen Petofi
verseit, bar mostamiban, ki tudja miert, vitatni, hallani azokat. Talan i~kabb

az idosebb koroszll'llyhoz irom e soraimat nagy-nagy szeretettel. Igy IS
emlekezzi.ink a kolto 6r1asra minden magyar bliszkesegere. Legyen 0 most
is es talan orokke pelda hazaszereto magyarsagb61 es a szerelem erejerol.

SZABADSA.G, SZERELEM - I. rtlSZ

HosszU hetek 6ta kesziilodott a lei kern melyen a marciusi levelem.
Gondolatban ujra es tljra irtam, tudva, hogy 1848. marcius 15-rol akarok
megemlekezni. Kisiskolaskent 1948. marcius IS-en ott szorongtam este
Edesanyamhoz bujva a bekescsabai
Felszabadulasi emlekmu kornyeken,
onnan nezve az esti tuzijatekot. A 100 eves
evfordul6 volt 1948-ban. Rakosiek meg
i.innepeltettek a magyarokkal az evfordu
16t. Minden hatalom ezt teszi, a sajat
szajize szerint, alakitva az esemenyeket, a
szabadsagharc lizenetet. Az elso Petoti
vers, amit meg kellett tanuJnunk, az
"Anyam tyitkja" volt. Petofi elete, hetkoz
napjai kevesbe voltak szamunkra ismertek.
Amikor nehany hete elovettem a kozel
2000 oldalnyi Jgy elt Petofi" cimii,
hatalmas irodalmat, magaval ragadott.
Tdomilliomos vagyok, az6ta naponta ezt
olvasom, van idom elmelyedni ebben a L :....- -.J

csodalatos eletmiiben. K(ilonosen izgal-
masak szamomra a '48. marcillS IS. elotti hetek, h6napok esemenyei, Petofi
eletenek alakulasa es a nagy, mindent elsopro szerelme Szendrey Jttliahoz.
Meggyozodesem, Petofi nelkm nem lett volna olyan 1848. marcius 15.,
mint amive vall. Szendrey Julia nelkm pedig Petofi sem lett volna olyan
amilyennek megismertuk. Szerelmi kolteszete igazan altala lett
halhatatlanna. Sokaig azt gondoltam, mert keyes Petofi verset hallok a
mediaban, 0 most nem divatos. Nem hinnem, hogy a magyar kolteszetnek
nagyobb zsenije elt valaha is. Alig mult 26 eves es micsoda eletmuvet
hagyott maga utan! Alapjaiban forgatta rei akkor a magyar irodalmi eletet.
kolteszetet.
Egyik febl1lAri napon ebed utan zenet hallgattam. Majd mintha valaki
felsz6litott volna: "kapcsold at a radi6t a Kossuthra!" Hirtelen mozdulattal
megtettem. Megkovmten es dobbenten hallgatt~m:KaszasAttila a fiatalon,
tragikus hirtelenseggel elhunyt szinesz Petofi Uti jegyzeteibol olvasott reI.
Hosszu gyaloglasokr61 es szekerlltazasokr61 sz6tt a kolto 1845-ben irott (Iti
jegyzete. Szatmarnemetitol Val:ig jarta be a hegyeket, az utba es6
teleplileseket. Csodalatos nyelvezettel, megfigyelessekkel tarkitva. Nagy
elmeny, ajanlom mindenki figyelmebe. A pr6zat is muvelte alig 20-22
evesen! Szerette a hegyeket, de a szive mindig visszahtlzta az AlfOldre, ez
volt az igazi hazaja. 1846 oszen (szeptemberben), Nagykarolyban egy
balon megismerte, elosz6r talalkozott Szendrey Juliaval. Julia 5 evvel
fiatalabb. Eiso latasra egymasba szerettek! Petofi ekkor heteket tolt
baratjanal, TeJeki gr6fnal. Lovagol, gyalogol, bejaljak a videket,
gyony6rk6dik. Itt itja az "Erdelyben" elmu versel. Kisebb-nagyobb
kalandjai mar kon\bban is voltak a holgyekkel. Errol korai versei is meg
megemlekeznek. Mar-mar elfelejtene Juliat, de a limy jelent~e:ik a
ko1tonel kozos baratjuk Sass Karoly levelelvel. Sass Karoly lesz kesobb a
hirvivo, a levelek atvevoje es atad6ja. Az oreg Szendrey, aki Erdodon
(Szatmarnemeti, Nagykaroly kozeleben leva kis telepiiles) a Karolyl
gr6fok tiszltart6ja, mindent elkovet, hogy megakadalyozza leanya es a
kolto egybekeleset! Julia muvelt, tanult I{my. Pesten nemet intezetbe jart.
Allhatatos es mindent elsopr6 szerelmiiket, egymasra talalasukat a sziilok
nem tudtak megakadalyozni. 1847. szeptember 8-an Erdod6n orok hiiseget

fogadnak egymasnak, majd Kolt6ra, a kozelbe mennek naszulra.
Gyonyoru szerelmes versek ebben az idaben is szi.iletnek, peldaul a
..Szeptember vegen". Pet6fi mar itt is megerzi, nem el6szor korai halalat. A
korai halallehet6sege t6bb verseben is elOfordul. 1847 egyebkentjelentos
fordlliat a kolto eleteben, meg tavasszal, epp mareius IS-en jelenik meg'
elosz6r nyomtatasban az 1846 vegeig irott verseinek kiadasa. A konyv
tetejen a kolto acelba metszett arckepevel. A k6nyv belso cimlapjan:
"Szabadsag, szereJem/l E kello kelL nekem'" A versekert penzt kap, hiresse,
ismertte valik, s nagyon biiszke. Ebben az idoben mar Tompa Mihaly, J6kai
M6r, majd Arany Janos baratsagllt elvezi. J6kaival kozos lakasban elnek.a
Dohany es a Sip utea sarkan leva epi.iletben. Az idas Vorosmartyhoz IS
elviszik bemutatni. [847 tavaszan lefenykepezteti magat Julia kedveert. A
hiteles fenykep masolata kalandos veletlenek soran esak 1948-ban keriil
elo! (Egy pesti haz padlasan egy fallIdab61. .. )
De terjiink vissza Petofi es Jtllia legboldogabb korszakahoz. 1847 boszen
fiatal hazaskent az elso gozos vonattal mennek Pestrol Vaera meghHogatlll
a kolto sziileit. Kesobb, mikor48-ban J6kai elkoltozik, idos sziileit is Petofi
magahoz veszi Pesten. J6kai nagyon sokat tud es emlekezik kesobb Petofi
eleterol.
Kozeledik 1848 tavasza. Sandor es Julia sokat olvasnak. Petofi egyenrangit
szellemi tarsnak is tekinti ifju feleseget. Julia is ir.lrasai megjelennek, neha
azzal vadoljak, talan nem is 0, hanem a felje a szerzo. Onerzetes, vitatkoz6
es lehetseges holgy, imadja ferjet, tisztaban van annak zsenialitasaval.
Februarban, Franciaorszagban kezd6dnek a forradalmi mozgalmak. A

);.,~ pesti ifjtlsag mozgol6dik, zsort6lOdik,
":1 estenkent az Ellenzeki kor tagjai nagy
• t vitakat tartanak. Gyiilekez6 helylik az

Arany sas fogad6. Petofi, J6kai, Egressy,
szineszek, jog- es orvostanhallgat6k
vitaznak es almodoznak, hajnalig tlllt6
vilagmegvalt6 gondolatokkai. Idokozben
ismet kiadjak osszes koltemenyeinek
gyiijtemenyet, ez a II. kiadas. 1848.
mareius elejen Veszprembe latogat, itt el
Istvan oeese. Ekkor ertesiil a parizsi
forradalomr61. Kesobb Vajda Janos allitja:
... "de egyet, mit szemtanu bizonyosnak
merek allitani, tudniillik, hogy Petofi
nelkiil a marcius J5-i nap esemenyei nem
tortennek meg!"
Marcius 14-en, delutan 4 6rara a fiatalok

az ellenzek kor tagjaival kozgyiilest hirdetnek, elkeszitik a 12 pontot. Es itt
alVllnk meg egy keveset l Mikent jutott el a nagy kolto, aki a taj, a haza, a
holgyek es eJs6sorban Julia szerelmese a politika ily melysegeibe? Vissz~

kell menni az id6ben. 1843 tavaszan reszt vesz a pozsonYI
orszaggyiilesben. Hallgatja a magyar nyelv hivatalos nyelvve val6
emelesenek vitajat. Magyar erzesen keresztiil eszmel ra a politikara. 1844
ben itja: Hatalmas Tsten, nepem istene!. ..
.' De kemem vaj/on mil is kellene
Hazamerl, melynekannyi baja?
Ezer(csak egya kerelem:
Mely igy milll van, marnem sok eveltal.
Terem(sd egeszen ujja e hazal!"

Ez mar Petofi programja. Kesobb radobben csak a kolteszetevel nem eri el
azt a tarsadalmi hatast, mit szeretne. Ezert cselekednie is kell. A eenzura
ellen, uri huneutsagok ellen, a kinilysag ellen kolteszetet is ezek ala rendeli.
Kozben nagy boldogsagban el ifju hitvesevel. Shakespearet fordit
(Coriolanus es belekezd a R6meo es Juliaba is) az 1846-ban irt "Egy
gondolat bant"-t61 nem is olyan hosszU az ut a "Nemzeti da'''-ig, de
esemenydtls.
Petofi bizalmatlan Kossuth Lajossal. Egyikiik sem szimpatizal a masikkal.
Kesobbi talalkozasaik is ezt bizonyitjak. Td6s koraban visszaem
Jekezeseiben Kossuth elismeri Petofit a koltot, de maganeJetben gyarl6
embernek tartotta. (Sajnos!) Azt mar tudjuk, hogy a kOlto marcius 15-i
esemenyeket 2 nappal kesobb jegyzi napl6jaba, dme: "Valtam e pillanatot,
nem l:sak remeltem, de bizton hittem, hogy el fogjonni!" Hogy is volt az a
nap? Az ut6kor, a resztvevok, a baratok, az emlekezok ezt a napot ..Petofi
napjakent" jegyzik. [gen, ez volt 1848. marcius IS. Reggel Petofi a
Pilvaxba siel. EI6z6 este ide hivtak a fiatalsagot gylilekezni. De csak hatan
jollek ell J6kai felolvassa elOttiik a 12 pontot. Pet6fi felolvassa az elozo
ejjel irt Nemzeti Dalt. Petofijavaslatara J6kaival, Vasvarival elindulnak az
Orvos egyetemre. VasvlIri a tanarok tiltakozasa ellenere a diakokat lehivja
az udvarra. J6kai felolvassa a 12 pontot. Petofi javasolja a pontokat es a

lolylalas a 9.oldalon
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Valasztasokra kesziil az orszag. VALAS Z TAS I 2014

......

Ismei eltelt negy esztenda es hamarosan
megtortenik az orszaggyulesi kepvisela
valasztas, majd az uni6ba valasztunk
kepviselaket es asszel onkormanyzati
valasztas lesz. Erdekessege a most kozelga
tavaszi vatasztasnak, hogy jelentosen
esokkent a kepviselOi helyek szama, 106
egyeni kepviselai hely lesz, osszesen 199
kepviselo til a parlamentbe. Jelolhetnek a
partok es a nemzetisegek is. Termeszetesen
a valasztasok mellett folyik az elet a
varosban, mire ez a lap megjelenik,
elfogadja a Kepviselo-testiilet a 2014. evi
koltsegvetest es termeszetesen a foly6
beruhazasok is szepen haladnak. llyen
peldaul a vasutepites, mely ugyan allami
beruhazas, de lenyegesen erint benniinket

mivel megepUi es Atadasra keriil az aluljar6 konnyebbe teve a
gyomaendradiek es az athalad6k kozlekedeset. Jelentas a yaros eleteben a
szennyviztisztit6 telep rekonstrukei6ja melynek munkalatai szinten az
titemezesnek megfelelaenhaladnak. es az enyhe tel kedvezo volt a belviz
program megval6sitasara is. melynek atadasa a nyaron megtol1enik. A
jelentos mennyisegii iszap kitermelesevel no a befogad6 tel' es
egeszsegesebb. tisztabb lesz a kornyezetiink. Tehat haladnak a munkak,
eljiik mindennapjainkat, de apri lis 6-an meg kell allni egy pi Ilanatra, mikor
el kell donteni, hogy hova tegyiik az X-el. A Kormany elmUlt negy evet
tekintve sikeres esztendok voltak, sok szep beruhazas val6sult meg
palyazatok litjan az orszagban. Elindult a gazdasaginovekedes nott a
foglalkoztatas es a kozmunkaprogram sikeres volt. Megnyitotta az utat az
igazi munkahelyteremtes fele. Nfllunk is megalakult a Start Szocialis
Sz6vetkezet, mely t6bb embernek marcius I-tal a munkahelyet jelenti. A
Kormanynak tovabb kell folytalni munkajat ezert hllzzuk az X-et a Fidesz
KDNP soraba es tamogassuk Danko Bela jelenlegi kepviselot, aki Bekes
megye 2. sz. valaszt6keriiletjeloltje.

V6rfi Andras Gyomaendrodi Fidesz alapszerl'ezet

Tisztelt, Gyonlaendrod tersegeben
termofolddel rendelkezo gazdak!

Hejnelklili olajtokmag termesztesere
keresunk partnereket. Egyiittmukodesi
megallapodas kereteben,
a gazda igenye szerint vallaljuk
a gepi munkak elvegzeset
vetestOl a betakaritasig,
tovabba vallaljuk a megtermelt tokmag
felvasarlasat. Igeny eseten a termeles
koitsegeinek fedezesere·a leszerzodott
vetelarat a szukseges mertekig
megelolegezzuk.

Az erdek16d6k jelentkezeset
a +3630/355-2145
telefonszamon varja
Kovacs Endre Bela.

Mint ismert. Magyarorszag koztarsasagi elno~e 2014. Aprilis 6-ra ri\zte
ki az orszaggyulesi kepviselak valasztasal.

A szavazas napja tehat 2014. aprilis 6.

Avalaszmsi eljarasr61 sz616 2013. evi XXXVI. torveny hatalyba lepesevel
letrejotl a Nemzeti Valasztasi Iroda. A fuggetlen, csak a torvenynek
alarendelt auton6m allamigazgatasi szerv feladata a valasztasok
elakeszitesehez es lebonyolitasahoz kapcsol6d6 kozponti feladatok
ellAtasa. Az Iroda - a tobbi valasztasi irodahoz hasonl6an - vegzi a
valaszt6polgarok, jeloltek, jelola szervezetek partsemleges
tajekoztatasaval kapcsolatos feladatokat, segiti a Nemzeti Valasztasi
Bizottsag munkajAt, gondoskodik a valasztasok lebonyolitasahoz
sztikseges targyi es technikai feltetelek megteremteserol, iranyitja a
teriileti, helyi szintu valasztasi irodak munkajat.
Nehany sz6t aValasztasi Bizottsagokr61
A valasztasi bizotlsagok a vataszt6polgarok fuggetlen, kizar61ag a
torvenynek alarendelt szervei, amelyeknek elsadleges feladata a valasztasi
eredmeny megaJlapitasa. a valasztasok tisztasaganak, torvenyessegenek
biztositasa, a partatlansag ervenyesitese essztikseg eseten a valasztas
torvenyes rendjenek helyreallitasa.

Valasztasi bizottsagok formai:
- Nemzeti Valasztasi Bizottsag,
- teriileti valasztasi bizottsag,
- orszaggyiilesi egyeni valaszt6keriileti valasztasi bizottsag,
- helyi valasztasi bizottsag,
- szavazatszamlal6 bizottsag.

Aprilis 6-an, az orszaggyiilesi valasztason egyeni jelOitre es partra lehet
szavazni. bsszesen 106 valaszt6keriilet van Magyarorszagon, s ennyi
egyeni orszaggyillesi kepviselot Jehet valasztani. A partokra leadott Iistas
szavazatokkal egyiltt az uj orszaggyiiles 199 fobal fog allni.
Februar eJejere ismertte valtak a partok jeloltjei a 106 egyeni valaszt6
keriiletben.
Bekes megyeben negy valaszt6keriilet van, Gyomaendrad a 2. szamu
valaszt6keriilethez tartozik. A valasztaslebonyolitasaert megyei szinten a
teriileti valasztasi iroda/bizottsagfelelas. belyi szinten pedig a
telepilleseken megalakult helyi valasztasi Iroda.
Minden teleptilesen, igy Gyomaendrodon is megalakult a helyi
valaszfllsi bizottsag iJIetve iroda.
Ahelyi valasztasi iroda vezetoje a varosjegyzaje, cime az uj varoshaza:
5500 Gyomaendrod, Selyem ut 124.
Amikor e sorokat [rom; februar kozepen, esak egy nap valaszt el az
orszaggyCtlesi valasztas hivatalos kampany nyit6jat61 s esak par nap az
alairas gyujtes megkezdesetal.
Kepviselojeloltet eddig kopogtat6eedulan ajanlhattunk, az uj t6rvenyi
eloirasok ertelmeben azonban az idei valasztason nem lesz kopog
tat6cedula. Helyette az ajanlasokat ajanl6iven gyiijtik a partok. Az
ajanl6iven nevvel. alairassallehet ajanlani.
Az alairasgyiljtes febl1lar 17-101 mareius lO-ig tart, addig kell az egyeni
jelolteknek a kello szamu ajanlast megszerezni. .
Mire e sorok megjelennek, marcius elejen. az egyes partok mint
jeloloszervezetek mar javaban dolgoznak a jeloloiveken, az alairas
gyiij teseken.
A KDNP gyomaendradi alapszervezete 2014. februar 18-an nyitotta meg
varosi alapszervezeti irodajat az Apponyi u 9. sz. alatt, az endrOdi
varosreszen (kondorosi lit - volt Enei cipabolt helyen). Odvozla beszedet
mondott Muesi Andras Bekes megyei kozgyilles alelnoke (KDNP megyei
valasztmanyi tag), es Dr. Varju Laszl6, a KDNP. Gyomaendradi
Alapszervezet Valasztasokat Elokeszito Bizottsag elnoke is.
Itt koszonettel fogadja Danko Bela jelenlegi
orszaggyulesi kepviseIO, a KDNP-Fidesz
l.epviselojelOlt ajanloivenek alalrasat.
Nyitva tartas: HetfOtol-pentekig: 15.00 - 17.00

Kedd, cSUtortok: 09.00 - 11.00

Erdeklodni a kovetkezo telefonszamon Jehet:
06-66/285-738; 06-20/464-73-92
06-30/52023-99; 06-20/519-87-98

Dr. Varju Laszlo
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Valasztas elOtti gondolatok
Draga hazank sok keserves idoszakot elt at fenm\llasa 6ta. Soha nem
tamadott meg mas nepeket, szukseg eseten azonban becsulettel vedte
magat. E tehetseges nemzet mindig osszefogott, talpra alit. Beengedett ide
sok mas nepet, akik tobbsegeben magyarn\ valtak es az orszag vezetok a
helyi lakosokkal egytitt meg is becsultek oket.
De mi van rna? Tsmet habortl a ,javab61", nem fegy~eres, hanem ideol6giai:
vallas, erkolcs, nemzetallam, normalis emberi kapcsolatok, kliitura ellen. A
nemesseg, klilturalt viselkedes, lei ki ertekek lerombolasa. Akeresztenyseg
megszuntetese is eel. Ott, a ttiloidalon! Szinte mindenutt es mindenben a
bmtalitas, izlestelenseg, szellemi leepites. Dllrva harc a penzen,
hatalomert. Ez a tervezett uj vilagrend? Egy kormannyal es uralmuk ala
hajtott, eJszegenyitett nepekkel? A hazajllkat szereto, j6zanul gondolkod6
nepek, nemzetek ezzel a globalista nyugati ideol6giaval nem azonosulnak.
Mi semi Igen, harcolni kell ellene, de targya16 asztalnal.
Az aprilis 6-i valasztas tetje tehat sokkal nagyobb, mint azt rna az emberek
zome hiszi! Sok mindenrol nem beszelnek. AFidesz-KDNP celkittizesenek
fObb reszei:
I, Kuzdelem az egeszseges nemzetallamert, normtilis iigyekert.
2, Az ertekeitol megfosztott, kirabolt, elszegenyitett, csaknem a teljesen
csodbe vitt orszagot mindjobban kivezetni a mocsarb61.
3, SOl' kertiljon vegre a politikai, gazdasagi fObunosok elszamoltatasara.es
felelOssegre vonasa.
4, Mind jobban es mindenki szamara elerheto anyagi jobblet, amire az
elmUlt negy ev nem volt elegendo, esak a fObb gondok elharitasat tette
lehetove.
Yegre megerthetnek a tajekozatlan kedves polgartarsak - politikai
hovatartozast61 fUggetlenul -, hogy sorsllnk elobbre jutasat nem az
szolgalja, ha magyar a magyarl letiporja, kigunyolja, a vezetoil, rossz
hireket teljeszt kulfoldon is sajat hazajar61 es lelkiismeretlenul hazudik,
hanem ha csak a kozj6t szolgatja, hogy emberhez melt6an viselkedjen.
Aki megerti mi a valasztas tetje, az tudja, hova adja voksat, de megjobban,
hogy hova ne! Magyar emberek vagyunk. es magyar erdekekert kell
cselekednunk, nem pedig kUlfOldert, a Nyugatert, a Globalizmusert. Foleg
a fiatalok szebb jovoje miatt.
A Fidesz-KDNP nagyon sokat tett az elmlllt evekben, ha lehetoseget kap
tovabbi orszag vezetesre, ezutan is kuzd nemzetunk elobbre viteleert.
Yoltak hibai a kormanynak, de fObb dolgokban mindig tudta mit akar, azt az
akadalyoztatasok ellenere is megtette. Koszonet erte!

Hanyecz Margit

Megl<ezdodtek a v~Hasztasi elOkesziiletek

A Nemzeti Yalasztasi Irodanak minden gyomaendrodi haztartasba
eljllttatott leveleben egy formanyomtatvany talalhat6, amely arra szolgal,
hogy az erintett valaszt6polgar - szabad dontese szerint - valamely
nemzetiseg tagjakent kerheti felvetelel a nemz~tisegi nevjegyzekbe, e
nevjegyzekbe vetele hatalyamlk az orszaggyulesi kepviselok valasztasara
val6 kiterjeszteset. Ezen tCd meg nyilatkozhat szemelyes adatai
kiadasanak tiltasar6l, iIletve a fogyatekossaggal elo valaszt6polgar
igenyelhet valasztasi segitseg(ek)et.
Ezeknek a nyilatkozatoknak valameJyiket, vagy akar mindegyiket teheti
meg a valaszt6polgar a nyomtatvany ertelemszeru kitoltesevel es a Helyi
Valasztasi Trodahoz torteno eljuttatasaval. Egyebkent a nyilatkozat
elektronikusan is kitoltheto, amely a www.valasztas.hllaldalonerhetoel.
Egyebkent a valasztasi internetes portalon reszletesen tajekoz6dhat a
valasztas minden mozzanatar61, az osszes tudnival6t es informaci6t egy
helyen erheti el.
A Helyi Valasztasi Iroda a Gyomaendrodi Kozos bnkormanyzati
Hivatalban (5500 Gyomaendrod, Selyem ut J24.) mukodik. Yezetoje a

. kozos hivatal jegyzoje. A HYT elerhetosegei. Telefon es fax: 66-386-122
illetve 66-283-288, e-mail: onkarmanyzat@gyomaendrod.hu

A fejlesztO foglalkozas es programok

A Regionalis Roma Kozossegi Hazban, aRoma Polgarjogi Szovetseg
berkeiben faly6 esemenyekrol szamo! be Szecsi Zsolt vezeto. TAMOP
5.3.10-es kompetenciafejleszto palyazat folyik. Jelenleg 22 felnott tanul6
van, de marcius vege felemar47 fO lesz. Ez a fejleszto program elso sorban a
halmozottan hatranyas helyzetti embereken tud segiteni. Aki nem rendel
kezik erettsegivet, az mind reszt veheta kepzesben. A palyazat 400 6ras, az
elsa reszben a fejleszto oktatason till egy h6napos mentoralast kapnak a
hallgat6k. A Bekescsabar61 erkeza szakember egyeme szabottan foglal
kozik a resztvevokkel. A tanfolyamra megelhetesi tamogatast biztosit a
TKKI. Egy reszet rendszeresen kapjak, masik felet az befejezes utan. E
mellett mindenfele jllttatast kapnak, igenybe vehetnek. Rengetegen
jelentkeztek. Maga a program 2015. jUriius 30-ig tart. Bizunk benne, hogy
rengetegen fognak ezzel elni addig. Felhivom mindenki figyelmet - mondta
Szecsi Zsolt, hogy a Regionalis Roma Kozossegi Hazban keressenek
bennlinket, aki szeretne idejonni, men mindenki fele nyitottak vagyunk!
Koveskuti Ferenc a kovetkezoket nyilatkozta a palyazati tanfolyamr61, mint
annak mentora.
"Ez egy uj kezdemenyezes, itt nem csak kepzest kapnak az emberek, hanem
szemelyes tamogatast is. Igyekszunk. segiteni a napi gondok mellett,
amennyire lehet. Segitjiik oket a munkahoz jutasban, mindenkibol
szeretnenk kihozni azt ami eltekes, kicsit !elfedeztetni az emberekben
onmagukat, egy kis batorsagot adni, hogy meljenek batran kilepni az eletbe,
hasznaljak ki adottsagukat. Amennyiben lesz masfele lehetoseg, abban is
segiteni oket. Abb61 kell kiindulnunk, hogy az adott helyi lehetosegek
menten kell oket tamogatni. segiteni, hogy abban elinduljanak, batrak
legyenek. AkaI' vallalkoz6va vaIasukban is igyeksztink tamogatast adni,
csak haladjon elore az eletben az ember. Az informaci6kat igyeksztink
eljuttatni mindenkihez, hiszen ez a legfontosabb."
Akiizelmult es kiizeljiivo programjairol:
Februar 23-an megemlekeztiink aroma sorozatgyilkossagokr61, a Tatar
szentgyorgy liggyel kapesolatban is. E napon meg jatszohazat rendeiett a
kisebbsegi onkonnanyzat, aho! a Kner Gimnazium tanul6ival kozosen a
jatsz6hazban farsangi hangulatban telt agyerekeknek az ido.
Mareius 14-en este reszt veszlink a varosi iinnepsegen, elhelyezziik
koszorunkat.
Aprilis 8-an aRoma Potgaljogi Szovetseg, de a nemzetisegi onkormanyzat
is egy roma napot szervez. Ez a tavalyi evben is nagy sikelt at'atott a lakossag
koreben. Az iskolas fellepok mellett a Csaladsegito, a helyi katalikus
egyhaz, Dr. Szonda Istvan is reszt vesz, etoadasokkal, stb. Ugyanakkor
egeszseg napot is tartunk, Dr. TOlma Eva szemelyre szabottan fog
beszelgetni a resztvevok egeszsegerol, tanacsadast vegezni.
Majus elsejen majalist fogunk tartani,jfttsz6hazzal egybekotve.
Juniusban egy roma folkl6r napot szerveziink Bekes megyei roma
tancegyuttesek reszvetelevel.

Balogh Arh'tr blogjan megjelent nyilatkozatara par gondolat.
Tisztelt hiilgyeim es uraim!
Balo,ghArtllr az ~szP roma tagozat elnoke nyilatkozatara reagalva: mi romak nem allunk a torveny felett, ez altalnem vagyunkjogosultak lopni! Mi
romak IS magyar allampolgarok vagyunk, es u~yanaz a torveny vonatkozik rank, mint barkire, aki magyar allampolgarsaggal rendelkezik. Sajnalatos
d?lognak t~~om, hogy evve~ a nyllatkozattal meg nagyobb teret ad Balogh ur a rasszizmusnak, lejaratja a romakat, mikozben orszagosan szerette volna
k~pv.ls~lnl oket. Azz~l sem ertek.egret, hogy Magyarorszagon cigany bCl110zes van. Mert velemenyem szerint az orszagban szarmazast61 fuggetlenul
bunozes van. Balogh ur legjobb dontese, hogy lemondott mand:'ltumarol.

Tisztelettel RajJael Atti/a, RNQ kepviselO.
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A Koros Kajak versenyzoje, T6tka Sandor
lett Bekes megye legjobb utanp6tlaskofU

sportol6ja
hbrllar 12-en Bekesen, a Kecskemeti Gabor Kultun'll is Kozpontban
ta110ttak meg a mar hagyomiinyos az ev sportol6i dijittad6 linnepseget.
Ezttttal is egy tobb mint hiltvan tagll- tljsagir6kb61, sportvezet6kb61 es
sporttamogat6kb61 all6 - elismert szaktekintelyek~61 al16 zsuri
szavazott arr61, hogy kik voltak Bekes megyeben az ~v ferfi es noi
sportol6i, csapatai es edz6i a 2013. evi teljesitmenyek alilpjan. A
Bekescsaba onkormanyzata altai alapitott Bekes megye legjobb
utanp6tlaskortl sporto16jimak jar6 dijat T6tl<a Sandor vehette at, aki a
Kajak-kenu felnott Eur6pa-bajnoksagon POI1ugaliaban 9. helyezett,
valamint a Kajak-kenu felnott Vilagbajnoksagon Dllisburgban
egyeniben 10. a valt6ban 3. helyezest el1 el.

A 2013. ev legeredmenyesebb Bekes megyei ferfi SP0l1016ja Baji
Balazs atleta lett, aki a fedett-patyas gMfutas Eur6pa Bajnoksagon 4.
helyezett, valamint a Felnott AtlMikai Vilagbajnoksagon 12. helyezest
ert el. A szavazas eredmenyekent T6tka Sandor a ferfi kateg6riaban
Baji Balazs mogott a 2. helyen vegzett es itt is dijazott lett.
Minden dijazottnak gratlliatunk! Akik megtanultak a klizdest, a
szabatyok betartasanak fontossagc\t, az ellenfel tiszteletet, a bir6i
dontesek elfogadasitt, azok megtanultak egyarant vesziteni es nyerni is.
(T6tka Sandor/arras: yomaendrod
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FARSANGI KUPA

A Gyomaendrodi Fiatalokert EgyesUlet szervezesevel Februar 22.-en a
Varosi Spo11csarnokban megrendezesre keriilt a "Farsangi Kupa"
kispalyas labdarugo torna 10- \9 ora kozott, melynek F6v6dnoke Dr.
Kiss-Rig6 Laszl6 piispok volt.
A tornat Ungvolgyi Janos a KDNP Gyomaendr6di alapszervezetenek
elnoke nyitotta meg. A rendezvenysportszeruen, j6 hangulatban zajlott
Ie, a megjelent csapatok es spol1szereto sZllrkol6k egyarant j61 ereztek
magukat.
A merkozes sorozat vegen a megerdemelt okleveleket, kupakat,
felajanlott ajandekokat Maljalaki 16zsef kepvisel6 ur adta at a
csapatoknak.

Kialakult vegeredmeny:
I. Rotor
2. B6bita
3. Csavargok
4. Bossrua1l6k
5. Endrodi Dork6k
6. Szartsa
Legjobb kapus: Hornok Csaba !Rotor/
G61kiraty: SzmoJa ZoJtim/86bita/

Arendezveny tamogat6i:
- Dr. Kiss-Rig6 Laszl6 puspok
- Dank6 Bela o.gy.k.
- Marjalaki lozsef
- Lehoczkine Timar Iren
- Toldi Balazs
- Vass Ignac
- Gyomaendrodi Fiatalokert EgyesUiet

Ezuton is szeretnek koszonetet mondani tamogatoinknak a
felajanlasokert, es minden resztvevo csapatnak a sportszeliijatekel1.
Tisztelettel: Raffael Attila

Budapesten mutatkozott be a Bethlen Szakiskola

A budapesti Millenaris Park adott otthont a "Magyar Videk Napja 
Farsangi Vigalom" elnevezesii rendezvenynek, amelynek celja a
varos-videk kapcsolat erositese, a Videkfejlesztesi Miniszterium es
intezmenyeinek tevekenysegenek, valamint a videki ertekek
bemutatasa a f6varosban.
Bekes megyet a Gyomaendrodi Bethlen Gabor Mezogazdasagi es
Elelmiszer Ipari Szakkepzo IskoJa es Kollegium kepviselte.
Bemutattak az iskola oktatasi- kepzesi kinalatat, helyi termekeket
allitottak ki.
Nepszerusitettek varosunk es tersegenek vonzeroit. A nagyszamu
erdeklodok elismeressel nyilatkoztak a gyomaendrodi intezmeny
munkassagar61.
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BEGI DUTORT, ANTIK DUTORT vAsARDLDKI
Gyomaendr6d, VI ker. 540.

Telefon: 06-30/9533-594

ItEALIS AitON VESZEK:
Boltberendezest • hagyate!wt, regisegeket,

6cskasagokat • regi stilbUtorokat
·parasztbutort (szekreny, asztal, kaszli, subl6t,

faliteka, konyhaszekrelly, lada, szek,
tfikor es tiikorasztal, kredenc)

Fizetes azonnal, keszpenzzel!
Barkai lsolt, Gyomaendrod. Bocskai u. 59.

Varjuk kedves vasarl6inkat a
Fo itt 214. sz. alatt (a T-Mobil helyen), a

Mobiltelefon Szakuzletben!,
Uj es hasznalt mobiltelefonok

ertekesitese, javitasa!
Tartozekok, navigaci6k!

Nyitva tartas: H-P: 9~12; 13-17. ij~llijl~~~I.~~b
Szo.9 12.

Daralt beton, tegla: 2500 Ft +alat61
EJerhet6segeJc:

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

• Eplt6ipari szolgaltatasok nyujtasa,

~ epftesi anyagok szallltasa

'a..a... Kbrnyezetvedelmi engedellyel

~ ~ tiszta beton, teglatbrmelek

-O;~ atvetele dijmentesen
.§
.~

A~ ruhJ.zOi;
Ruhajavitast vallalok!

Cipzarcsere, jUggonyvarras, atalakitas, sziikitis, blJvitis
Gyomaendrlfd, Apponyi u~ 17/1.

Nyitva tartas: hetfO-pentek: 9-12-ig; 14-17-ig
Szombat: SZUNNAP!

CSONTKOVA.CS-AKUPRESSZOR
Rendel:

Bekescsaba, Szent Istvan ter 6. szam alatt
HETFON: 14-18 6RAIG

~Z!l~~;,ss;~ - idegbecsipifdesek, izuleti blokk, tartasi
rendellenessegek megszuntetese

- nyaki eredetii szedulesek megsziintetese
- sportseriilesek, izuleti bantalmak kezelise
- hagyoflulnyos kinai orvoslils
- julakupunktimis !ogyokura
- pOt'ckorongservek es terdblokkok multi

nelkuli.megszuntetese

DR. GARZO PETER termeszetgyogyasz
Mobil: 06-30/9458-477

~pt DOBOZ
Stancolt es hagyomanyos
PAPjRDOBOZ gyartasa

I , I

STANCFORMA KESZITESI
6za kit.

5500. Gyomaendr6d, Ipartelep lit 1/1.
Tel./fax: 66/282-095; 06-20/9142-122

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

.. Szep I'IIhliblill. IIrOIl)' 1Ij/(m UGYELET: ejjeJ-nappal hivhato
kupugsz musl, hugy szubucl-e?" telefonszam: 06-30/630-80-97

(Weores SandOi)
... Csoke Janos ... ...

TEMETKEZESISZOL6ALTATAS
,Temetkezes, temetkezessel kapcsolatos

teljes koro iigyintezes
GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.

Gyomaelldrifd, Ipal'telep lit. 2. sz.
Tel.: 66/386-233; Fax: 386-269

Az ugyfelszolgaJati iroda nyitva tarhlsa municanapol<on:
8-12:00-ig es 12:30-15 6raig. ipgyomaszolg@internet-x.hu
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Tisztelt Gyomaendrodi Valasztok!

7

Aprilis 6.-an sorsd6nto vaJasztasra kesziil hazank. A villasztas arr61 sz6l,
hogy az elmult negy ev, demokraciat leepito es az autokraciat kiepito, az
embereket einyomorit6,Ienezo, cinikus, gog6s mai hatalmat tamogatjuk-e.
vagy a demokn'lciat, a nyugalmat a kiszamithat6sagot.
Orbanisztan vagy Europa, ez a kerdes erre kell felelnUnk !
A Magyar Szocialista Pa11, es a baloldali Osszefogas partjai - EGYOTT, DK,
PM, MLP- engem jel61tek Bekes megye 2. sz. valaszt6korzeteben igy
Gyomaendrodon, az Onok varosaban is. En leszek az Osszefogas-20 14jelO1te.
Engedjek meg, hogy roviden bemutatkozzam:
REJTO J6ZSEF vagyok, az Onok szomszedsagaban, Szarvason elek, de
19S0-ben Mohacson szi.ilettem, a k6zepiskolaimat is itt vegeztem, majd
Szarvasra a Mezogazdasagi Foiskohira kerultem, az6ta itt eJek. 197I-ben
diplomaztam, majd munkaba alltam a Szarvasi D6zsa MGTSZ-ben. J971
ben megnosUltem. A szakmai munkam mellett 1988-ban Okleveles
Agralmemoki Diplomat szereztem Debrecenben. Egy felnott, t6bb
diplomas fiunk, es ket gyonyoru unokank van. 1994-ben az altalam
alapitolt cegnek, (R6zsasi KFT-nek) lettem a legnagyobb tulajdonosa,
valamint ugyvezeto igazgat6ja, jelenleg is e munkat vegzem. Tarsasagunk
tejelO teheneszettel foglalkozik. Az elmt1lt, sok evben, tobb kozeleti
teri.ileten is dolgoztam, az MSZP.alapit6 tagja vagyok. 2003-20 II kozott a
Szarvasi Fe elnoki tisztseget toltottem be, es 2006-2010 koz6tt
Onkormanyzati kepviselokent is tevekenykedtem. Hobbim a szakmam es a
sport.
Tisztelt Gyomaendrodiek!
Kerem tamogatasukat, hogy teremthessi.ink egyiilt, egy sikeres,
kiszamithat6, mindegyiki.ink jovojet szolgal6 Magyarorszagot, ahol mi
videken elok is megtalaljuk magunk es csaladunkjov6jet.
Olyan Magyarorszagot akarunk, aho!:

.:. Minden gyerekj611akhat, tanulhat, es elerheti az almait

.:. Minden no szabadon megval6sithatja onmagat

.:. Aki tud es akar, dolgozhat, fizeteseb61 pedig megelhet

.:. Akis es k6zepes vallalkozasok gyarapodhatnak

.:. Az idosek nyugalomban es melt6sagban elhetnek.
Rej/o J6zsej; Kepviselojelol/

06-30-943-9563 rej/ojozsej@mszp.hu

Rejto
J6z ef
kepvisel6jelolt

2. valasztol<erulet

OSSZEFOO
m
UJ l;f~ OEM<?KIV'T1KU.S ~'pm

EGYUTT ~"KOAUC'O .,; " ....

EVERTEKELO A GYUSZTENEL
-Milyen evet zart a GYUSZ- TE? - kerdezziik Pajer Sandort, a GYOSZ
TEelnbket:
-A 20 13-as ev a GYOSZ-TE szamara roviden fogalmazva munkas,
tanllisagos, eredmenyes es sikeres volt. Megva16sitottuk a 42 milli6s
turisztikai palyazatunk mintegy haromnegyedet. Ttt kell megemliteni
az uj rendezveny szinpadot, az uteai tajekoztat6 Kioszk-ot, a
nevezetessegeknel kialakitott pihenoszigeteket es az uj
gyomaendre.hll honlapllnkat. Filmeket forgattllnk, turisztikai kis
fuzeteket, imazs kiadvanyt keszitetttink. Letetttik az alapjait varosllnk
turisztikai fej lesztesenek, a hon ahitott idelatogat6 vendegszam
emelkedesenek. Ez elsosorban marketing tevekenyseget, valamint a
nalunk taltott ido tartalmanak b6vikset jelenti. Persze maradt meg
feladat boven.
Megtartottuk a varosi nagy rendezvenyeket, a Sajt es Tt1r6fesztivalt, a
HalfOzo Versenyt es a Diszn6toros es Bollerpalinka versenyt is.
Tapasztalatokat gyi\jtbtttink, melyeket mar ez evi rendezvenyeinken
hasznositllnk is. Ugy gondolom, ki.i1so szemmeJ is eszreveheto, hogy
Jelen vagyunk, ezert pozitivnak gondolom a GYOSZ-TE
tevekenyseget.
-A TOl/rinform Iroda muleodletese/ a GYUSZ- TE vegzi. Milyen
jeladatoleall'egez az iroda?
-A Tourinform !roda elsodlegesen turisztikai tajekoztat6 feladatokat
vegez, peldaul tllrista tajekoztatast, helyi es videki lehetosegekrol. A
GYUSZ-TE emellett felvallalta a helyi lakossag szamara peldaul a
kedvezmenyes iidiilest segito Erzsebet Program iigyintezeset is, vagy
szinhaz es rendezvenyjegyek arusitasat es egyeb iigyintezest,
tajekoztatast, amennyiben segitsegiinket kertek. Fontosnak tartjuk a
lakossaggaJ val6 kapcsoJattartast, segitest, hiszen sikeres tllrizml1s
nincsen a tamogat6 helyi lakosok nelkiil.
-A Sajt e.\· T~lr6fesztil'al az CI' elsa jelen/os tomegeleel megmozga/6

rendezvcnye Gyomaendrodnek. Hallhatnanle errol egy Ids elozetest?
-A Sajtfesztival ebben az evben hosszu hetvegere esik, ezert ez most
kiilonbsen sok vendeget megmozgat6 rendezveny lesz. Majus I-en
19.30-kor kezdodik a hagyomanyos "Gyomaendrod Szeretlek"
program, ameJy varossa vaJasunk 2S eves evfordul6jM kivanja
megiinnepelni a szokasos, lcitvanyos, porgos helyi e16ad6kat
felvonultat6 musoraval. Ezt koveti a faklyas fe]vonlllas, majd a
Falualji holtagon a "Sarkanyok harea" vizi parade es tUzijatek zarja az
estet. A "Gyomaendrod szeretlek" kiilon6sen kedves a GYOSZ-TE
s,zivenek, hiszen 3 eve talaltuk ki ezt a programot tokatpatri6takent.
Ugy gondoltuk, hogy a gyomaendrodiek batran vallalhatjak
identitasunkat es i.\nnepelhetjiik ezen az esten onmagunkat. Biztos
vagyok abban, hogy ez evben is sokan lesznek kivanesiak
Gyomaendrod iinnepere.
Majlls 2-3-an, penteken es szombaton lesz a Sajt es Ttlr6fesztivaJ,
rengeteg saJttal, turoval, borral ,palinkaval, k6stolassal, erdekes
latnival6kkal. Bar meg ez nem pllblikus, de megSt1gom, hogy
lathatl1nk meghok.kentaen nagy meretU embereket,vaJamint haJhatjuk
Rokker Zsoltit, a Byheway fillcsapatot,Szandit, Takacs Nikolaszt,
mulat6s zenet, na meg lesz meg utcabal is. Mindenkinek ott a helye!
-A I'aros idege,~rorgalmi ad6hel'etel novelesevel kapcsolatos
egyiittmukodesi megallapodas/ leotOIl a GYUSZ- TE es az
onkormanyza/. Mit tudhatunle errol?
-Az idegenforgalmi ad6 (IFA) egy helyi ad6fajta, metyet a varos
teliileten tart6zkod6 i.\diilo, megszall6 vendegeknek kell fizetni (350
Ft/ejszaka), melybol befolyo osszeget a varos turizmusfejlesztesre
forditja. A beszedett forintokjelentosege akkor valik fontossa amikor
az allam a kbzponti koltsegvetesbol minden beszedett forint ~elle I 5
Ft-ot tesz. Ez mar jelentos 6sszegnek szamit, visszaforgatva jelent6
sen megdobja meg tobb vendeg Gyomaendrodre esalogatasanak
sikeret, ami ujabb bevetelt eredmenyez. Gondolom, mindenki tudja,
hogy az ad6 beszedese kizar6lag onkormanyzati privilegium,

lolytatils a 9: oldaloll
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AGRO 'R I liz
Fe't15.sz.

Tavaszi lemos6 vegyszerek, mutragya, vetomagok
viragmagok, vinlghagymak, dughagymak,

r6zsatovek, permetezogep, f6liak,
dr6tkerftes, szogesdr6t,

kerti kisgepek, alkatreszeik,
ontoz6berendezesek, funyir6k

viragfold, gumicsizma, vedokesztyuk,
cserepek, viragladak,

fejszek, baltak
barkacsgepek, metszool16, agvag6,

festekek, zomancok, ecsetek, higft6k,
Titan szilikonok, purhabok, szigetelok,
Ragaslt6k, csavarok, szogek, letrak...

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

Nagy valasztekkal varjuk kedves Vasar/6inkat!

DINYA IMRE
5500 Gyomaendr6d, Bajcsy-Zs. lit 98.

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

STIHL, MAKITA kisgepek a keszlet erejeig!
Alkatreszeik es kiegeszitoik is megvasarolhat6k!

Szegelynyfr6k, kaszak...
Mos6gepek, hiitok, fagyaszt6szekrenyek

FGtesfelujftashoz, rekonstrukci6hoz kazanok,
radiatorok, szerelvenyek!

Idomacelok, sfkhal6k, lemezek
Min6segi konyhaieszk6z6k, haztartasigepek

Min6segi kerekparok es alkatreszek!
Epuletgepeszeti anyagok, cs6vek idomok, kazanok

TOzrostely (kalyha- es kazanrostelyok)
kandall6k nagy valasztekban!

Furd6szoba felujftashoz mindenfele felszereles,
szukseg eseten rovid hataridovel torteno beszerzesek!

FOteskorszerOsfteshez, fUrdoszoba kivitelezeshez
kivitelezot tudunk ajanlani!

Nyitva tartas:
hetkoznap: 8-12; 13-17·ig; szombaton: 8·12-ig

'iJJGYOMAENDRODlII(IIIAP

&ACRL\ME~fUM

TEMETKEZE&
Allando iigyulot: 36-30/688-71-17
GyomaBndriid. BaJcsy-Zs.lit 117. 81. .

GYOMAI FLABeLOS STUDIO
CiMONK: 5500, GYOMAENDROD, FO Or 188. (A VODAFONE OZLEr HELYENj

TEL. : +36~70-77-33-921
NYOMASZT, HOGY NEM TESZEL
SEMMIT AZ EGESZSEGEDERT?

ALLANDOAN ROHANSZ, SE EROD,
SE KEDVED ORAKAT EDZENI?

NEM IGENYEL ATOLTOZEST,
NEM JAR IZZAOAsSAL

, MEGIS ATMOZGATJA AZ EGESZ TESTET.

, PRosALD KI A FLABeLOST!
NAPI 10 PERC AZ

EG~SZS~GES,SZ~PTEST~RT
10 PERC FLABeLOS=45-50 PERCNYI

EDZOTERMI EDZES.
HAVI KORLATLAN BERLET:

5500 HUF
pAROS HAV) KORLATLAN BERLET:

8000 HUF
NYITVATARTAs: H-P.: 7:00-10:00,14:00-19:00

5Z0.: 14:00-18:00; VAS.: ZARVA
Araink magyar forlntban (HUF) ertend6k lis tartalmazzak a 27 %-05 AFA-tl
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jolytu/clS a 2. oldalr61

Nemzeti Dal cenzuramentes kinyomtah'lsat. Ronda esos ido ellenere egyre
tobben csatJakoznak hozzajuk. Landerer es Heckenas nyomdahoz mennek.
A nephez beszel Petofi, J6kai, Degre, Iranyi. Delben Iranyi hozza a
kinyomtatott 12 pontot es a Nemzeti Dall. Szetosztjak a tomegben. Petofi
negyedszer szavalja el verset. A Nernzeti Szinhazhoz mennek, koveteJik a
Bank Ban el6adasat. Innen aVaroshaza ele megy a tomeg, kerik aTanacsot,
tegye magaeva a marciusi Pontokat!
Este 5-kor Pet6fi, J6kai vezetesevel a Helytart6 Tanacshoz mennek fel a
varba, kiszabaditjak Tancsicsot, kovetelik a cenzura eltorleset! Este
diszel6adas aNemzetiben - Bank Ban. tgy er veget marcius 15. ez volt a mi
langlelkU 6riasunknak nagy napja.
Kedves Olvas6! Itt be is fejezem Pet6fi es Julia eddigi tortenetet. A
kes6bbiekben meg talalkozunk keserves eletilkkel, a magyar
szabadsagharc esemenyeinek a kolto es felesege, majd Zoltan fiuk
sorsaval. Gondoljunk n'ljuk most, ezekben a napokban szeretettel es
kegyelettel, de buszken, hogy ilyen eladok adattak ennek a nepnek,
nekilnk, magyaroknak! (folyt. Kav.)

0,: Franko Karoly

Erdos Karoly
szepkoru polgarunk koszontese

Varfi Andras polgar
mester januar 23-an
nyujtotta at Erdos Karoly
nak 90. sziiletesnapja
alkalmab61 a kormanyfo
szepkoruakat koszonto
diszoklevelt~t es az
onkormanyzat j6kiv{1l1
sagait egy iiveg bor es egy
vinigcsokor kisereteben.
Az iinnepelt korat meghazudtol6 fiatalossaggal l11eselt arr61,
hogy nyolcvan eves koraig aktlvan, l11unkaval toltotte eletet.
Nepes esahldjab61 a felesege, egyik leanya, unokaja es
dedunokaja voltjelen a kis sZliletesnapi linnepsegen.

foly/atas a 7. oldalrol
a GYOSZ-TE esak tanacsokkal, szakrnai segitseggel ad6fizet6
6ntudattal, peldamutatassal tudja segiteni az onkormanyzat ez ir11l1yu
tevekenyseger (ad6beszedeset), azaz a turizmus fejlesztesere
fordithat6 penz e16teremteset (h'lsd: allami tamogatas). Mindenekel6tt
Ie keU fixalni, hogy az IFA nem a helyi szoigaItat6k megad6ztatasat
jelenti, hiszen ezt a penzt (350 Ft/ejszaka) a vendegnek keJl megfizetni.
2013-ban az onkormanyzat 5,4 milli6 forint IFA-t szedett be, melyhez
az allami tamogatas 8, I milli6 forint, azaz osszesen 13.5 milli6 forint
ad6bevetel all varosunk idegenforgalmanak fejlesztesere.
Velemenyiink szerint a rendelkezesre a1l6 turizmus-szlir6 adatok
alapjan varosunkban ett61 t6bb ad6bevetelre volna lehet6sege, ezert
sztiksegesnek tartjuk reszilnkr61 megadni a szakmai segitseget a helyi
turizmusfejl6desenek erdekeben. -P-

/(IS BALINT IS/(OLA
Lotz Janos szovegertesi es helyesinisi verseny
Szarvason rendeztek meg a 7- 8. osztalyosoknak a teriileti szovegertesi es
helyesirasi versenyt. Anagydiakoknal mindket evfolyamaban legalabb 30
tanul6 merte assze nyelvtani ludasat a versenyen. A kovetkezo szep
eredmenyek szi.ilettek.

- Kruchi6Adrienn: 8. b: 6. helyezel1
- Szonda Abel 7. a: 7. h.
- Weigert Csenge 7. a :8. h.
- Varjll Daniel 7. b: II. h.
- Batori Bemadett 8. c: 15. h.
- FeherD6ra8.c: J7.h.

Felkeszit6 tanarak: K6nya Marta es Hunya Jo/an tanarnok.

/(IS BALINT IS/(OLA

Vidor deluhinr61
2014. januar 31-en delutan, a Diakonkormanyzat szervezeseben Vidor
delutanon vehettek reszt iskoh'lnk kis- es nagydiakjai. Aj6 hangularu
programon vidam viccekkel, trefas versekkel, dalokkal esjelenetekkel
sz6rakoztattak egymast diakjaink es osztaJykoz6ssegeink.
Az iskola szill6i munkak6z6ssege j6voltab61 teaval koccintottunk a
felejthetetlen hangularu rendezveny emlekere.
Balint-Valentin Napi Kavalkad
Ragyog6 napsilleses id6ben indult a Kis Balint Altalanos Iskola apraja
- nagyja a XI. Balint - Valentin Napi felvonulasra, februar 14-en.
Az idei ev mott6ja: "Nyissunk egymasra!" Minden osztaIy maskaraba
6ltozott, es osztaIyf6n6ktik ldsereteben hangosan, kerepl6kkel,
kolompokkal, dudakkaJ hivta fel magara figyelmet. A Jarasi Hivatal
e16tt felolvastak petici6jukat, majd Madtak Kepenyes Andnisnak, a
Tankeriilet igazgatojanak, ezutan pedig tavaszt k6szontO versikevel
es egy csodalatos nepdallal bucsuztak az iskola diakjai es tanarai a
telt61. A Katona J6zsef Milvel6desi K6zpontban vidam hangulatu,
valtozalos es szines miisort mutattak be a fels6s diakok Varfi Andras
polgarmester ur k6sz6nt6 szavai utan. Ezen a napon a
Diakonkormanyzat vezetoje, Konya Marta tanarno ismertette az
elozetes feladatokat, es Madta a hatalmat: Weigert Csenge 7. a
osztalyos tanul6l'1ak. A diakigazgat6: Batori Bernadett 8. c osztalyos
diak, helyettese pedig: Sebok Georgina 7. osztalyos lett. Mindharol11
diakvezet6t az iskola tanul6j valasztottak meg. A zenes, tancos, deriis
miisor finom falatokkal zarult, sz6 szerint; hiszen azAIapitvanyt61 tobb
sZlil6 fankot siitott a nagydiakoknak. Delutan tovabbfolytat6dott a
Kavalkad, az erdekl6d6k Hevesi Imre koncertjen vehettek reszt.
K6szonet i1leti az osztaJyfOn6kok szinvonalas, IeIkiismeretes, odaad6
munkajat, es az
iskolavezetesnek
is koszonet, hogy
il11maron
hagyomanyosan
ezen a ngpon a
diakoke volt a
f6szerep, es az
iranyitas.

ROZSAHEGYI/(ALMAN ALTALANOS IS/(OLA
Kedves SziilOk! TiszteltAd6z6 Anampolgarok!
Szeretnenk figyelmilkbe ajanlani az iskolank mellett m(lkod6 alapitvanyt,
amelynek milk6deset ad6juk l %-anak feIajanIasaval tudnak tamogatni.

A ROZSAHEGYI ISKOLA DIAKJAlERT
ALAPITVANY

Celja: Az iskola tanul6inak es tanul6kozossegeinek tamogatasa.
Tanulmanyi versenyek nevezesi dija, Ilyelvvizsgadijak, tanulmanyi
kirandulasok, versenyek utazasi koltsegei, kulturaJis tevekenysegek,
rendezvenyek tamogatasa, lengyellestveriskolai kapcsolat apolasa.
Tovabba az alapitvany kozremilkodesevel epilltek meg a Rosok teren es a
Ligetben levo jatsz6terek, valamint az alapitvany nyertes palyazatab61
epillt azoregsz616ijatsz6ter.
Amennyiben az alapitvany celjaval egyetert, tisztelettel kerjuk, hogy a
befizetel1 ad6ja I %-aval tamogassa a fent felsorolt tevekenysegeket.
Ad6szama: 18390162-1-04
Koszonettel: Farkas Zoltanne, az alapitvany kurat6riumanak elnoke
Jotekonysagi bal
A R6zsahegyi Kalman Altalanos Iskola es Kollegium SziiJOi
Munkakozossege j6tekonysagi bait rendez marcius 8-an 19 6rat61 a I-lidf6
etteremben. Belepo- es tamogat6jegyek Kovasznaine Mik6 Klara
iskolatitkarnal vasarolhat6k. Szeretettel varnak mindenkit a R6zsahegyis
szill6k es pedag6gusok!
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Iillatorvosunk leveLe

Osszevezeteses oltas
2014-ben sem lesz az ebeknek osszevezetett veszettseg elleni
vedooltlls GyomaendrOdon.
A miertekre, a feltett kerdesekre most szeretnek valaszolni.
Az alapszabfl1yozas a 164/2008. (XII. 20.) FVM. Ebben az szerepel,
hogy az eb tart6ja koteles az allata a1lat-egeszsegilgyi feliigyeletet
ellat6 magan allatorvosnak bejelenteni, ha az allata a harom h6napos
kort elerte, elhullott, vagy elk6borolt, vagy uj tulajdonoshoz keri.ilt.
Az allattart6 koteles minden harom h6naposnal id6sebb ebet
veszettseg ellen sajat koltsegen az allat allat-egeszsegiigyi
feliigyeletet ellat6 magan allatorvossal beoltatni az alabbiak szerint: a
harom h6napos kort elerteket 30 napon beliil, az els6 oltast kovetOen 6
h6napon beliil, ezt kovet6en evenkent. Ez azt jelenti, hogy az ebek
nem a soroltas idejen lesznek 3 h6naposak(+ 30 nap). Ezert minden
tulajdonosnak legkes6bb 4 h6napos koraig az ebet elektronikus
transzponderrel (mikrochippel) kell megjeloltetnie es veszettseg
ellen oltatnia. Mindig a je/o/es az e/so, ezt kovetheti az oltas! Ez
tortenhet a 3 h6naposnal id6sebb ebnel egyszerre is! Ezt a 41/20 IO.
(II. 26.) Korm. rendeletet szabalyozza, amely a kedytelesb61 tartott
allatok tartasar61 es forgalmazasar61 sz61. Ennek betartasat a Jegyz6
es a keriileti AJlategeszsegiigyi- hiyatal ellenorzi! Jeloletlen es
oltatlan ebek gazdai ellen eljarast folytatnak Ie, aminek vegen a gazda
penzbiintetest kap (Allatforgalmazasra vonatkoz6 szabalyok: Ebet
forgalmazni, illetve tulajdonjogat atruhazni kizar61ag az allatot
azonosit6 elektronikus transzponderrel (b6r ala iiltetett mikrochip)
tOrlen6 megjelolese utan lehet. (Amennyiben a jelolesre hasznalt
transzponder nem fetel meg a 11784 ISO-szabvanynak vagy a 11785
ISO-szabvanynak ugy az allattart6nak a hat6sagi ellen6rzes
idopontjaban biztositania kell a transzponder leolvasasahoz
sziikseges eszkozt) Ez azt jelenti, hogy a vasarolt, kapott 8 hetesnet
idosebb ebet (8 hetes korig kell a kolykot anyjaval egyiitt tartani) mar
mikro-chippel jelolten, regisztralva kellene hazavinni. Illetve a nem
szabyanyos chippel jelolt(amerikai szabv{my szerinti) eb gazdajanak
kell bizonyitania az eb azonossagat- neki kell rendelkeznie a chip
leolvas6val az azonositashoz. Honositott ebeknel gyala'an uj
eljarasban kell megjeJOlni az aIlatot, mert a hasznalt rendszer nem
ismeri el a hosszabb, rovidebb szamsorokat. Vagyis a kUlya kap egy
szabvanyos transzpondert. A regisztn\ci6kor pedig a megjegyzes
rovatba keriil bevezetesre a regi szam. A tulajdonosnak figyelnie kell,
az evenkenti oltasok folyamatossagara is, f6leg ha mas szabalyozasll
orszagb6l erkezik Magyarorszagra az eb (1-3 ev), mert nalunk evente
kotelez6 az ollas. Valamint, ha lejart az oltas ervenyessege- kifutunk
az id6b6l- az uj oltas a beadas utan 3 hettel yalik ervenyesse! Ezt
harapasnal is vizsgaljak, figyelembe veszik
A masik ok, a Magyar Allatorvos Kamara Bekes megyei Szervezet
vezet6sege elve a lehet6seggel20 13 utan ismet ugy dbntott, azokon a
telepiileseken, ahol hivatalosan engedelyezett aIlatorvosi reridel6
iizemel (sajnos csak 22 iizemel a megyeben), azokon a telepiileseken
nem engedely~zi az osszevezet~tt eb oltast. Ezzel az Allatorvosi
Kamara azokat a kollegait igyekszik vedeni, akik vegigjarva az
engedelyezesi folyamatokat, engedelyeztettek rendel6jiiket,
megfelelnek a Kamara miiszerezettsegi el6inisainak, hu/ladek
kezelesi es-megsemmisitesi el6irasoknak es ezzel a lakosoknak,
gazdaknak pr6balnak segiteni, hogy ne az udvaron, hokedlin, stb.
kelljen elvegezni egyes beavatkozasokat. Sajnos ebbe a kerdeskorbe
tartozik, amirol nem szivesen beszeliink, vannak kizar61ag oltas
idejeben aktiv kollegak, akik utana szinte teUesen eltunnek a
telepiilesela'bl!

Dr. Konde Gabor aUatorvos
5553 Kondoros, Bacs6 Bela u.30.

5600 GyomaendrOd, Fii ut 149
Tel:30/9032-998

e-mail: konde@kondorosiktv.hu
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Erzsebet program
Kifejezetten nyugdUasok tamogatlisat celzo palyazat az Erzsebet
kartya, mely a ftird6 ..szo1galtatasok (ideertve a gy6gy-es terma!
szolgaltatasokat is) igenybevetelere felhaszmilhat6 kartya ALiget Flird6
is csatlakozott a szocialisan raszorul6 kedvezmenyezettek egeszsegenek
megorzese, rekreaci6janak elosegitese erdekeben a pihenes, a
regeneraciohoz szlikseges aktiv kikapcsolodas, felfrissliles kozvetett
vagy kozvetlen elosegitesenek lehetosegenek megtel'emtesehez.
Szeretettel varjuk rurdonkbe az Erzsebet karlyaval rendelkezo
vendegeket.
A varos gy6gyfiirdoje szepen parkositott komyezetben talalhato az
Erzsebetligetben.
A felujitott gy6gyaszati reszleg 2004 majusaban nyitotta meg kapuit
k~plett fizio- es balneoten\pias kezelesekkel, mindemellett a hozza
kapcsolod6 teljesen uj fedett lIszodaban 25x 11 m-es medence, valamint
egy gyogyvizes, elmenyelemekkel b6vitell lazit6medence keriilt
elhelyezesre.
A Gyomaendrodi Ligel Flirdo egesz evben varja a Fedett uszodajaval,
klilteri strandjaval, gy6gyhatasu termalvizu medenceivel illetve
gyogykezelesi lehetosegek soraval az ide erkezo vendegeket.
A flirdo terilleten a szallasok szinte minden tipusa megtalalhato:
apaliman, fahaz, kemping!



1par bulyl<os Iud elad6.
Erd.: 70/201·52·08

Moulinex, 6 alkot6reszes, alig hasznall
z61dsegparol6 elad6, 6 e Ft. Erd.:
20/221-6633

Vegyes

Elad6: 6 m-es aluminium lelra, 2 m-es
belon valyu, 1db vasvalyu, elel<lromos
fUnyir6J 1 db gazpalack, I<is gyalugep,
tUzifa. Erd.: 66/284-252

Korrepelalas, felzark6zlalas,
magan6rak, fejleszt6 foglalkozasok,
dolgozatokra, k6zepisl<olai felvelelire,
versenyekre val6 felkesziles, allalanos
iskolasoknak (1-8. oszt.). Tovabba
alap- es k6zepszintU ereltsegire val6
inlenziv (elkeszilo foglalkozasok
malemalikab61. Iskolai dolgozatlapok
megrendelhelok. Korszeruen fglszerell
lanlermemben minden felszereles
ingyen bizlosilott. Cel a minel jobb
iskolai eredmeny elerese! Az On
gyermekeert dolgozom l Erd.: 30/856
32-18

Onl6ltvas, zomanc burkolalos
(szenluzelesre) kalyha elad6. Erd.:
20/221-6633

Megkimell nemel kerekparok, 4 db
karpitozott szek, szobakerekpar, aut6s
gyerekUles, mikr6-sut6, bor forg6szek,
LCD monitor, 180 x 200-as agybelet,
TV, mosd6kagyl6 elad6 a Kulich Gy.
utcai hasznallcikk kereskedesben.
Erd.: 20/9857-259

Gyomaendr6d k6zponljaban,
Napkeleli u. 4. sz. alalti 2 szobas,
gazfuleses csalildi haz nagy
mellekepuletlel, 1440 m'-es lelekkel
elad6.l.ar3,45 MFt. Erd.: 20/4132-770

Gye., Okt6ber 6. lip-en 2 szobas lakas
elad6, vagy kertes hazra cserelhelo.
Erd.: 20/5767-879

Gyoman, Zrinyi u. 19/1. alaI! 5szobas,
etkez6s, vegyes, ill. gazfUteses haz
elad6. Erd.: 70/566-73-44

Gye., Polanyi M. ulon kisebb
paraszthaz surg6sen elad6.l.ar 1MFt.
Erd.: 70/286-60-61

Lakodalmak, rendezvenyek,
vacsorak zeneszolgaltatasa!

Tel.: 06·20/221·66·33

HUNYAN, 3 szobas, 6sszkomfortos
haz nagy portaval elad6. Erd.: 70/566
73-44

Gye., Vasarleri lip-en 2 szobas,
erkelyes, 3. em. lakas aron alul
surg6sen elad6. Ar megegy. szer. Erd.:
06-20/805-44-21

Ingatlan

Gyoman, R6zsa F. 14. sz. alaI! 4
szobas, nappali + etkezo, padlasteres
csaladi haz alsoepulettel, garazzsal
elad6, kisebb csere erdekel. I. ar 11 5
MFt. Erd.: 66/284-295; 30/249-76-22
-b-4x-

Gye., felkomfortos paraszlhaz,
bek6ltozhel6en, Kalvin u 57 sz. alalt,
elad6. Erd.: 70/2015-208; 66/282-148
-b-4x-

Gyoma, Arany J. u. 16. sz. alalt 4
szobas, 6sszkomfortos haz elad6.
Erd.: 20/5266-573 -b-4x-
"

Gye., Rak6czi u-ban, 4 szobas, dupla
fUrd6szobas, dupla ebedl6s, 2 bejaralu
polgari haz mellekepuletekkel, dupla
garazzsal, vegyes luzelessel,
berendezessel elad6. Erd.: 66/284
,278; 30/851-99-02 -b-

• APROHIRDETESEK • APROHIRDETESEK • APROHIRDETESEK &

Tisztelt Hirdetonk!
Uj Gyomaendrodi Hirlap szerkeszt6sege elm:
5500 Gyomaendr6d, Arany J. u. 25.; mobil: 06/20/2216·633'
e-mail: biro.karoly5@upcmail.hu; BekUldesi hatarido minden h6 25-el
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A marcius 2-an elhunyt fiatal gyermek hal{lIaval kapcsolatban nem
meruit fel buncselekmenyre, idegenkeziisegre utal6 korulmeny. A
koriilmenyeket kozigazgatasi eljaras kereteben vizsg{lIjak. .
Marcius I-en, delutani 6n'tkban a Fo uti vasuti Mjar6ban a Szolnokr61
erkez6 vonat eliitott egy ferfit, aki a helyszlnen eletet vesztette. A
vizsgalatok folyaman kideliiJt, hogy a ferfi megkeliilte a Jecsuk6dott
soromp6t es ongyilkossagi szandekkal lepelt az erkezo vonat ele.
Biincselekmenyre, idegenkezusegre nem meriilt fel semmilyen
kOliilmeny. Kozigazgatasi vizsgalat elindult az iigyben.
Januar 31-en a deli 6ni.kban erkezett a bejelentes, hogy az endrodi
orvosi iigyelet udvanib61 egy ismeretlen elkoveto elvitt egy /euirat/an
kerekpart. A jar6r az adatgyi\jtes utan, a szemelyleiras alapjan
hamarosan el is fogta a gyanllsitottat a Tancsics-Halasz utcak
keresztez6deseben. A kerekpart is felismertek, bar a ferfi bevallotta,
hogy az elso kosarat a bicirol levette es a nadasba dobta. Ezt meg is
talaltak aztan. Kihallgatasa soran bevallotta, hogy korabban a Penny
parkol6jab61 is vitt el bringat. A haj lektalan ellen lopas miatt eljani.s
indult.
Marcius I-en delutan eszlelte a jaror, hogy az altala ismert,
feltetelezhet6en korozes alatt al16 szeme[y IMsz61ag celtalanul setalgat
a Penny parkol6jaban. A rendori igazoltatas soran aztan kideriilt, hogy
a mezokovacshazai kapitanysag val6ban korozi a szemelyt, akivel
szemben egyebkt\nt a helyi rend6rors is djarast folytat kiilonboz6,
vagyon elleni bi\ncselekmenyek miatt. A ferfit elfogtak.

ee l A szekely meg a fia az erett
• gyiimolcsoket szedik ossze a kertben. A

fiu megkerdezi: - Mi lesz ebbol a sok
gyiimol?~b61, edesapam? - Hat, ha anyad meggy6gyul, lekvar, ha nem,
akkor palmka..

Elnezest, megmondana, melyik a ruloldal? - Az ott szemben. - Hat most
tenyleg meghiilyiilok l Onnan meg ide kiildtek.

Agg6d6 anya a tisztkepzos fiahoz: - Aztan hogy erzed magad itt a
katonasagnaI? - )61. - Es nem szidnak tul sokat? - Engem nem c~ak
edesanyamat. '

M6ric~a dobol a padon. -:- Miert dobolsz, M6ricka? - Elijesztem az
o.ros~lanokat. - De hlSZ Itt nmcs oroszlan. - Na, IMja tanar uri Ugye milyen
)omodszer?

Ebed utan a sk6t megkerdezi a pincert: - Iszik? - Sohai - Akkor nem is
adak borraval6t!

Fontosabb telefonszamok
Orvosi Ugyelet: +36 (66) 386-520
Mentoallomas: +36 (66) 386-104
Tiizolt6sag: +36 (66) 386-130
Rendorseg: +36 (66) 386-633

FELHivAs
100 ezer Ft nyomravezetoi dij!

A Bekes Megyei Rend6r-f6kapitanysag Biiniigyi Osztalya
biintet6eljarast folytat rablas biintett elkovetesnek megalapozott
gyanuja miatt ismeretlen tettes ellen, aki 2014. februar 06-an, az esti
6rakban bement a Gyomaendrod, Polanyi M. utcan csaladi hazba,
majd az ott el6 idos no sertettet ertekei atadasara kenyszeritetle.
A nyomozas soran a hat6sag a lakossag segitseget keri arra
vonatkoz6an, hogy aki a buncselekmelU1yel vagy az elkovetovel
kapcsolatban barmilyen informaci6val rendelkezik, tegyen bejelentest
szemelyesen vagy telefonon a Bekes Megyei Rendor-fokapitanysagon
(telefon: 06 (66) 523-700) vagy a 107-es segelyhiv6 szamon.
A Bekes Megyei Rend6r-f6kapitanysag Vezetoje nett6 100.000.- Ft
(Egyszazezer forint) dijat tuzott ki annak a szemelynek a reszere, aki az
~smeretlen tettes felderiteset eredmenyezo, bizonyit6 erejii
mformaci6t hoz a Rendorseg tudomasara.
Anyomravezeto szemelyet a Rendorseg bizalmasan kezeli.

RENDORS '81 SE
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Gyomaendrod, Kossuth u. 31.
TELEFON: 06-30/278-04-05

Varjl.lk a tavaszt kUlteri jiltekokkal!
gkismotorok, -rollerek, -gordeszkak, -taligak,
-domperek, -hinhik, -fiinyirok

NAGY VALASZTElffiAN!
Ezen kiviil PLUSS jlitekok
es fakopancsos jatekok koziil v~Haszthat!

Tavaszi jellegu selyemviragokat kinalunk
Onoknek (gyongyvinig, tuJipan, mircisz, krokusz...)

Szeretettel varjuk Kedves Vasar16inkat!
Erzsebet Utalvanyt elfogadunk.

Tovabbra is valthat
vasarJ;js; utalvanyt bfllmilyen iisszegben!
Nyitvatarbls: H-P: 7-17-ig; A TAPiR PAPIR

Szo: 8-12-ig csapata

(--------------------:-~i~;-p~k~;~---------\

! 0 elerheto arah
I szeles valasztek
! minosegi termekeh
I k "kI a 00

! torzsvasar/6i kartya
I ,

IValassza aSIHER ~ bo/tjait!
Gyomaendrod:
- Fa cit 26.
- Bajcsy-Zs. cit 49.
- Bajcsy-Zs. ut 119.
- HOS5uth u. 2.
- Hossuth u. 66.

OJ Gf:OMAENDROOI HIRI:AP. . ..

ALACYUJTOS
KandalI6hoz,kazanhoz

AH 'I{SIAl
. ossuthu. 45.

Egyeb aJanlat:
Sz6nyegek, labtOrl6k

Nyitva tartas: H-P.: 8-12; 13 M '17-ig Szo.: 8-12~ig

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

Bordiirok
Mennyezet lapok ..
Szegolecek

Tapetik agy valasztekban!
Ont~pad()s tapetak
Fali matdcak

Festekek bel- eskiHteI'lre
Viaszos· asztaIterftok

:AY Z Z
6yomaendrod,Hosok utja 53. Telefon ~84~i!55
INGYENES kOMplll·ERF.5 SZEMVizsGALAT
kEdd, csijToRTol<, pENni" szoMbAT 10,1 2 .. iG

SZERdA:dR. CHid Iv!AuGiT
dE.: 10~12...iG, du.: 14~16~iG

OVja szeme vilagat akaros UV sugarzastol!., ,
SpoRoLjA MG Al, AFA"'T!

Ha most$i al at Inultifokcfdis
(progr ssziv) szemu e et,

250/0 kedvezmenyt ap
alene' e arab' 1

(HOYAmlnoseg, fel ev megslokasi garanciaval!)
Megerkeztek a 2014 es

. nap· zemuve m dellek! ..
EGElilliEGPENZT..\Ri I<ARryAT Eli Szep kARryAr dfoGAduNld
Arl!!izletekrol erdekliidjon uzletLinkbi!nl
CY()RS ES llONTO'S HszoLGAIASSALvARjul<kF.dVES VASARL6iNkATI
TisznLnnL: SZARkA CsiLlA OpTOMETRisTA, LhsZERE!iZMESTER

KeJ/emesKaracsor1'yi Unnepekef es Bo/dog (;jEvetl

~f;~y~mlie~dro~l ~itl.ap ~·I~gge\l~nvarosihi:JVilap. Felelo~,.5h;rke5zlo:Bj!6
K~r91y'. sz.!{r~eszlPs~g:'559Q ~yomaendr6d. Arany Ja:rl()5 u. 25: sz..Fetelo5
'kiad6:13Jr61<ar6IyT~I.:06/20j2~k66-3~.· .. . . . .
'Nyomtatas: Bereti~Nyomd~i~egyjM~flon; ~ez~l'Jereny. V&~?toi(lt 11/A.
E/t\1l:ln~gyehlra:dq07@freemall.hu;biro.karoIY5@upcmaiJ.hu .
,t~r)~sZlika gybm!:lendfOO) l<eresked6k; iSSN szam:2Q6Q-7083,.'

,~. . - ...:..--.--.~• .....c._.-,-,.-:-__--"----" -'---'----'

Alapunkban megjel,en5;v~i~mertyek, ertekelesek, !hozzas'i6IMok;, eseUeg~
fizejelthirdelesek flam: feltetiMliF a, szerkeszto~e,g ~li~sp.ontj~t tUkrozllk
Vlsz9Qt. Wet~dunkMit1defl'v~1e'rmt9Yf1ek,. ho~~s?61~,s~~,k, me!ynek
hatrgVet~le~izonyo~,e,tlkal·n~tarp~~6~qtt rnoz~~. AI: '.'7XX-"jeIO:jrasok·fizetett
hirdefeseK. velemenek.va:8B"c!kk¢k•.Gimlilrt~rV: Noy.a~li~n ·a· ...
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"M31enkij" robot
Dokul1lentlll1lfill1let lllutattak be Gyomaendrodon a Malenkij robot
szornyllsegeirol a kommunista diktatLlrak emlekere. A Bekes
l1legyei deportaltakr61 sz616 dokumentumfilm osbemutat6ja' a
Katona JozscfMi'lvel6desi K6zpontban volt marcills 20-an.

(fo~)'I(/{aS({ a 4. aIda Ion I)

Azonnali szallitasra kemeny ttlzifa: biikk, tolgy:
1 m-es ronk: 2300 Ft/q

kugli: 2400 Ft/q
lzasitva: 2500 Ft/q

Gyomaen<lrod, Bajcsy-Zs. lit 133. SZ.

Tel.: 06/30/243-70-45

TUZIFA van elad6!

VALASZTAS' 2014
Apri lis 6. vasarnap az orszaggyiilesi valasztasok idopontja.
Neh{\I1Y nap es mindenki ler6hatja szavazatat a szamara legmeg
felelobb jeloltre. Amint az ismert, Gyomaendrod, Bekes megye 2.
szamLI valaszt6keri.iletehez tartozik. A valasztas lebonyolitasaelt
helyi szinten a helyi valasztasi iroda/bizottsag felelos.
A helyi v:'llasztasi iroda vezetoje a v:'lros jegyzoje, cime liZ uj
varoshaza: 5500 Gyomaendrod, Selyem lit 124.
Gyomaendrodon tizenhet szavaz6helyiseget jeloltek ki a szavazas
lefolytatasara, melyek a kovetkezok: (lasd az 5. aldetlon)

Emlelda iiltetes
A Gyomai Kner Nyomda Zrt. es
tulajdonosai emlekfM kivannak (iltet
ni a Gyomai Kner Nyomda elhunyt
vezerigazgat6ja, Parr Lajos Llr emJe-

0# kere (2013. majus IS-en hunyt el).
1992. okt6ber l-tol 2009 majusaig
volt a nyol1lda vezetoje.
Az esemeny a Kner teren lesz 2014.
flpri Iis 12-en I I 6rakor. Az esemenyre
mindenkit szeretettel varnak!

Adomanyozas napja
"A Templomos Lovagrend Arpad-l/{Izi Szent Erzsebet [(ol1lmenda es
n TempMrius alnpitvany szervezeseben Adoll/{llIyozas Napjat relldez
tiillk Gyomaelldrodoll. Cetffi..{ A mngynr [(aritaszfelhiwisara csntfa
kOZl/nk a nngybojli adolllanygylijleshez, me/yet a Belfenyerell (Bihar
megye, Nngyszalotllai janb) (Ho magyar (irvaluiz lakoillak jllllalllllk
e/ nz Elldrodi Pleb(illin kozrell1l1kodesevel. Gdiitiillk: larlos
etelmiszerl (/iszt, ('I/kO/; rizs... stb), gyermekj(itekokal, mesekony
veket, irodalllli al/wtasokal es gyermel(cipoket. "

... 11. oldal

I.' .111811001 ~r '
Angol es nemet ujrakezdo (A2)

indul majusban.
Az idopontrol es az intenzitasrol

a tanul6k d6ntenek elozetes egyeztetes alapjan.
Oradij: 400 Ft/6.: 10 fo felett,

egyeb esetben letszamt61 fUggoen.

SZAMiTOGEP KEZELO TANFOLYAM INDUL
azaknak, akik saha nem lanullak, de hasznalnak szamft6gepet.
Atanfalyam saran eljuthatsz akezd6 szintt61 akbzephalad6ig.
Szovegszerkesztes, tablazatkezeles, #; rr~i-'il-h
operaci6s rendszerek, IT ismeretek. f0J J ~{.Y ~I
Atamfolyam megfelel az ECDL vizsga anyaganak. L~ ..-l
A ?O 6ras tanf?'yam id?tartama:. £:,:.?f1f:f,~ -::\
marclus 1 - maJus 10 -Ig. Hetl 1x6 ora ~iJ.

Szombatonkent 8 -13-ig. Meg lehet csatlakozni!

Oija: 600 Fila. Gepet biztositunk' Erd: info@internyelvstudio.hu; 20/436-0699

INTER Nyelvstudio, Gyomaendrod
Kossuth ut 18. hetf6-pentek: 15.00-18.006ra

Tetefon: 06-20/947-1603; 06-20/229-7022
info@internyell'stlldio.ltll; ill ternyell'stlldio@gmail.com

) I, ~{ ..

FOGGETlEN VAROSI HAVILAP
Ara: 200 Ft

"Kozlekedesbiztonsag gyermekszemmel': 4. oldal

Magyar {fstortenet. 7.oldnl

RENDO 'GIESE Y

ABethlen igazgatojanak kittintetese.... 3. oldal

V· , IB ' t I · k'Igvazat. esurrano 0valo ....3. oldal

OVODAI BElRAT azA
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Dr. Frank6levele
SZABADSAG, SZERELEM - II.

("Fo/ttlmadott a tenger .. , ""Szeretlek; kedvesem ".. ,-tifl az e/mulilsig

Petofi es Szendrey Julia eletenek legszebb es legdnimaibb szakasza
kovetkezett. Mareius 15. utan Petofi nepszerusegenek a magaslatan all.
A kovetkezo ket het igen mozgalmas. Az ellenzeki kor linnepli. Marcius
21-en a Nemzetiirseg felesketi, a kolto is beall soraikba. Marcius 27-en
beszedet mond a Nemzeti Muzeum elott. Marcius 30-an megitja a
"Foltamadott a tenger"-t, elotte nehany nappal a "Kinllyokhoz" cimli
verset. A h6nap utols6 napjai, 6n'ti gyorsan valtoztatjak a nep es 11 kolt6
viszonyat a forradalomhoz. A kiraly visszavonja az engedmenyeit. Nagy
a felzendUles, felfordulas Pesten. J6kai szerint egy dunai gozos \Itasai
hozzak a hirt Becsb61: a dinasztia megtagadta a magyarok kereseinek
teljesiteset. Petofi meg ejszaka el akar rohanni - ki a tOmeghez-, de Julia
konyorog J6kainak, tegye el kozos lakasuk kulcsat, zatja be Sandorl,
mert felti! J6kai megteszi. Sandor az emeleti ablakb61 kialtozik, szidja
J6kait. Nehany 6ra mulva megis valtozik az uralkod6haz dontese:
engedmenyeket tesz. A nep orlil a "szeretett kiraly" dontesenek. Petofi
megis kegyvesztett lesz. Masnap jelenik meg a "Kiralyokhoz" cimli
verse ropiratkent. Ebben a versben a "szeretett kir31y" megolesere sz6lit
fel! Sajnalatos tOl1enet, a sajt6, a nyomtatas bakija, mikor nyomtatjak
meg nem tudni a csaszar megvaltoztatta a donteseit. Vege Pesten Petofi
nepszeri\segem:k.
1848. aprilis 10. - a budai Helytal16 Tanacs feloszlik. Tiintetesek, szerb,
horvat, roman, szasz telepUleseken. Aprilis 30-an kimondatik
Kolozsvaron: UNIO ERDBLLYEL! Majus 15. - a masodik beesi
forradalom. Petofi kepviselo szerelne lenni! "Republikanus vagyok
lelkestiil, testestiil: Az ut6kor mondhatja r61am, rossz poeta voltam, de
azt is fogja r61am t\ldni, mondani, hogy szigorU erkolesu valek, ami egy
sz6val annyi, mint republikanus. Nem az a fO jelszava, hogy - Ie a
kinillyal, hanem a tiszta erkoles."
Szabadszatlason szeretne kepviselonek jeloltetnie magat. lsmerjiik a
tortenetet - megbukik: "Nagyon faj, nagyon!" A Pet6fi csahidra
jellemzo hazaszeretetiik, oszinte hitUk a szabadsagban. ime: 1848
jlwiusa Petofi Istvan, a kolt6 oeese, aki eletenek kesobb 22 evet itt tOlti
alig 30 km-re Gyomat61- Csakon. Istvan beall a 6. honved zaszl6aljhoz
onkentesnek. Kes6bb az oreg Petrovies is katonanak all. 1848 jttliusa,
Kossuth toborz6 beszedet tal1. Ahorvatok tamadasra kesziilnek. A kiraly
visszavonja a Nadornak adott teljhatalmat. Szeptemberben Petofi szakit
J6kaival, annak titkos hazassaga miatt (Laborfalvi R6za). Szeptember
II. Jelachieh a Drava felol tamad. Pet6fi Szekelyf61dre indul magaval
viszi az aldott allapotban levo Jtlliar is. Toborz6 beszedeket al~ar tartani
majd visszajonnek Erd6dre, Jtdia ott m::lrad a sZlileinel (szeptember 27.)
Az oreg Petrovics reszt vesz Cl szeptember 29-i sukor6i utkozetben.
Petofi ismet Erdelybe megy, de a lazad6 romanok utjat alljak. Okt6ber 6.
- a harmadik beesi forradalom. Okt6ber 17-t61 22-ig Erd6don van Jitlia
mellett. InneD Debrecenbe siet, megy tljoncokal tCinilani. November 15
en szabadsagos levelet ir, mert Julia nehezmenyezi, hogy Sandor a
sziiles el6tti napokban nines mellette. A kolto meg sem valja az
engedelyt, szekerrel indul Debreeenbol imadott JLlliajahoz. Utkozben
hja meg a vilagirodalom talan egyik legszebb szerelmes verset a
"Szeretlek, kedvesem"-et. "Szeretom, hitvesem! Szeretlek szivemmel,
Szeretlek lelkemmel. Szeretlek abnindos orult szerelemmel! ..."
Istenem, ki ne ismerne ezt a gyonyorll verset? Majd itt, Erdodon a
kedvese kozeleben ujb6l a termeszet fele is fordu!: "ltt van az osz, itt van
ujra" ... "Ha meges6kolsz, ajkaimra ajkad szep lassan tedd, Fol ne
keltsiik almab61 a Szendergo termeszetet" (Erd6d, 1848. november 17
30.)
Petofi a november masodik felet, majd deeembert felesege mellett tolti.
Kezdetben JlIlia sziile;nel, majd a kozeled6 romanok miatt Debreeenbe
mennek. Nehezen viseli ezeket a napokat. December 15-en megsziiletik
Zoltan fiuk. Sandor biiszke, de lelkiismeret furdalasa is van szeretne
harcolni, menni Erdelybe. Csatara hiv verseben, de 0 maga ~tthon iiI.
Piszkaljak is rendesen e miatt. Estenkent a debreeeni Bikaban
biliardozik es vitatkozik. 1849.januar, a kormany Debreeenbe menekiil.
Kossuthnaljelentkezik es keri, helyezzek Bem tabornok melle. Kossuth
enged a keresnek. JttliM es Zoltant Vorosmartyekra bizza. Januar 21.
Marosvasarhely, januar 24. Medgyes-Szelindek. Vegre talalkozik

Bemmel, kolesonos az aram! Februar 4. vizaknai esata, visszavonulas
Szerdahelyre. Februar 7. Deva. Bem, hogy kimelje a hareokt6l,
futarkenl elklildi Debreeenbe. Cstlllyan osszevesz Meszaros Lazarral a
hadugyminiszterrel. Nem hajlClnd6 tiszthez melt6an oltOzni, nem hO~'d
nyakraval6t. Nyitott inggel jelentkezik. Biintetes: lefokozzak, igaz,
kozben Meszarost irasban kigilOyolta. 1849. mareius, Nagyszalonta.
Jtllia es Zoltanka itt tart6zkodik, Aranyek a keresztszUl6k. Julia innen
Szalonlara utazik edesanyja temetesere. Petofi 6rzi a fiat. Ez alatt az ido
alatt meghal az oreg Petrovics.
Aprilis I-en Bem visszaadja a rangjat es omagynak nevezi ki. Majusban
futarkent Kossuth fogadja, de nagyon hideg-rideg hozza, nem akarja
tudomasul venni a kaltoornagyi rangjat. Osszevesz Klapkaval. Rohan
Pestre az edesanyja betegagyahoz. Majus 17-en a mama meghal, )8-an
temeti el az oreg Petrovies melle. Majlls 21. Buda visszafoglalasa. Nagy
iinnep! Julius 2-an a kormany Szegedre tavozik Kossuthtal az elen.
Pet6fi esaladostul Mez6berenybe iridul. Jitlius 4-en Gyoman keresztiil
Juliaval, ZoItannal, egy dajkaval erke.znek. Osmert tOrlenet, gondolom
ismerik l ) Jttlius 6-an irja lltols6 verset Mez6berenyben "Szornyii idok':
cimmel. Megerzi a veget. Nehany nappal kesobb egyiitt indulnak
Erdelybe, csatlakozni akar Bemhez. A vegzetes segesvari litkozet idejen
Julia Tonlan varakozik, egy Mikl6s nevu papmil szallnak meg. Petofi
utols6 levelet Juliahoz julius 29-en iIja. Julia Augusztus I-en hallja
eloszor Sandor halathiret. Meg ket hetig var, varja Sandort. Majd a 9
h6napos fiaval Kolozsvarra megy. Pet6fit 1849. julius 31-en delutan 2
kor lattak utoljara Hejjasfalvan, majd a Sarviz hidjan, onnan szemleli az
iitkozetet. Este 5-6 6ra koriil a Feheregyhaz fele vezet6 Mon, a
kaptat6mll elesik. ('1) _
Julia visszater Pestre, Garaiek fogadjak be. Deeemberben visszater
Segesvarra, keresi felje sirjat. Ket heten keresztiil latogatja a
tomegsirokat. Volt egy rajz azokr61 (Heydet61 kapta - osztrak tiszt).
Kereszttel jelolve a lehetseges tomegsirt. Beszel egy emberrel, aki
allit6lag latta a koltot, aki eszmeletlen volt, de meg nem halott.
Tomegsirba dobtak - Bader Janos nevll takaesmester allitotta ezt.
Pesten, 1850 tavaszan felkeresi Haynaut, iItlevelet kerne. Ugy gondolja,
Sandor T~rokorszagba emigralt. Nem kap utlevelet. Haynau
Llehtenstell1 hercegre. baratjara, bizza Juliat. Talalkozasaik
artalmatlanok, de a nep szajara veszi es megveti a szerenesetlen
ozvegyet, ki akarjak toloneolni Pestrol. Ekkor Horvat Arpad tOrtenesz
felajanlja, felesegiil veszi, igy menti Jtlliat. Jtllia 1850. julius 21-6n
hozzamegy.
Ez a masodik hazassaga szerenesetlen, a tarsadalom eliteli. Maganelete
valsagban. HOlvat egy szadista kejene, megalazza Juliat. JLllia meg negy
gyereket sziilt! Ket fiu es ket leanygyermeket. 1849 augusztllsaban
Petofi Zoltan ott van a vilagosi fegyverletetelnel. Julia levelezik
lstvannal, aki szeretettel van s6gomoje irant. Kesobb, mikor Zoltan mar
nagy lesz, sok gondot okoz nagybatyjanak. Zoltan leha, esapodar eletet
el. Sokal tart6zkodott itt, Csakon (Kondoros-Nagyszenas kozott).
Szarvasra jar iskolaba, majd Szegeden, Pesten. Kiesapjak az iskolab61.
Istvan nem szereti Sandor fiat, sok gondot okoz! Istvan megnosiil, de
felesege 6 het utan otthagyja. Csakon 61 22 evet Schneider Erzsebettel.
(Erzse~et itt nyugszik valahol az oregtemet6ben a Selyem ut mellett, az
egykon gombiizem volt a gyomai haza. Ezeket az adatokat Elek Laszl6
lortenesz irasab61 ismerem, a Bekesi Bletben irta Ie.) Istvannak 400
hektar f61dje volt Devavanyan. Nyelveket beszelt, tanult ember volt.
Vilagos utan 3 evi sanemunkara iteltek! I858-t61 ell Csakon. Kondoros
J?enztarosa volt 1875-toI1880. majus I-en hirtelen halt meg.
Es mi tOrtenl meg Juliaval? O!vas, iI', mUfordit. Andersen meseit 6
forditja magyarra. Halala e16tt egy evvel ott hagyja feljet. Mehn\kja van,
sokat szenved. Horvat nem engedi hozza a gyerekeit, esak ritkan
latogathatjak. J868. szeptember 6~an meghal. Csak Zoltan kiserheti ki a
temet6be. Zoltan 22 evesen tudobetegsegben hal meg. igy er veget
Pet6fi Sandor es Szendrey Jltlia tortenete. Sandor halalaig szereti Juliat
ahogy megirta: '
"Ha eldobod egykor az ozvegyi fatyolt ...
.. .Meg akkor is, ott is orokre szeret!"
Petofi 26 evet ell. JiJlia 40 evesen, Zoltan 22 evesen halt meg. Petofi
Istvan 55 evel elt (Csakon temettek el.) 1908-ban hamvait PesIre vittek.

Tisztelettel dr. Franko Karoly
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Endrodiek Barafi Kore \'eZelosege

GYOMAENOROO - CSARDASZALLAS - HUNYA KISTERSEGI
OVODA VEZETOJE ERTESiTI A SZULOKET, ROGY

2014. APRILIS 28. (RETFO) 8-17 O~AIG
APRILIS 29. (KEDD) 8-17 ORAIG
APRILIS 30. (SZERDA) 8-17 ORAIG BEiRATAST TART!

Helyei:
Gyomaendrod, Kossuth lit 7. (Szazszorszep 6voda)
Gyomaendrod, Blaha lit 8. (Csemetekert 6voda)

Beiratashoz sziikseges iratok:
- Gondviselo szemelyi es lakcim igazoJvanya,
- A gyermek nevere kialJitott szemelyi azonosito es lakeimet igazol6

hat6sagi igazolvany. (vagy sZliletesi anyakonyvi kivonat)
- Ervenyes orvosi igazolas a koz6ssegi cletben vaJ6 reszvetel

lehet6segeriiL
- Agyermek eselleges betegsegeit igazol6 dokllmentumokat.
- Az etkezcsi tedtesi dij esokkentesere jogosit6 kOliilmenyeket igazol6

dokllmentllmokat,
- Amennyiben a gyermeke halmozottan hatranyos helyzeti'l, vagy

napkozbeni ellatasat kell biztositani, tlgy az ezt igazol6 dokumentllmokat
(jegyz0i hatarozat es a sziil6 vagy sZliiok nyilatkozata).

Be Jehel iratni:
- Minden gyennekel, aki 2013. december 31-ig bet()lti a 3. eletevet, illetve

azokat a gyermekeket, akik az 6vodaba jovetelt kovel6 6 h6napon beliil
betoltik a 3. eletevtiket.

- Bannikor kerhetik az ovodai ellatast azok a gyermekek, akiknek a szlilei a
tanev folyaman munkaba alJnak.

KOTELEZO OVODABA JARNI: minden gyenneknek, aki 2013-ban
belOlti az 5. C1etevet. /A nevelesi ev kezdo napjat61 (szept. I-tal) koteJes
ovodai nevelesben reszt venni minden gyermek, fiiggetleniil att61, hogy a
naptari ev melyik napjan tolti be az 5. eletevet!/
Ovodanyitogat6 - lIyilt napok 2014. aprilis 8-9.: 9-11 6raig a
Szazszorszep Ovodaball (Kossuth lit 7.)
Margareta Ovodaban (16kai lit 4.)
Csemetekert Ovodaban (Blaha lit 8.)
Napsugar Ovodaban (Szabadsag lit 6.)
Napraforg6 Ovodilban (Csardaszallas, Kossuth utca 23.)

CzikkelYllc Fodor Tiil1de il1lezmenyv('zelo

Vigytizat! Besurrano tolvajok!
A kel/emes. lavaszias ida h('koszonlcvel minden cvhenmegflgyelheto. hogy
megl1lJ a besurranasos lopasok szama. A hosszli leli napok ulan orommel
f?ngf?cUiik be a napslIgarakal lakcjsunkba. elvezziik a kerfi 11711nkal a j6
levegan.
Ahhoz, hogy jogsertes ne rontsa el hangulatunkat, erctemes az alabbi
bi'lIlmegel6zesi tan{lcsokat megfogadni.
Ha otthon tart6zkodunk, napkozben is zaljuk be a kertkaput, a bejarati ajt6t.
hiszen nem biztos, hogy eszrevessziik a hivatlan latogat6t! A kulcsot ne
hagyjl1k a zarban ' Mik6zben a szobaban teveziink, a tolvaj csendben
magaval viheti a bejarat kozeleben talalhat6 ertekeinket. A zsakmany
tobbnyire taska szemelyes iratokkal, keszpenzzel.
Az anyagi vesztesegen tlil, ilyenkor az olunanyok p6tlasa csak fokozza a
kart es a bOsszllsagot.
Ha csak ri)vid id6re hagyjuk el lakasunkat, vendegeinket kiserjiik ki vagy
eppen ismeroseinkkel valtunk par sz6t, akkor is mindig zarjuk be az ajt6t l A
szelliiztetessel is legyiink 6vatosak'
Ne hagyjuk kitftrva folctszinti lakasl1nk, kertes haz\lnk ablakait, ha nem
tart6zkodunk a szobilban! Lepcsohazakban ugyanez igaz a filggOfolyos6ra
nyil6 ablakokra is. Eleg egy pillanat es a tolvaj mar bent is van a szobaban es
viszi, amit ertekesnek talal.
.Aki kertes hazban lakik es a kert 11<\ts6 vegeben dolgozik, zarja be az utcara
nyil6 ablakokat. bejarati ajt6t, kertkaput. Ellenkezii esetben a nyilva
hagyott ablakokon, ajt6kon kereszttil a tettes gond nelkLil bejuthat
otthonunkba es eszrevetleniil tavozhat ertekeinkkel egyiitt.
Biincselekmeny eszlclese utan soron Idvii) ertesiteni kell a rendorseget
a 107, 112 segelykero telefonszamon kozolve a sziikseges
informaciukat! Amennyibell lehetseges a helyszint erintetlentil kell
hagyni. Ha a helyszinen barmilycn valtozas tOrtent azt a
rendorhatosagnakjelezni kcll.
19az a mond,ls, alkalom szuli a tolvajt, de az alkalmat nc Unok
teremtsek meg! Koriilteldntessel, Ids odafigyelt\sselovjuk magunkat az
aldozatt;i v:lJilS bOsszllsagMu)!

Bekes Megyei Rend6r~r6kapilanJ'scigBiinmegelozesi Osztldy

Gyomaendr6d Varossa avatasanak 25. evfordul6jar61 is megemlekezve
ez evben rendhagy6 modon, a 25 evvel ezel6tti Marcius 15-ei
iinnepseget feleJevenitve, marcills 14-en este a Szabadsag teren kerult
megrendezesre a varosi iinl1epseg. Marcius 15-i Nemzeti Unnepiink
Gyomaendr6di rendezvenyen Varfi Andras polgarmester k6sz6ntbtte a
megjelenteket, majd Dank6 Bela orszaggyi\lesi kepviselii mondott
linnepi beszedet. A Szent Gellel1 Katolikus Altalanos [skola miisorat
k6vet6en Pap Tibor reformatus lelkesz isten tiszteletevel zftrult az
iinnepseg. Az unnepsegen megjelent partok es civil szerveztek ezutan
megkoszorllztak a Hiisiik Emlekmi\vet.

Davidovics Laszlo Magyar Erdemrend
Tiszti keresztje kitiintetest kapott

Dr. Fazekas Sandor videkfejlesztesi
miniszter az I848/4Y-es Forradalom
es Szabactsagharc EvforduJoja,
marcius 15. alkalmabol Magyar
Erdemrend Tiszti keresztje kitiin
tetest adomanyozott Davictovics
Ulszl6nak, a Bethlen Gabor Mezo
gazdasagi es Elelmiszeripari Szak
kepz6 [skola es Kollegium igazga

t6jimak, a magyar es Francia mez6gazdasagi szakoktatason beliili
kapcsolatok er6sitese erdekeben vegzett, masfel evtizedes kiemelkedb
munkaja elismeresekent. Gratulalunk I

Marcius 15-i Nemzeti Dnnep

FELHivAs
Ebben az evben iinnepeljUk az enctriidi
hid felszentelcsenek 100. evfordul6jM.
Ebb61 az alkalomb61 kic\llitast
szerveziink. Kerjiik, hogy akinek
olyan fenykepe van, ahol az endriidi
Ilid is IMszik, hozza eI vagy kuldje el az
alftbbi cimek valamelyikere:
szilagyinemeth@freemail.hu;
margitv46@freemail.hu
Szilagyi Ferencne Nemeth Eszter
Gyomaendr6d, K6lcsey u 12.
T: 06-70/536-154Y vagy 06-66/6) 0-265
Ladanyi Gaborne Gyomaenctriid, Endr6di u 21. T: 06-66/61 J-311
K6sziinjiik a segitseget.
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"Kozlel{edesbiztons~g gyermekszemme)"
Az Orszagos B~lesel-megeli)zesi Bizoltsag felhivasara a Szarvasi
Rend6rkapitanysag iden is megrendezte a "K6zlekedesbiztonsag
gyermekszemmel" cimli rajzkiallitast. A megnyit6t Bencsik Ferenc r.
6rnagy a Szarvasi Rend6rkapitanysag Megbizott Rendeszeti
osztalyvezet6je Ilyitott~ meg. A rajzokat Korbely Istvan fest6miivesz
zsi'lrizte es a l11egnyit6 iinnepsegen ertekelte. A rajzpalyazatra a Szarvasi
Rend6rkapitanysag illetekessegi teriileten lev6 a[talanos iskolakb61 es
6vodakb61 osszesen 456 rajz erkezett, l11elyb61 valal11ennyi kiallitasra is
keriilt a Cervnius Teatrum ~ulajaban. A rajzpalyaznt celja az volt., hogy
felhivjuk a gyerekek tigyelmet a k6zlekedes veszelyeire es a helyes
kozlekedesre.
A varosi kiflil itason szerepl6 palyami'lvek reszt vesznek a 20 14. maj usaban
megrendezesre keliil6 teliileti megmerettetesen, Bekescsab{m, ha ott j61
szerepelnek, akkor reszt vehetnek az orszagos dont6ben is.
Ovodas Kaleg6ria:
I. Vatai Zalan Gyomaendrod, Szazszorszep Ovoda
2. Hitj Kinga Szarvas, Baes6 Bela uteai Ovoda
3. Szilagyi Attila Szarvas, Napfeny Ev. Kezmlives Ovoda
Kiilondijasok:
- Zsadon Adam Gyomaendr6d, Selyem uti Ovoda
- Folytan Botond Csab~csiid, Harsliget Ovoda
AIs6 tagozat:
I. Gerhtlt Oliver Szarvas, Benka Gy. Ev. Alt. isk.
2. T6th Barbara Gyom~endrod, R6zsahegyi Kalman Kist. Alt. lsk.
3. Kis Hanna Szarvas, Szlovak Alt. Isk.
Kiilondijasok:

Koloh Bernadett Gyomaendr6d, R6zsahegyi Kalman Kist. Alt. isle
Varga Kilti Szarvas, Szlovak Alt. [sk.

Felso Tagozat:
I. Berki Kriszlian Gyomaendr6d, R6zsahegyi Kalman Kist. Alt. Isle
2. Nyerges Adel Benka Gy. Ev. Alt Isk.
3. Vari Tamas Gyomaendr6d, R6zsahegyi Kalman Kist. Alt. Islc
Kiil6ndijas:
- Tomasovszki Odett Szarvas, Gyakorl6 Alt. lsk.
- Mogyor6si Cintia Szarvas, Szlovak Alt. lsk.
- Sores N6ra Gyomaendr6d, R6zsahcgyi Kalman Kist. Alt. Islc

Pell'Ovsz/ii Eva I: szds. Balesel-megelc5zesi elc5ado
""""'........,.,."..,...".,.=-=0

ROZSAHEGYI/(IlLMIlN IlLTALANOS IS/(OLA
J6 hirek a R6zsahegyi Iskolab61
Sikerrel zarult a R6zsahegyiben a megismetell intezmenyvezet6i
paJyazati eljaras Grommel tajekoztatjuk a kedves olvasokat, hogy dr.
Hoffmann Rozsa koznevelesert felelos allamtitkflr asszony febrllar 7
en iinnepelyes keretek kozott Madta Farkas Zolt{lIlnenaka 2018.
augusztus 15-ig sz6l6 intezmenyvezetoi megbizasat. Asziiloi kozosseg
bensoseges hangulatll rendezvenyen koszontotte az iskola vezct6jet.
Kepenyes Andras tankerlileti igazgat6 ugyanesak 20 18-ig nevezte ki
intezmenyvezeto helyettesnek Almasi Gergelynet es Uhrinne Darvas
Erzsebetet. Koszonjiik a biztatast es n kitartast tamogatoinknak:

R6zsahegyi K61mllll ;/llollll1os [skala es Kollegium lanlesliilele

Malenkij robot
Dokulllcntumfilmet mutattak be
Gyomaendrodon a Malenkij robot
szornyi'lsegeirol n komlllunista '
diktatllrak emlekere. A Bekes
mygyei deportnJtakrol 5z610
dokumentllll1film 6sbell1utat6ja a
Katona J6zscf Mllvelodesi
Kozpontban volt marcius 20-an. A
gyolllaendrodi, mez6berenyi,
eleki, almaskamarasi es gyulai nemzelisegi onkormanyzatok
teliileterol voltak a filmben riportok, iSlllertetesek, visszaemlekezesek
meghat6 tOrtenetck a deportaltakkai, vagy esalacttagjaikkal. A ketszer
otven perces filmet sok erinlelt, erdekl6do es esaladtag nezte meg. A
fent emlitett telepiilesekrol a kovetkezo emberek a film szerepl6i: Hack
Ferenene, Solymosi Sandor, Ludwig Andras, Haek Maria, Molnar
Bertalan, Helier Erzsebet, Barath Knroly, Nagy Livia, Hunyadvari
Andras, Szikes Antalne, ozv. Pajer Mihalyne, Hanyeczne, Barath
l<.arolyne, Kovnes Karoly, Szuroveezne, Nemenyi Paine, Wagner
Marton, Koszegi KOller Marton, K6szegi [lana, Freyne, Szant6ne,
Kisari Mikl6sne, ozv. Hack Antalne, Va Ij II Sandorne, Hack F.
Mihalyne, Vngv61gyi (Wagner) Agnes, Kohler J(dia, Nigrinyi
Erzsebet, Szab6ne, Niedermayer Erno, Mark Imre.

Koszontot mondott Varfi Andras
polgarmester, Hack Maria kisebb
segi onkormanyzat elnoke, Dr.
Szonda Istvan neprajzkutato, a
bemlltato diszvendege Saghy Gyula
filmrendezo volt. Az Emberi Ero
forrasok Miniszteriuma is tamogatta
a film elkesziileset.

A Bethlen Szakiskola Parizsban

Minden evben hagyomanyosiln a francia Koztarsasagi Elnok nyitja meg a
Nemzetkozi Mezogazdasagi es Elelllliszer Ipari Vasarl parizsban ..
Az iden Magyarorszag kLiliin standdal kepviseltette mag{lt, ahol kiallitottllk
hungarikllmainkat, kepzomuveszeti termekeket, nepszerlisitettlik
termeszeti vonzer6inket.
Kezdemenyeztiik a Magyar Nemzeti Videki Hal6zat es a Francia Nemzeti
Videki Hal6zat koz6tti egyiittmiik6des kialakitasat, kereskedelmi es
gazdasagi kapcsolatokat.
A Gyomaendrodi Bethlen Gabor Mezogazdasagi es Elelmiszer Ipari
Szakkepzo [skola es Kollegium - EU francia projekt pminereivel is
talalkozlunk a niv6s rendezvenyen, akikkel t6bb eve k61csonosen es
sikeresen egyiittm(ikodiink Leonardo da Vinci diak es szakoktat6i
Mobilitasi projektek kereteben.
AParizsi Magyar Nagyk6vet Dr. Tr6esanyi Laszl6 es Dr. Somogyi Norbert
Mez6gazdasc\gi Attase tamogatasukr61 biztositottak a Bekes megyei
kiildottseget es akliv reszvetel re biztatlak hnsolll6 rendezvenyeken.



2014. APR/LIS,
~' .. ' "OJ G¥OMAENDRODIHiRLAP "5:..

Eredmenyes szavazast Idvanunl<!
Kerjuk, szavazzon Dank6 Belajelenlegi orszc\ggyi.ilesi kepviselo,
a KDNP-Fidesz kepviselojeloltjere, szavazzon a stabilitasra'
A KDNP gyomaendrodi alapszervezete varosi alapszervezeti
irodaja az Apponyi lL 9, sz, alatt, az endrodi varosreszen
(kondorosi lit - volt Enci cipobolt helyen) szivesen all mindenki
rendelkezesere valasztasi es a telepi.i1es jovojet erinto
kerdesekben,
Nyitva tartas: Kedd, csi.itbrtok: 16,00 - 17,00
Erdeldodni a kovetkezo telefonszamon lehct

06-66/285-738; 06-20/464-73-92
06~30/520-23-99; 06-20/ 519- 87-98

Hiszen ne feledjiik, a mostani valasztast kovetoen majus 25-en EU
parlamenti v{l1asztasok is lesznek, majd osszel a helyi kepviseloi
valasztason Gyomaendrodjovojerol szavazunk: MelTe tovabb'!
Ene kesziilve oromme! varjllk eszreveteleit, velemenyet a yaros
jelenlegi helyzeterol, kerji.ik,jelezze:
*1- Melyik on szerint az at legegetobb problema a varosban, mely
oem rur halaszl<lst?
*2- A yarOS jelenlegi osszetetelll vezetese on szerint orvosolni
tudja-e ezeket, vagy uj szemleletre, uj varosvezetesi m6dszerelue
van szukseg?

VALASZTAs 2014
Szavazokor
szama
001, sz, kor
002, sz, kor
003, sz, kor
004, sz, kor
005, sz, kor
006, sz, kor
007, sz, kor
008, sz, kor
009, sz, kor
010, sz, kor
011, sz, kor
012, sz, kor
OJ3, sz, kor
014, SZ, kor
015, sz, kor
016, SZ, kor
017, SZ, kor

Szavazokor
cime
Hosak lltja 45,
Bosak lltja 43,
Fo lIt 181.
Fo lit 169-171.
Kossuth lit 9,
Vasarteri ltp,
Kisreti lL 27,
Banomkel1i lL I,
Selyem lit 109,
Selyem lIt 124,
Selyem lit J0 I,
Szabadsag u, 6,
FOllt 42,
Nepliget l1. 2.
Mester u, 19
Blaha L, lit 21,
Kondorosi lIt I,

Szavazokori helyiseg

Kiss Balint Altalanos lskola
Kner Imre Gimnazium
Kiss Balint AIL Isk, (Felso tag,)
Reformatlls Szeretetolthon
Katona J6zsef Mflvelodesi Haz
Ovoda
Alapfokll Mllveszetoktatasi InL
Magyar KOzllt Nonprofit ZI1,

Szent Gellert Katoliklls AIL lsk,
Varosi Konyvtar
Ovoda
Ovoda
Altalanos Iskolai Kollegium
R6zsahegyi Kalman AIL lsk,
Idosek Klubja
Nephaz - Kozossegi Haz
R6zsahegyi Haz

Adomanyozas napja
"A Templomos Lovagrend A,pad
hazi Szenl El'zsebel Kommenda es a
Templarius alapitvany szervezese
be'n Adomanyozas Napjat rendez
tiink Gyom aendl'odon , Cel~ A
magyar Karitasz felhil'asara c.mtla
kozunk a nagybojli adomany
gviijteshez, melyel a Be!fenyeren
(Bihar megye, Nagyszalontaijaras)
eta magyar arvahaz lak6inak

jultalunk el az EndrOdi Plebania kdzremiikddesevel, Gviiiliink: larl6s
etelmiszerl (liszl, (;/Ikol", rizs,,,slb), gyermekj6/(Ywkal, mesekonyvekel,
il'Odalmi aikoiasolwi es gyermekcipakel, " (Ez 611 lobbek kozdlt a
lI1eghiv6ban, amely e nemes alkalomra sz611)
2002-t61 a Templomos Lovagrend szervezi az adomanyozas napjat, Ez
azzal indlllt, hogy "Segitsiink a raszorlll6 gyermekeken" - kezdte
ismertetojet, nyilatkozatat Ungvolgyi Janos a rendezveny f6
szervezoje, Ahogy mllitak az evek, egyre inkabb templomi
koriilmenyek kozott zajlottak ezek az adomanyozasok, A vegen mar
volt, hogy szazotven csaladot erintett, Aztan tovabb leptLink, a hataron
tlllra is kiteljesztettiik ezt, Voltunk a Moldvai csang6k.nal, oda ugyanigy
vittiink auomanyt, vagy Karpataljara, A beregszaszi magyar
szinhazban volt t:z a nagy linnepseg, amikor az adomanyosztast
osszekotottiik egy operett e16adassal is,
Ezen tetbuzdlllva jott az a gondolat, hogy legyen egy Eur6pai
adomanyozas napja. A lenyege, hogy amit mi itt e1kezdtlink,
szeretnenk, ha kiterjesztenek minden orszagra, es Jenne egy nap a
naptarban, amikor mindenki a raszorultakra gondol. Ezt Szent
Erzsebethez szeretnenk kotni. Ezzel kapcsolatban megkerestlik Surjan
Laszl6 uni6s Nepparti kepviselot, aki ezt felkarolta, Surjan lir
bete'~iesztette az EU bizottsaghoz, azonball csak 106-an iru'lk ala ezt a
kezdemenyezest, ami keYes, hiszen nem a tobbseg, Abban maradtllllk,
hogy folytatjuk ezt a munkat, ezert ez a mai napi rendezveny is ennek a
reszeve valt, 19az, ez az adomanyozas most nem Karacsony el6tt van,
hanem HlisvCt e\otL Ezt az adomany, ami most 6ssze fog gyfilni
Belfenyerre fogjuk eljuttatni, egy arvahazba, A templomban kihirdette
a pJebanos llr valamint mi a TempJomos Lovagrelld es a TempJarius
alapitvany is, Kedveskedni akartllnk tovabba azzal e rendezvenyen,
hogy gulyaslevessel vendegeljiik meg az adomanyoz6kat es a
vendegei nket,
Kotorman Barbara harom szep datt enekelt a m(isorban, F6vedn6k
Danko Bela orszaggyi'l!csi kepvisel6, aki tamogatta anyagilag is ezt a
mai programot, valamintTimar Janos es csaladja, akik az otszaz adagos
glllyasievest elkeszitettek, kiilon k6szonet illeti oket is' - tette hozza
nyomatekkal Ungvolgyi Janos,

Koszoneltel DI: Vmju Laszlo

Valasztas 2014
Ezen a cimen kerik, hogy itjuk Ie, milyen legyen a vezetes, 70 evvel
ezel6tt fejlett olvas6k6r hal6zat volt az orszagban. Kadar
belUgyminisztere csak kd konyvtarat hagyotl. 20 13-ban csak t:gy
konyvtar maradt, A lakossag velemenyet semmibe veszik, A Jeepitett
konyvtarat nagyon kevesen latogatjak, A kepviselok kapnak egy havi
fizetest mukodeslik idejere havonta, Soha nem k6rik a lakossag
veJemenyet diszpolgar vaIasztaskor, szoborallitaskor, gazdasagi
kerdesekben, utcanev adaskor sem, A mflvel6deshez val6 alapjogot
sem biztositjak. 6-7 km2 terLileten egy konyvtar keptelt:n ellatni a
feladatM, A holtagakat a Koroson takaritjflk, de konyvtarunk az
messze elmarad a kornyezetet61. Ezert is folyamatos a varos
lakossaganak csokkenese, A lakossagi erdekek figyelmen kiviil
hagyasa elmaradottsagot konzerval. Erkalcsi leg peldamutat6 elenl
embereket kell kitiintetni ajov6ben! Mint Jatjllk a varosunk a gonosz
uralma ala kt:riilt, mindenkit semmibe vt:sz, csak a kepviseloket
becsiili meg kiemelten, Ezen kell valtoztatni, A diszpolgari cimeket
tetiiJ kelJ vizsgalni. az arm erdemtelenektol meg kell vonni, Az
osszeferhetetlensegi es minden mas torveny betartand6legyen.

D,: W 1.
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Temetkezes, temetkezessel kapcsolatos
teljes korii tigyintezes

GYOMASZOLG [PARI PARK KFT.
Gyomaendrod, Ipartelep ut. 2. sZ.
Tel.: 66/386-233; Fax: 386-269

Az tigyfclszolgalati iroda nyitva tarhlsa munkanapokon:
8-12:00-ig cs 12:30-15 6nlig. ipgyomaszo1g@internet-x.hu

varjuk kedves vasarl6inkat a
Fo ot 214. sz. alatt (a TmMobil helyen), a

Mobiltelefon Szakuzletben!,
Uj es hasznalt tTIobiltelefonok II~::'-II

ertekesitese, javit~sa!
Tartozekok, navigaci6k!

Nyitva tartas: H-P: 9~12; 13-17. ij~l1ij/~~~I.~~~
Szo.9 12.

.,Szrp I'll/nlball, arall)' a)lol/ DCYELET: ejjel-nappal hivhato
kopogsz //losl, //Og)' szubad-e?" telefonszam: 06-30/630-80-97

(Weol'es Sill/dOl)
.. Csoke Janos .. ..

TEMETKEZESISZOL6ALTATAS
~pi DOBOZ
Stancolt es hagyomanyos
PAPiRDOBOZ gyartasa

I , I

STANCFORMA KESZITESI
R6za kft.

5500. Gyomaendr6d, Ipartelep lit 1/1.
Tel./fax: 66/282-095; 06-20/9142-122

E-mail: rozakft@rozakft.hu

Rendel:
Bekescsaba, Szent Istvan ter 6. szam alatt

HETFON: 14-18 ORAIG

- idegbecsipodesek, iziUeti blok!e, tartasi
"-'-"-".Y--

rendellenessegek megszulltetese
- nyaki eredetii szedutesek megsziintetese
- sportserUlesek, izuleti bfl11talmak kezelese
- hagyomanyos Id1lai ol'voshis
- fUlakupullkturas jogyolaira
- porckorongsel'vek es tel'dblokkok nditit

lIelkiUi megsziintetese

DR. GARZO PETER teJ:meszetgyogyasz
Mobil: 06-30/9458-477

Ruhajavitast valla/ok!
CipZ(lfcsere, fiiggonyvarras, atalakitas, sziikites, blJvites

Gyomaendrlfd, Apponyi u. 17/1.
Nyitva tartas: hetfO-pentek: 9-12-ig; 14-17-ig

Szombat: SZUNNAPl

CSONTKovAcs-AKUPRESSZOR

e Epft6ipari szolgaltatasok nyujtasa,

epftesi anyagok szallftasa

.~ • K6rnyezetvedelmi engedellyel

r.~ ~ tiszta beton, leglatiirmeh,k

~:I D:;;/~e~:;';;:~;500Ft +alatOI
Elerhet6segek:

info@totkaep.hu
66/386-186; 30/334-80-18
www.totkaep.hu
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Magyarostortenetfenyesebb oldala! (1.)
Nem biztos, hogy eddig minden igaz volt!

Kiszely Istvan jeles magyarsagkutat6 a nagy kozonsegsikernek orvendo
eloadas szerkesztett, roviditett valtozatc\t olvashatjak.
Biologus, orvos ember vagyok. Soha nem akartam a magyar ostortenettel
foglalkozni. Nagy alapkutatasom az volt, hogy a multat hozzuk ossze a
jelennel. A csontkemia, a csontpatol6gia alapjan a csontb61 meg keJlett
allapitani, hogy hany eves, milyen betegsege volt, milyen vercsop0l1ba
tartozott. Kesobb a nagy mitokondrialis DNS kutatast vegezti.ik egy
jelentos nernzetkozi kutat6csoporttal.
Amig az egyetemen voltam, a termeszettudomanyi karon, untam Magam,
es fcilvettem a kinai szakot.Bejal1am a kinai kovetsegre: pechemre akkor
eppen rossz elvtarsaknak minosultek a kinaiak.
Mindig azt tettem, ami/ nem ilIell tenni, mert ludlam, hogy az lesz kesobb a
j6. Amikor a kinai kovetsegrol kileptem, megpofoztak, megrugdaltak: a
vegen mar pizsamat, fogkefet vittem magammal, igy ket napig
kipihentem magam. Amikor Kina nyitott a vilag fele, I967-ben kaptam
egy kinai utlevelet. Eljuthattam oda, ahova europai ember a mai napig
sem juthat el. Azt a feltarast folytattam, ,ami! Stein Aurelnak, 1915-ben
kenyszerusegbol abba kellett hagynia. Azkam'tban talaltam 1200 olyan
embert, amilyenek mi vagyunk, magyarok. Ha egy biologuSlol azl
kerdezik, hogy hoi keresi a magyarsag eredetet, oseit, akkor valasza
egyertelm(i: ott, ahol olyan emberek eltek es rna is olyanok elnek, mint mi.
Ott kcll keresni a magyarokat, ahonnan szarmaznak.
A Miskolci Egyetemen tortent diszdoktomi avatasom laudaci6jaban az
iii It, hogy a magyarsag eredetet ott keresem, ahonnan a magyarsag
szarmazik. Ne nevessenek! A magyarsageredetrol sz610 tartenelmiink
politika volt!
Monarchikus politika. A mai napig a magyarsagnak a Monarchia
politikaja/ es a Monarchia tortfmelmet tanitjak. Kossuthot, Szechenyit,
Petafit, Shakespearet szoktam ictezni.
Most megis egy nyurga k0l1arsunkat idezem: "hazudtunk e;jel, hazudtunk
reggel es hazlldtunk este". Ennek az embernek teUesen igaza van.
Hazlldtak reggel, ejjel es este. A nappalt kifelejtette. Ez a hazugsag
hatarozza meg a monarehiabeli magyar t6rtenelmel is.
Kerdezgeltek fiatalok, hogy mit szolok Szantai Lajoshoz, mit szolok
egyik-masik eload6hoz?
Khem, mindenkit szeretek, mert mindenki ugyanazt mondja, esak mas
mas 0ldalr61.
Mi rna azert vagyunk itt, hogy a haza ugyeit megbeszeljuk. Szechenyi
azert hozta (etre a Nemzeti Kaszin61, az orszagos kaszin6t, a Nemzeti
Tarsas Kart es a Kaposvari Kaszinot, hogy legyen egy hely, allOl a haza
iigyeit megbeszelik. Azt hiszem, hogy ma Kolozsvaron az
Erdelyi Naplo olyan hely, ahol a haza ugyeit beszelik meg. Ezert is
orUltem a meghivasnak,
hogya magyarsag eredeterol kolozsvari kozonseg el6tt beszeljek.
Egesz 6st6rteneti.inket 1821-ben talaltak Id. Kutatasaim soran
megtalaltam a bees! kancellarianak azl a leiratat, amelyben fcilkerik az
osztrak torteneszeket, hogy a rebellis magyaroknak egy olyan ost6rtenetet
irjanak, amelyre nem buszkek. Es akkor kitalaltak azt a boh6csagot (rna
mar annak vesszi.ik, rna mar elmult az ideje), hogy oseink valahol az Ob
foly6 also folyasa menten, az Uralt61 keletre egy{ltt eltek a finnekkel.
HlirIstennek, a finnek 2003-ban Mirtak tankonyveiket. Az uj finn
tortenelemtank6nyvek igy kezd6dnek: "eddig az volt a nezet, hogy a
magyarokkcil ro~rJ1lok vagyunk. Mara kiden'ilt: baratsag van, de genetika
nincs." Ennyi. Oszintek. Akkor kerult sor a nagy genetikai vizsgalat
vegere.
A Monarehia elme/ete szerint oseink c\tkelnek az Ural hegysegen, majd ott
eltek gyujWgeto, halasz6 eletmodot. Hogy mennyi ideig, azt nem tudjak.
Onnan valamilyen oknal fogva oseink lemennek Levedi tarzsteruletere,
ahol t6bb szaz evet kell tart6zkodnunk. Nekunk mindent az oroszokt61, a
szlavokt61 kellett megtanulnunk: a mezagazdasagot, az allattartast, a
szolomuvelest. A hithu monarchikusok negy, ot, hatszaz eves ott
tartozkodast irnak. A~kor megjelennek delr61 a csunya arabok, ugye, mert
nekunk hatba tamadt nepnek kellett lenni! (Hal' Istennek az arabok errol
semmit nenz tudnak. Tizennegy evet tanitottam Kair6ban, meg az arab
vilagban.) Onnan bekenyszerulnek a Karpal-medence el6terebe. Az
oszlrak torteneszek nem llidtak, hogy mennyi ideig voltak ott magyarok.

Mi pontosan tudjuk: negyvenot evig. Jottek a csunya besenyok, es hMba
tamadtak a magyarok oseit, akik asszonyainkat, barmainkat hc\trahagyva
bet6dultak a Karpc\t-medencebe, mel1 mas valasztasuk nem volt.
Europaban egyedi.ili nepkent sokasodtunk harmincszorosara.
Kerem, ha a pudingnak a pr6baja az, hogy megeszik, a magyar
6stortenelnek a pr6baja, az, hogy ezerszaz ev utan harmincszorosara
megsokasodva tudtunk megmaradni. Meg tudtuk tartani nyelvunket, meg
tud/uk tartani elellani tulajdonsagainkat, szellemi-, targyi kullt/rankat,
/ancvilagunkat, mesevilagunkat, nepmuwiszetiinket. hitvilagunkat.
Ahonfoglalas idejen a mai Franciaorszag teruleten het milli6 ember elt, es
ma Franciaorszagban csak otvennyolc milli6an vannak. Kilencszeresere
sem tudtak sokasodni.
Mi egy idegen vilagba erkezrunk. Egy mas vilagb6J jovet meg tudtunk
harmincszorosara sokasodni. Ezt a csodM egyetlen eur6pai nep nem tudta
meglenni. Gondoljak vegig l

Mi, amikor beerkezti.ink Eur6paba, idegenek voltunk es - fogadjuk mar el
- most is idegenek vagyunk. Minden eur6pai nep indoeur6pai: a
skandinav, a francia, az angol, "az iberiai, az itaIiai, a g6rog, a szlav mind
indoeuropai. Mi egy masik vilagbol jotrunk, es ennek a kulruranak
minden reszet meg tudtl.lk tartani. Nemreg egy etlUszk temetat dolgoztunk
fel Olaszorszagban, utana az olasz kollegaimmal elmentiink egy
pizzeriaba. Megkerdezi tolem az olasz kollegam, hogy tudom-e, mi a
kulOnbseg, az olaszok es a magyarok kozott? Valami kozhelyet mondtam.
Azt mondta: "amit on itt lat, az semmi nem olasz. Mi atvettiink mindent
Atvettuk a jon icia iaktol. a gorogoktol, az illirektol, venetektOl. Itt se~mi
nem italiai. Itt iiliink az asztalnal. Ott a Milanoi dom. A gotikat
Franciaorszagbol vettiik at. Az asztalon itt a terito.
Az e/so szovest a kinaiak vegeztek el. Itt van a paszta, a teszta, ami
Italianak a jellegzetessefJ.~' Az elsa ~esztat Te/ekurgesztanban negyezer
eve talaltak/e/. qu, allOl Onok eltek. Es mi van a Pizzaban ? VfJn teszta. Mi
/epenyt elliink. Onok behoztak a kovaszt. Van rajta paradicsom. Kozep
Amerikabol vel/iik at. Van rajtformaggio, sajt. A szarvasmarhat, ajuhot
es a kecski!t ott haziasi/ottak, ahonnan onak szarmaznak. De mi mindent
atvettunk, magunkeva tettuk es klfejlesztettiik. Onok egy sokkal magasabb
ku/turabO/ erkeztek, mint amilyen Europa kullt/raja, es a torlene/em
jolyaman csak vesz/ettek, csak koptak, csak ad/ak. Kerem, onok tabbet
adtak a vilagnakes Europanak, mint amennyit kaptak belole. vagy taliik."
Olasz kollegam szavaira elgondolkoztam. Jezus Maria! Hat ez az olasz
ismeri a magyar ostortenetet.
Ismeri azt a csodat, amit mi veghezvitti.ink?
A magyarsagota hunoktol a kunokig szamitjuk.
Nagyon szeretem, hogy itt vagyunk a reformatus kollegillm epi.ileteben.
Nagyon szeretem a reformatus kolle~iumok konyvlarc\t. Tor6k id6kben a
t6rok peldaul nem jutott fel Eszak-Magyarorszagra. A nemet
valasztOfejedelmek azt mondtak, amennyiben a katolikus monarchia
hozzanyul az uj vallashoz, akkor vege a monarchianak. Osztrak volt
harom es felmilli6, a nemetek pedig tizenot-tizennyolcmilli6nyian. A
sarospataki konyl'tarban ugyamigy megmaradt minden.
Negyszlizhatvan eves tankonyveket olvasok. Hal'lstennek nem
katalogizM/ak. Nagyon vigyaznak ra, hogy ne katalogizaljak, mert akkor
a Szechenyi Konyvtar kiemeli, elviszi es csak kutatasi engedellyel
kerhet6 kif Elolvasom a negyszazhatvan eves tankonyveket es a
kovetkeza all benne: a magyarsag harom hullamban jOtt be a Karpat
medencebe.
3.61-ben, mint hunok, 568-ban, mint avarok es 895. majus IO-en, mint
Arpadnepe. Akikhez 1235-ben hozzak6lt6zn(jk ajaszok, I243-ban es '46
ban a kis-, es nagykunok. A ':lagyarsagot a hunoktol a kunokig szamitjuk.
Ebbol ki szoktak emelni Arpad nepenek a vonulasc\t es a vonulasi
terulet~t. Ez a magyar ostOrtenet. A hunokt61 a kunokig ez a nepesseg
belsa Azsiabol hozta magaval kulturajat, nyelvet. Bejott.
Ezzel szemben mit tart Europa es mit tanitanak nekunk a Monarchia
gondolataban? Attila pusztitva szaguldott Eur6pa, Azsia es Afrika kozott
es embervert ivott gyermekkoraban es kutya szi.ilei voltak meg szarvai. Mi
a valosag? A hunokat 361-ben a r6mai csaszar hivja be a Karpat
medencebe, Meotisz videker61, hogy kordaban tartsak a Duna-Tisza
kozen levo szarmatakat es a Tiszanlulon leva gepidakat. Attila 395-ben
Tapi6szentmartonban szi.ilelett. Meghalt 453-ban. Amaradek hun elmegy
C.siglemez6re, a Mez6segre es benepesiti Erdelyt.
Ok a szeke/yek. Eztjol tudjllk.

fo/ytatjuk



8 UJGYOMAENDROlJfHiRLAP , .
'.', ,:;11

~014.AP8,lUS

JOBBIK
MAGYARORSZAGERT

MOZGALOMIII

•

F6bb programpontok:
Tisztesseges munkahelyeket hozunk letre negy ev alatt a szetvert mez6gazdasag, valamint a ra epul6 elelmiszer
gep-, es feldolgoz6ipar segitsegevel. Kincsunl< a Karas, amellyel fellehetne viragoztatni a turizmust!
Az otthonteremtesi programunk segitsegevel az epit6ipar es az alapanyaggyartas is ujraindul, es munkahelyeket
teremt
Agazdasagi navekedes beindftasaval hazahozzuk a kivandorolt magyarfiatalokat.
Visszaszoritjuk az id6sek, n6k es gyermekek elleni er6szakot
Traffipaxozas helyett val6di rendvedelmet akarunk, Visszaszoritjuk a ciganybQnazest
Onfenntart6 bbrtanbket, ahol nem az allam penzeb61 el6skbdnek a rabok, hanem csak annyit esznek, amennyit
megtermelnek maguknak!
Megszuntetjuk a mentelmi jogot, vagyonosodasi vizsgalatot kezdemenyeznunk a kepvisel6i ciklus lejarta utan!
Oupla buntetest a politikusoknak! .

Reszletes programunk megtalalhat6: www.jobbik.hu
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AG 0 AR IAI
Fe Cit 15. sz.

Tavaszi lemos6 vegyszerek, mutragya, vet6magok
viragmagok, viraghagymak, dughagymak,

r6zsatovek, permetez6gep, f6liak,
dr6tkerites, slogesdr6t,

kerti kisgepek, alkatreszeik,
ontoz6berendezesek, funyir6k

viragfold, gumicsizma, ved6kesztyuk,
cserepek, viragladak,

fejszek, baltak
barkacsgepek, metsz6ol16, agvag6,

festekek, zomancok, ecsetek, higit6k,
Titan szilikonok, purhabok, sZigetel6k,
Ragaszt6k, csavarok, szogek, letrak...

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

Nagy va/asztekka/ varjuk kedves Vasar/6inkat!

&>ACRL\MENTUM

TEMETKEZE&
AUando jigyelet: 36-30/696-11-17
Gyom8ondriid. Bajcsy·Zs. Ot 117. Sl.

ffi~~D~rn~m[D]m~~B~~ ~~~m[D]~~
, SDk figvelem!
u zaki izsga

o 220Ft!

•Gumiszerviz
•Kllm iavltas

• re t"seg v"zsga at
Varga Bela autoszerelo meSler
Gvomaenllrod, Csokonai u. 31.

Tel.: 06·66/610·650; 06-30/600·42·30

I~ IMRE
5500 Gyomaendrod, Bajcsy..Zs. lit 98.

Telefon: 66/282..802; 30/6388..953
AKC'OS AJANLATI

STlHL, MAKITA kisgepek a keszlet erejeig!
Alkatreszeilr es kiegeszit6ik is megvasarolhat6k!

Szegelynyir6k, kaszak...
Mos6gepek, hut6k, fagyaszt6szekrenyek

Futesfelujitashoz, rekonstrukci6hoz kazanok,
radiatorok, szerelvenyek!

Idomacelok, sikhal6k, lemezek
Min6segi konyhaieszk6zbk, haztartasigepek

Minosegi kerekparok as alkatreszek!
Epuletgepeszeti anyagok, csovek idomok, kazanok

Tuzrostely (kalyha- es kazanrostelyok)
kandal16k nagy valasztekban!

Furd6szoba felujftashoz mindenfele felszereles,
szukseg eseten rovid hatarid6vel torten6 beszerzesek!

Futeskorszerusfteshez, fUrd6szoba kivitelezeshez
kivitelez6t tudunk ajanlani!

Nyitva tartas:
hetkoznap: 8-12; 13-17-ig; szombaton: 8-12-ig
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Hatalos baleset
Marcills 21-en, a F6 uton tortent egy halalos baleset. Endr6d fel61 Oyoma
iranyaba kozleked6 gepkocsi litott el egy vele azonos iranyba halad6
kerekparost. A biciklista seriileseibe a helyszinen belehalt. Az iigyben
szakert6k bevonasaval folyik a vizsgalat.
4-en, a delel6tti 6r{lkban erkezett a bejelentes, miszerint egy helyi
szemely az lItean felismerte a t6le korabban ellopott kerekpart. Egy ferfi
kozlehdett vele, aki a rend6rjaror megjelenesekor eldobta magat61 a
bicot es futasnak eredt, remelve, hogy egerutat nyerhet, azonban a
rend6rok elfogtak. Ellene topas gyanltjaval folyik az eljaras.
J5-en erkezett a bejelentes az egyik benzinkutr61, hogy egy ott tankol6
ferfi ugyan kifizette az iizemanyagot, viszont megpr6balt egy doboz
motorolajt eltulajdonitani. A benzinkllt 6rzokameraja altai keszitett
felvetelen mindez litthat6 volt. A rend6rjaror felkutatta az elkovet6t, aki
elismerte tettet, viszont helyszini birsaggal sujtottak.
22-en delutan igazoltatott a jaror egy gepkocsit a 46-os uton. Ennek soran
a sof6r meglehet6sen bizonytalanul viselkedett, viszont az
alkoholszonda negativ eredmenyt mutatott. Az orvosi vizsgalaton aztan
megtudtak, hogy az illet6 kabit6szert fogyasztott, es raadasul a
jarmllvezetest61 eltiltottak. A szemelyt az 6rsre el6allitottak.
Az elmult h6napokban t6bb bet6res tortent a Torzsas-zugban, valamint a
Pocosban az ott fellelhet6 lak6kocsik es ingatlanok serelmere. A
nyomozas soran aztan kepbe keriilt egy gyomaendr6di ferfi, akinel a
hazkutatas soran el6kerliltek az eltulajdonitott horgaszbotok es egyeb
hasznalati eszkozok, targyak. Emberiink azonban igyekezett ezeket j61
elrejteni, de megis sikerlilt megtalalni. Ellene lopas miatt indult eljaras .

ROZSIIHEGYII(IiLMAN ALTIILANOS ISI(OLII
Beiskolazassal kapcsolatos informaci6k
Kiizeleg az els6 osztalyosok beiratasanak ideje. Iskolank beiSkolazasi
programja szerint tartottunl< sziil6i tajekoztat6t, voltak kozos
programok (mikulas, farsang), nyilt napok, teadelutan, amelyeken
bemutattuk az intezmenyt az erdekl6d6k szamara. Bemutatkoztak a
leend6 els6 osztillyos tanit6k: Gellai J6zsef - Takacs Timea, Gyetvai
Janosne- Menyhart Olga .
Beiskolazasi programunkat aprilis 12-en (szombaton) 9-12 oraig
husveti jatsz6hazzal zaljuk, melyre szeretettel valjuk a Rozsahegyi
iskolliba a leend6 els6 osztalyosokat.
Az iskolai detrol towibbi il1formaci6kat es kepeket talQll1ak az iskola
hOl1lapjan: www.l.ozsahegyiiskola.hu

Mar HAROM GEPpel aUunk vendegeink
rendelkez~$ere!

Ont61lvas, zomaneos burkolalu
(szentGzelesre) kalyha elad6. Erd.: 20/221
6633

foglalkozasok matematikab61. Iskolai
dolgozatlapok megrendelhet6k.
KorszerGen felszerelt tantermemben
minden felszereles ingyen biztosilotl. Cel a
minel jobb iskolai eredmeny elerese! Az On
gyermekeerl dolgozom! Erd.: 30/856-32-18

10 Mehesalact elad6. Erd.: 30/4767-486

Moulinex. 6 alkot6reszes. alig hasznalt
ziildsegparol6 elad6, 6 e Fl. Erd.: 20/221
6633

Megkimelt nemet kerekparok, 4 db
karpilozott szek, szobakerekpar, aut6s
gyerekOles, mikr6-sGt6, b6r forg6szek, LCD
monilor. 180 x 200-as agybetet. TV.
mosd6kagyl6 elad6 a Kulich Gy. uteai
hasznalteikk kereskedesben. Erd.:
20/985'1-259

Hosszu tavu munkara keresGnk CO
hegeszt6ket, raklarosokat, iIIetve vasipari

.szakmunkasokat. Erd.: 70/70-34-222

•• t •.••••••••.. '.' ....! ..

Ingatlan

Elad6 Budapest X, kerUletEiben egy 31 m'
es, leljes kiirOen felujilott ingallan 8.5 milli6
Ft-ert. Erdekl6dni: +36703209874

Vegyes

Vasilrteri Itp-Bn egyszobas f6ldszinti lakas
ELAOO!! Ar megegyezes szerint! Erd,: 06
20/376-4567

Gyoma. Arany J. u. 16. sz. alatt 4 szobas.
6sszkomfortos haz elad6. Erd.: 20/5266
573 -b-4x-

Gyoman, Zrlnyi u. 19/1. alall 5 szoMs.
etkez6s. vegyes. ill. gazfOteses haz elad6.
Erd.: 70/566-73-44

HUNvAN. 3 szobas, 6sszkomfortos haz
nagy portaval elad6. Erd.: 70/566-73-44

Gyoman, R6zsa F, 14. sz. alaII 4 szoMs,
nappali + etkez6. padlasteres esalacti haz
alsoepGlettel, garazzsal elad6. kisebb esere
erdekel. I. ar 11.5 M Ft. Erd.: 66/284-295;
30/249-76-22 -b-4x-

Gye.. Rak6ezi u-ban, 4 szobas. dupla
fGrd6szobas. dupla ebedl6s. 2 bejaratu
polgar! haz mellekepGletekkel, dupla
garazzsal, vegyes tOzelessel,
berendezessel elad6, Erd,: 66/284-278;
30/851-99-02 -b-

Gye .. felkomfortos paraszthaz.
bekiilliizhetOen, Kalvin u57 sz. alatt, elad6.
Erd.: 70/2015-208; 66/282-148 -b-4x-

Gyomaendriid kiizpontjaban. Napkeleti u.
4. sz. alatti 2szobas. gazfOteses esaladi hilz
nagy meliekepGlettel. 1440 m'-es telekkel
elad6.I.ar 3,45 MFt. Erd.: 20/4132-770

Gye., Okl6ber 6. lip-en 2 szoMs lakas
elad6. vagy kertes hazra eserelhet6. Erd.:
20/5767-879

Teglab61 epGlt, j6 allapotban lev6 esalildi
haz, kiizponli fOlessel (gaz +vegyes) elad6.
Ar megegy. szer. Erd.:30/445-5924

Korrepetalas. felzark6ztatas, magan6rak,
fejleszt6 foglalkozasok, dolgozalokra.
k6zepiskolai felvetelire. versenyekre val6
felkesziles, altalanos iskolasoknak (1-8.
oszl.). Tovabba alap- es kiizepszintO
erettsegire val6 intenziv felkeszitii

, ..... t', .
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PAPIR Pap'rbot
Gyomaendrod, Kossuth u. 31_

TELEFON: 06-30/278-04-05

Tavasz, tavasz, szepseges tavasz ...
](imilatunkb61:
- kival6 minosegu,

szemet gyonyorkodtetO selyemviragok
- husveti dekoraci6s kellekek, kepeslapok,

kifestok, plUssfigurak, party kellekek
- klilteri jatekok (hintak, kistraktorok,

kismotorok, triciklik, rollerek, homokoz6k stb
- zaszl6k (magyar es eur6pai, cimerek, klilteri,

asztali stb) megrendelesre!

Szeretettel varjuk Kedves Vasarloinkat!
Erzsebet Utalvanyt elfogadunk.

Tovabbra is va/that
vasarlflsi utatvanyt barmilyen osszegben!
Nyitvatartas: H-P: 7-17-ig; A TAPiR PAPiR

Szo: 8-12-ig csapatn

I
I
I
I
I

i ER2SfBET
I

i utalvanyt
I .

!ELFOGADUNHI ---
I

,,------------------------~-~~~~-~~------~~~_/

(--------------------:-i~i;;-p~kj;~---------)

I E/· elerheto arak !
i . szeles valasztek I

IICr' • minosegi termekek
~... • akciok.--....

• torzsvasarloi kartya,
Valassza aSIHER Hft. boltjaitl

Gyomaendrod:
- Fa tit 26.
- Bajcsy-Zs. tit 49.
- Bajcsy-Zs. ut 119.
- Kossuth u. Z.
- Hossuth u. 66.

l p~ ,fESTEK ES AJRNDEKSZAlON
Gyomaendrod, Kossuth u.45.

Itt atavasz, alakasok fehijitasanak idoszaka!
~: TapHainkaf < '~1 ~
Megujult 2014. evi keszleteket i

l.) 1

-Borduroket ':.J. I

Ontapad6s tapHakat
Fali matriclikat
Ha festeniakarja lakasat, l' I
ajanljukaKlassik Color szines belteri falfesteket
1, 2,5, 51·es kiszerelesben

Egyeb:
Viaszos asztalterito; Szonyege Labtorlok

Nyitva tCirt6s: H-P.: 8-12; 13-17-ig Szo.: 8-12-ig
Telefon: 66/386-553; mobil: 70/503-76-12

LAT!iZE E!iZ .. ZLET
6YQrnaendriJd, Hosok utja 53. Telefon i!84-i!!55
I NGYENES I<OMPUTERES SZEMVizsGALAT

kEdd, csihoRTOI<, pilHEk, szoMbAT 1 O~ 1 2~iG

sZERdA: dR. GEdEi MARGiT
dE.: 10~12~iG, du.: 14~16~iG

6vja szeme vilagat akaros UV sugarzast61!

AKCIO ALATSZERESZ UZLETBEN!
Egyet fizet, kettot vihet!

Komplett szemuveg keszitese eseten
(szemuvegkeret +vedoreteggel ellatott lencse)

Egy masik par szemuveglencset

ingyen kap melle!
EGESzsEGPEr;ZTARi kARTyAT ES SZEp MRTyh ElfOGAdUNk!
ArI!!izletekrol erdekliidjon uzletunkben!
GyORS ES pONTOS l\iszoLGALASSAL VAnjuk kEdvES VASARL6iNI<AT!
TisZTELETTEL: SZARI<A CsiLlA OpTOMETRisTA, lhsZERESZMESTER

[(ellemes lllisveti Unnepeket

Uj Gyomaendr6di Hirlap' fOggetlen varosi havilap. Fclel6s szerkeszt6: Biro
Karoly, szerkeszt6seg:5500 Gyomaendr6d, Arany Janos u. 25. sz. Felelos
kiad6: Biro Karoly TeL: 06/20/221-66-33.
Nyomtatas: Bereny Nyomda. Hegyi Marton: Mezoberehy, Vesztoi ut 11/A.
E-mail: 9yehirado07@freemaiLhu: biro.karoly5@upcmaiLhu
Torjesztik agyomaendr6di kereskedok.ISSN szam: 2060-7083

A lapunkbari megjelen6 velemenyek, ertekelesek.hozzasz6i~s,ok;esetleg
fizetell hirdetesek nem feltetienOI a SZE!rkeszt6seg allasponljaltOkfozik..
Viszont teret adunk minden velemenynek, 'hozzaszglasnak,' rnelYDek
hangvetele bizonyos etikai hatarok kozoll mozog. Az "-XXc" jelO irasok fizeteU
hirdetesek, velemenvekvaQv PR-cikkek. Cimlapterv: NovakHilnQa
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Kid ai Ferenc emlekldallitas
Aprilis 25-el1 V~lrtj Andras polgar
mester koszontojl:vcl es Hegediis D.
Geza Kossuth-dijas SZinmllVeSZ
megemlekezo beszedevel nyilt meg az
Endrodi Nephaz foldszinti kiallitoter
meben a gyomal sziiletesll Kallai
Ferenc szinmiivcsz hagyateldb61 rcndezctt kiallitas.

I(oszonet!
A Gyomaendrodi Udiilteh~si Szovetseg Turisztikai Egyesiilet
(GVUSZ-TE) ezidon szeretne I{oszonetet mondani
mindazoknak, aldk tamogatasuld<al, kozremiikodesiikkel
hozzajarultak az idei XVI. Gyomaendrodi Nernzctkozi Sajt- es
TtirOfesztival sikeres es eredmenyes megszervezesehez es
lebonyolitasa hoz!
KiilOn koszonetiinket szeretnenk kifejezni Gyomaendrod
Varos 6nkormanyzatanak es a Nemzeti Agrargazdasagi
Kamara Eekes Megyei rgazgatosaganak, hogy tamogatoi
tevekenysegiikkel lehetoseget biztositottak a fesztival sikeres
megrendezesehez, a Bethlen Gabor Mezogazdasagi es
Elelmiszeripari Szakkepzo Islwla es Kollegiumnak a szakmai
szervezesert es segitsegnyljjtasert, valamint az Endrod es
Videl<e Takarekszovetkezetnek es a Radio Sun..nak .1

rendczvcny sikeres megszervezesehez sziikseges tovabbi
titmogatoi tevekenysegeert.

5..... 7.oldal

4.... .4.0idal

•rlam ..... 5. oldal

TOTKASANDOR
masodik lett
a milan6i vilagkupan
kajak egyes 200 mHeres szarnaban
Gratulalunk!

Angol es nemet ujrakezdo (A2)
indul majusban.

Az id6pontr61 es az intenzitasr61
a tanul6k dontenek el6zetes egyeztetes alapjim.

6radij: 400 Ft/6.: 10 f6 felett,
egyeb esetben letszamt61 fUggoen.

SZAMiTOGEP KEZELO TANFOLYAM INDUL
azaknak, akik soha nem tanultak, de hasznalnak szamft6gepet.
Atanfolyam saran eljuthatsz akezd6 szintt61 akbzephalad6ig.
Szbv:g~zerkesztes, tablazatkezeles, (;)irr,~~
operaclos rendszerek, IT Ismeretek. \~ <'f···
A tamf~l~am megfelel az ~.CDL vizsga any~g{lnak. J;;;!:~J k~>
A 60 ora~ tanfolyam Idotart~ma: 10 h~t <r~~~)
hetl 1x6 ora Szombatonkent 8 -13-lg. ~~'J~r\J

Tanfolyam kezdes: majus 24.
Dija. 600 Ft/o. Gepet biz/ositunk/ Erd.· info@in/ernyelvs/udiohu, 20/436-0699

I TE N elvstudio, omae d 0
Kossuth ut 18. hetfo-pentek: 15.00-18.00ora

Tetefon: 06-20/947-1603; 06-20/229-7022
i/lfo@intemyelvstudio.ltu; in tel'1lyefl'studio@gllla;f.colll

Agoston Sandor:
D6zsa-fele nepfelkeJes /1. olrlrtl

FOGGETLEN VAROSI HAVILAP
Ara: 200 Ft \AT l}ylSz6 Varosi J<onY' t.'

f .s1 Pi ~ ........
. ,at."U' tot'
l"
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Dr. Franko levele
Edesanyiik

VlOk a teraszon, futnak a felhok felettem valahova nyugat fele. Neha
elobtljik a nap, elvezem, pr6balom izlelgetni a tavasz meleget. A
kovezeten egy kis Fekete bogar igyekszik a keli fele. Figyelem. Megall,
majd 30-40 em megtetele utan ivbenjobbra megy, megint megall, majd
egyenesen halad, azutan balra kanyarodik. M(ik6dik a fantaziam, ez
eddig egy "J" bettH formalt talan? De mire ezt vegig gondolom, mar a
he'ttan fekszik es labaeskaival kalimpal a levegoben. Szeretne talpra
allni, de nem sikeriil. Feltapaszkodom, lehajlok, 6vatosan megfogom
es talpra allitom. Nem kaszani meg, siet es a terasz szelen eltunik.
Szamara ott a horizont, lebukik mint a nap este a le'lthataron. Visszaiil6k
a padra, eszembe jut hany es hany bosarat segitettem, segitettlink
gyermekkorunkban igy talpra allitani. Edesanyank tanitott meg ra.
Leguggolt mellenk es megmutatta, hogyan lehet egy vastagabb
fCtszallal, vagy szalmaszallal visszaforditani a bajba keriilt bogarkakat.
Nem is kell k\~zzel megfogni. Mi meg Lacival e1indultunk az udvarba,
kertbe bajbajutott bogarakat keresni. Gyermekkori emlekek.
Edesanyank ekkor meg szinte egyediil nevelt benni~nket. Apu elment a
haboruba, meg fogsagba. !stenem, hany es IHlny Edesanya kinl6dott
"buveszkedett" akkor, a haborU alatt - elle'ttni, etetni, ruhazni, nevelni a
gyerekeit egyediil. Mennyi fajdalom, gond, remenykedes, varakozas
szakadt az anyakra' Mi egy darabig anyai nagymamaeknal is laktunk.
Anyu felt egyediil. Abban a bazban a regi Pr6nay utcaban a nemet
megszallas alatt egy pil6tat is elszallasoltak. Nemet futargeppel repiilt
Bekesesaba, Arad, Bukarest kazatt. Nagyapa neha tudott vele
beszelgetni. Kedvelt minket, savanytleukorkakat es kis faladaban
gyiimolcsizt hozott (mi esak hitlerszalaminak beeeztiik). Mikor a
romanok kiugrottak a habortlb61, e'ltalltak az oroszokhoz, a pil6ta az
utols6 pereben Bukarestbol hazarepiilt, elbtleSuzott, soha tobbe nem
le'lttuk. Nem' tudom tudta-e, hogy ezalatt mi tortenik Budapesten?
Elmeselek itt es most egy tortenetet egy anyar61 es a fiar61. Neves
magyar zongoramuvesz mondta el, aki nehany lzben vende~nk volt itt
Gyoman. Edesapje'tt munkaszolgatatra vittek, ott halt meg. Edesanyje'lt
es ot (alig mult 3 eves) az utean kaptak el es vittek Ie a Oun~'partral Egy
nyilas, vagy esendor a puskaje'lt a mamara tartotta. 0 akkor az
Edesanyja eIe allt, konyoragve mondta: "Ne tessek bantani az anyut!
igerem, hogy j6 kisfill leszek!" az a valaki ott egy percre emberre
valtozott. Intett es elengedte oket. igy menekiiltek meg.
Es jott 1945, felszabadultunk. Jottek az oroszok, ki tudja mennyi
magyar non gazoltak at! Elhoztak a haborl\ veget, sokaknak a
szabadulast a biztos halalt61. Majd itt maradtak nebany evtizedre.
Az edesanyak kozben vartak haza a feljeiket, a fiaikat, testveriiket.
Volt, aki hazajott, de sokan nem teliek vissza. Ott Bekesesaban, a mi
utcankban volt egy haz, ahonnan egy egesz csaladot elvittek. Soha
tbbbet nem jottek meg! Ha mentiink Anyuval az utean, sugva mutatta

Konyvbemutato
Aprilis 25-en este a Hatiu' Gyozo Varosi Konyvtarban az endrodi
szarmazasu Dr. T6th Zoltan visszaemlekezeseivel es szakmai
hitvallasaval mutatta be a Ket kor gyermeke cimu konyvet. Avalasztasi
es kozigazgatasi szak6rtokent nagy ivu kozigazgatasi eletpalyat bejar6
szakember most is lebilineselo eloadasban beszelt hazai kotodeserol,
elerutjar61 es az allamelmelet aktualis kerdes.

(fomis: gyomaendrOd.hu)

VALAMI KESZUL?!
A gyomai liget melletti holtagat kotr6geppel iszaptalanitjak. 130 eves
szennyezett, a strandr61 kifoly6 viztiledekevel is megtetezett veszelyes
anyag! Bakteriumok, eloskodok, nehezfems6k es majdan bi'IZt araszt6
hordalek iszapr61 van sz6. Mit gondol a Kedves Olvas6, hova szeretnek
az iszapot lerakatni a yaros vezetoi, a testiilete?
A foeipalya melletti Jfjllsagi tabor mogott leva fdldekre, a Koros
gatjaig! Miesoda karnyezetvedelem? Micsoda akoturisztikai vonzero?
Szabalytalan es minden bizonnyal torvenyellenes eselekedet van
kesziiloben l J6 tmini r6la, esendben tortennek a dolgok! Ne hagyjuk!
Nem, nem es nem! Tisztelellel DI~ Franko Karoly

meg nekiink a hazat, 0 ismerte oket. Mi nem is ertettiik az egesz
tortenetet, de erezttik, valami nagy baj lehet ott a haz kortil.
Az iskolas eveinket nagy letszamll osztalyokban toltottiik. Volt nehany
zsid6 szarmazasll tarsunk is. Nagyszerti, j6szivu sraeok voltaic Soha
nem panaszkodtak. Az egyik a legjobb matematikus volt. Az egesz
osztidy az 0 leckejet masolta esetenkent. A masik a legtehetsegesebb
foeista es kezilabdas volt. Az erettsegiig egyiitt jartunk, ma is elnek.
Bare'ltok voltunk.
Az otvenes evekben gyonyorll esteket toltott egyiitt a esalad.
Szegenyek voltunk. Nagymamaeknal gyiilekeztilnk es vacsoraztunk.
Szalonna, kolbasz, kenyer, paradiesom, paprika, ez volt a hidegtal.
J6kat beszelgettek. Mi Laeival, esak hallgattuk a regi torteneteket.
Nagymama meselte a regi temesvari gyermekkorat, nagyapa szinten.
Nagyokat nevetve es neha konnyes szemmel a tavollevohe
emlekeztek. Ha jott level Temesvarr61, Anyu olvasta fel hangosan
mikor irt a dednagymama, mindenki sirt. Mi soha nem talalkoztunk a
dedivel, 16 evesek voltunk, mikor meghalt. 20 evvel kesobb jartunk a
sltjanal szomortl szivvel. Egyetemistakent egy vaeak vakbel miatt
kazel alltam a halalhoz. Edesanyamat hivatta a professzor,
megengedte, hogy ott iiljon a klinikan az agyam mellett. Segitett
apolni, etetgetni. Tudom, esak titokban sirdogalt. Nekem mindig
mosolygott es biztatott. A klinikan sem hittek, hogy megmaradok.
AnYIl es a Mindenhat6 megis segitett. Hany Edesanya ell meg ehhez
hasonl6 dramat? Orvoskent reszem lehetett, le'lttam ereztem anyai
fajdalmat, hosies viselkedest' Sokat kell kibirnunk! Hosak es
maganyosak! Veliink, a gyerekeikkel ortilnek es busulnak. Szeretnek
az egesz elettik a szeretet gyakorlasaval telik el. Kozben megosziHnek,
megoregednek a sok teher alatt. Csillog6 szemmel figyelik fiaikat,
lanyaikat a sok gyonyoru unokat. Ez a sorsuk, az eletiik ertelme!
Azutan egyszer esak eImennek. Varatlanul, vagy hOSSZtl szenvedes
utan, es vege a csaladnak' Sok minden, ami volt, mar soha tobbe nem
lesz olyan, mint amikor egy anya elt, koztiink volt!
Edesanyam 1995-ben halt meg. Rem biiszke volt alTa, hogy
polgarmesterkent reszt yettem a rendszervaJtasban. Nem elte meg '96
oszet, igy nem tudhatta meg soha ami tOlient. Nehany, az el6z6
rendszerhez hu, kameleon borbe btljt, torzlelku egyed mikent hureolt
meg orszag-vilag elott! Neki ez nagyon fajt volna. Megkimelte a sors.
Kedves edesanyak, nagymamak, dedik! Maradjanak meg a szivekben
orokl(e olyannak, amilyennek a gyermekeik, Ilnokaik megismeliek!
Szeressenek, torodjenek, apoljanak, hiszem, hogy viszonzasra
talaJnak! Megerdemlik'

Oszillte tisztelettel Anyak napjan Dr. Franko Karoly

*

Legutobbi szamunkban, dr. Franko Karoly leveleben egy sajnalatos
eliras tortent. Az utolso elotti bekezdeshellnem Petoji Zoltan volt ott a
vilagosijegyverletetelnel, hanem Petdji Istvan'

Szives elnezesiiket lee/yiik!

Lengyel diakok Gyomaendrifdon
ALesna Podlaska (Lengyelorszag) Szakkepz6 Iskola diakjainak harom
hetes szakmai gyakorlata a gyomi:endrodi Bethlen Gabor
Mezogazdasagi es Elelmiszer Ipari Szakkepzo Iskola es Kollegium,
hal6zati partneri koreben folytat6dik.

A gyakorlatok szerves resze a kiilfdldi tanul6k kulluralis es orszag, 
tajismerteto programok megszervezese, Magyarorszag vonzeroinek
bemlltatasa.

A lengyel tanll16k meglatogattak a Koros-Maros Nemzeti Park Rehelyi
Kozpontjat, ahol oshonos magyar allatokat lattak. Az Endrodi
tajhazban a Gyomai jaras es Bekes megye paraszti eletm6djaval
ismerkedtek. Timar Janos es Timar Attila szakoktat6ink a magyar
gulyas elkeszitesenek fortelyaira tanitottak meg a vendegtanul6kat.
Budapest nevezetessegei felejthetetlen elmenyekkel gazdagitottak a
partnerintezmeny diakjait.

A Iengyel diakok elismeroen nyilatkoztak a gyomaendrodi Ligetfiirdo
munkatarsainak szakszeri'L tevekenysegerol.
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KIS BALINT ISKOLA ROZSAHEGYI KALMAN ALTALANOS ISI(O£A

Versenyeredmenyek:
lskolank az iden tjzedik alkalommal kapottmeghivast Mez6berenybe, a
helyi altalanos iskola altai szervezett - eZLlllal is szinvonalas - nemzetkozi
matel11atikaversenyre. mel yen a R6zsahegyit negytOs hetedikes (David
Adrienn, Szeretb Dorottya. Vaszk6 Agnes, Weber DOl'ina) es negyfbs
nyolcadikos (Dobak D6ra, Lovei Zsuzsanna, Szuj6 R6bert. Valjtl Tamas)
csapat kepviselte. A nyolcadikosok a 4. helyen vegeztek, az egyeni
verseny Icgjobb hc1yezeset Dobak D6ra erte eL aki otbdik lett.
Bekescsaban, a Teleki Pal Ors~agos Foldrajz, Foldtan Verseny megyei
fordlll6jan iskolankat Vaszk6 Agnes es Lbvei ZSllzsanna kepviselte. A
hetedikesek k6z6lt Agi II., a nyolcadikosok versenyeben ZSllzsi S.
helyezett let!. Tanul6inknak az egesz eves tananyagb61, a Termeszetbllvar
cikkeib61 es Teleki Pal eleteb61 szerzett tudasllkb61 kellett szamot adni.
Meszlenyi Jazmin 3.b. osztalyos tanul6 orszagos kLilondijas lett a Magyar
Asztronautikai Tarsasag altai kiirt rajzpalyazaton, melynek temaja:
Urtllrizmlls - civilek a vilagiirben l Gratllialunk minden R6zsahegyis
versen yzonek I

Ai: iskolai i!lell'ol 100'abbi injol'IIlaci6kal e.\· kepekel lalalnak az iskola
honlapjeln. wl1·wl'ozsahegyiislwla.hu

Nyiltnapok
A nyUt napokon harom napra a tanteremajt6kat is kitartuk az erdekl6d6k
el6tt. EIs6 alkalommal a nagycsoportos 6vodasok es szUleik tekintettek
meg a R6zsahegyi iskolat, majd reszt vettek nehany tan6ran a leendo els6
osztalyos lanit6k jelenlegi oszlllly<liban. A mozgalmas foglalkozasokon
az ovisok kipr6batt<lk az interaktiv tablat, szerepeltek, rajzolt<lk,
ritmizaltak, csoportositottak, szamoltak, sot, meg az igeragozasban is
segitettek a ncgyedikescknek, sziileik oromerc. Az elmenyekct csak
fokozta. hogy az ol'ak lHan koz6scn mondtunk btlCSLlt a telnek. Amaskaras
hivogat6kat kovetve az udvaron ismertettiik a farsang tortenetel, majd
mikor egy tel-liz6 verset is elmondtunk, langra lobbant a kisze bab. A
varazslat j61 sikeliilt, a szil<Jaz6 napsi.itesben meg lehetett jatszani egyet
az iskolaudvaron.
A masodik es a harmadik nap a sziil6ke volt. Sokan voltak kivancsiak az
6rakra, a korszerii pedag6giai es ertekel6 m6dszerekre, a kooperativ
munkarn, differencialt foglalkozasokrn. A feln6ttek kepet kaptak
gyermekiik osm\lyon beliili helyzeterol es a gyerekek is 6rliltek, hogy
sziileik aktivan erdeklodnek iskolai munkajuk felbl.

.~fl . 1
-1 I
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Holokauszt Emlekkozpontban
A Kis Balint Altalanos [skolab6170 diak: 7 - es 8. osztalyos tanul6k het
tanar kisereteben, Simonne Szrnka Zsuzsa tanarn6 vezetesevel marcius
6-an Budapestre utazott, a Holokauszt Emlekk6zpontba. A
megerkezeskor mindenkin visszafogott izgatottsag lett tlln!. Vajon mit
latunk, es hallunk, ha beljebb megyLink? Belepve a kapun gondosan
c\tvizsgaltak benni.inket, tovabbhaladtunk az epi.i1etbe, ott ket csoportra
valtunk. es csendben lei.i!tlink. Egy szilllpatikllS fiatalelllber filllles
illuszll'acio segitsegevel "manipulalt" benniinkel a temara. a
tartalomra. Kotetlen beszelgetes, kerdes - felelet alakult ki.a
hallgat6sag es az el6ad6 kozott. Eszre sem vetti.ik, elrohant az id6, eltelt
egy ora. Benyomasok, fogalmak. kepek. hangulatok, idezetek villantak
el6ttiink, cikaztak agyllnkban a gondolatok. Mindannyian nyomott es
megd6bbent6 erzesekkel alltunk fel. Az tlj epi.iletszarny f6ldszint alatti
kiallit6termeibe mentLink. Megneztlik a Jogfosztast61 nepirtasig
cimmel a magyarol'szagi holokauszt tortenetet bemlltat6 alland6
kiallitast. Fot6k, kepek, plakatok, szovegek, filmreszletek,
hanganyagok ontottak elenk a zsid6 nepirtas borzalmait! Nem lehet
szavakba foglalni, mit ereztilnk es gondoltunk. Utni kell mindenkinek,
hogy ez a szornyi.iseg soha se ismetl6djon meg! Mindannyian felel6sek
vagyllnk l A modern epi.iletegyiittesbe szorosan beleolvadt a zsinag6ga,
amely utunk utols6 allomasa volt. J6 volt kicsit megpihenni es
c\tgondolni mit is lattllnk. hallottllnk.
Versenyeredmenyek matematikab61

m~m~iillr~ Az Andrassy Gyula Gimnazium es
Kollegium matematika versenyt szerve
zett nyolcadikos tanlll6knak. A Horvc\th
Janosr61 elnevezett versenyen BodoI'
Balazs 2. helyezest ert el, aki ebben az
iskolflban szeretne tovabb tanulni.
Felveteli dolgozatat szinten kival6an irta
meg, a jelentkez6k kozii! az el6kcl6
masodik helyczest erte el. Felkeszit6
tanara: Palicskane Szegedi Katalin.

A Zrinyi Ilona Matematika Versenyen is kival6an szerepeltek
tanlll6ink. Nemeth Regin<l 5. b osztalyos tanlll6nk megyei 5. helyezest
ert el. Felkeszit6 nevel6je: Fekecs Eva. T6tka Attila 8. c osztatyos
tanul6nk megyei 7. helyezest ert el. Felkeszit6 tanara: Szurovecz
Zoltanne. A tanul6k meghivast l«lptak a ~arl«ldi dijkioszt6ra, ahol
arvettek jlltalmukat.

Vigyazz, Kesz, Penz!
A 2.a osztaty ot tanul6ja: Kezi ZoJtan,
Munkacsi Mark, Szilagyi Adrienn,
Foldvari N6ra es Medve Gergo megnyerte "
a K&H Bank altai kiirt Vigyazz, Kesz,
Penz! elmi'! vetClked6 terlileti fo I'd1I 16j c\t,
igy iskolankat Budapesten kepviselik az
orszagos dont6n. '
Gratulitlunk es szurkolunk nekik'
Felkeszitoik:
Kereki Iren es Kovacs Ildik6.

TAVASZI SPORTGALABEKESCSABAN
75 favel, 6sszesen 15 csapattaJ vettek reszt varosunkb61 a 35. Tavaszi
Sportgalan tanlll6ink. ahol a nagy nemzetk6zi gyalogl6 verseny kereten
beliiJ keriilt megrendezesre hagyomanyos<ln nagy tomegeket
megmozgatva az altalanos iskolasok 5 X j 000 m-es versenye, ahol ismet
kitettek magukert sportol6ink. hiszen 3 csapatunk is dobog6ra allhatott a
verseny vegen l A csapatokat 3 fitl es 2 lany alkotta, minden eelba erkezo
jutalma egy esokolade volt. Az 5-6. osztalyosok verscnyeben 32 csapat
nevezett, Gyomaendrod "A" csapata (tagjai kozotl 3 als6ssal') sz6 szerint
utcahosszal verte meg a mezonyt 18:53 perces idoeredmenyiik
lenyiigozonek mondhat6 1 Ebben a korosztalyban a "B" csapatunk lett a 2.,
ami szinten kivc\16 teljesitmenyt jelent. A kisebbek mezonyeben immar 4
eve nem lal<llunk legyozore a megyeben '

"A" csapat: Hartmann Bence. Szendrei 8oglarka. Szlancsik Bence.
Nyemcsok Judit es K6nya Frigyes
"8" csapat: Rafael Roland. Kovacs Agnes, Karsai Gabor, Nemes Agota es
8arna Viktor
A7-8 osztalyosoknal nagy kiizdelembcn a csapallink a 2. helyen vegzett!
Csapattagok: Szendrei Balazs, Nandori Nikolett, Nagy J6zsef, Ban
Nikoletta es Szendrei Balazs.
A mez6ny legfiatalabb indlll6ja a nagycsoportos 6vodas Vaszkc\n Milan
volt, aki 4:35p alatl teljesitette a tavol'
A versenyre torteno beulazasunkat Varfi Andras, Gyomaendr6d yaros
polgarmestere ajill1lotta reI. Az atletak felkeszit6je Vaszkan Gabor
testnevelo tanar, atletika szakedzo
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47,8 %
26,27%

7925 19 %

Valasztasi dolgo/(
Demokrabik... , avagy a valaszbis hozama?
Az egyik. "vesztes" part vezetaje megdobbent6 szavakat mondott a
valasztas vegezteveL Azt mondta, hogy nem fogadja el a gyaztes
eredmenyet, illegitimnek tartja, es nem gratulal a gy6ztesnek
sem ... (Ilyesmit sehol a vilagon nem enged meg magfmak egyetlen
pallerozott politikus sem!) Foleg, ha arra gondolunk, hogy magukat
"europeernek", demokrataknak es eg tlldja, minek nevezik!
Na, mar most: ki ez az ember? Mit enged meg maganak? Milyen
monllis szinten all? Ki all mogotte? Ezt tam'1csolta neki az izraeli esues
tanaesad6ja? Eleg alpari ez a viselkedes egy orSZ<lgos part vezet6jet61,
aki raadaslll miniszterelnoki posztra aspiralt l Nem elfogadni a
szavaz6k donteset, akik a voksolasra elmentek? Nem venni tudomasul,
hogy ez a demokraeia egyik ismerve'l (A volt miniszterelnok,
Medgyessy Peter is elfogadhatatlannak nevezte ezt a gesztust!) Es a
gy6ztes partot a szavaz6k tamogattak, nem maga a Fidesz. A Fidesz
megvarta a szavazas eredmenyeit, es f<\dobbent, 6ket valasztotta a
szavaz6k t6bbsege! Ezt nem elfogadni a demokraeia elvetese!
Ezzel a lepesevel a partvezetes kifejezesre jutatta, hogy szamara a nep
dontese nem szamit, tovabbra is szitja az ellensegeskedest es a
gyi'lioletet! Nekik ugy latszik esak ennyire telik, hiszen, emlekezzlink,
kampany-programjuk is esak errol sz61t. Ergo, fel kell keszulni a
kovetkez6 evek ellenseges, gytilolkoda, irigy hozzaallasara reszukr61?
Vagyis a eivilizalt politizalas legapr6bb szikraja is hianyozni fog
"munkajukb61"!? Pedig egy konstruktiv ellenzeki munka az, ami
kellene!
Val6jaban at kene gondolni, hogyan viselkednek ez utflil es levonmik a
messzemen6 tanulsagokat, am it eddig nem tettek meg' Hossztl tavon
biztosan nem fog segiteni egy ilyen viselkedesi forma.
Grat111all1nk a gy6zteseknek, eredmenyes es szimpatikl1s ininyitast
kivanunka kovetkez6 negy eyre' - B-

Bet{t~s megye 2. sz. valasztokeriileteben az alabbi
eredmenyek sziilettek:
I. Dank6 Bela Fidesz-KDNP 19942
2. Samu Tamas Gergo Jobbik 10958
3. Rejt6 J6zsef Mszp-Egyiitt-DK-PM-MLP

KOZLEMENY

Magyarorszag valaszt6i dont6ttek, es a tobbseg ujra bizalmat szavazott
a FIDESZ-nek, folytat6dik az Orban-rezsim kormanyzasa, annak
minden eredmenyevel, es kudarcaval, jelentOsen szukitett demok
ratikus keretek k6zott, bekebelezve a kozmediat, megfelemlitve,
minden mas nyilvanossagot. Tudomasul vessziik a valaszt6i akaratot,
es kivancsian varjuk tenykgjobb lesz-e az emberek tobbsegenek, mert
az vilagosan lathato, hogy sokak elete a varosunkban, es ebben a
mamutra, novesztett vfllaszt6keriilet minden telepi.ilesen rna kila
tastalan. Sokan remenyteleniil keresnek ertelmes munkahelyet, es
tisztesseges beli, amib61 el lehet tartani egy esaladot. A fiatalok
elmennek tanulni, es nem jonnek vissza, mert nines hova, fogyunk,
idasodiink, s esak kevesen gazdagodnak, igaz 6k latvanyosan.
A demokratikus ellenzek partjai az MSZP, Egyutt, DK, PM,
Liberalisok sz6vetsege a kampanyban tisztesseges alternativitt kinatt,
koszonjiik valaszt6ink bizalmat, tamogatasilt!
Ujra valasztasokra a majus 25-ei Eur6pai Uni6s valasztasokra
kesziiliink, keljiik, segitsek szavazataikkal,.' hogy az Eur6pai
Parlamentben a baloldal szerezzen tbbbseget, ami demokraciat,
novekvo j6letet, biztonsagot, kiszamithat6sagot, eselyegyenloseget,
perspektivat kinal. -Az MSZP Szarvasi Szervezele-

v ALASZTAs' 2014
J(OSZONOMI
Ez volt Dank6 Bela orszaggyi'I1esi kepvisel6 ur elsa megnyilatkozasa
aprilis 6-an vasarnap keso este, az orszaggyulesi. valasztasok

eredmenyenek ismertetesekor.
Az6ta hivatalosan is megerositettek, hogy Bekes megye 2. szamu

valaszt6keriileteben, igy Gyomaend6don is DANKO BELA jelenlegi
orszaggyulesi kepvisel6, a Fidesz-KDNP kozos jeloltje kapta a legtobb
szavazatol.
A KDNP Gyomaendrodi alapszervezete valasztast elokeszito
bizottsaga neveben en is koszonetem fejezem ki minden valaszt6nak a
melt6sagteljesen lebonyolitott szavazaserl. •

f(oszolljilk Gyomaelldrodl

Orszagosan a mandatumok anlnya:
FIDESZ-KDNP 133 66.83 %
MSZP-EGYUTT-DK-PM-MLP 38 19, 10%
JOBBIK 23 11,56 %
LMP 5 2,51 %

Tisztelt Gyomaendr6diek!
Aprilis 6-an a Jobbik er6s6dve kerult ki a valasztasi
kuzdelemb61, es ezzel elindultunk a szebb jav6 iranyaba. Sajnos
valasztasi programunkat nem tudjuk megvalositani. hiszen
ellenzekbe kerultUnk, de igy is mindent megteszunk azert. hogy
a kormanyt a jo iranyba tereljuk.
A 2. vala~ztokeruiatben - ahov8 Gyomaendr6d is tartozik 
kul6nasen jo eredmenyt sikerult elerni, es a biztos masodik
helyen vegeztUnk 26 sZ8zaiekos eredmennyel.
Ezuton is szeretnem megkaszbnni mindent Jobbik-tagnak.
szimpatizansnak a segrtseget, es !;uI6n k6sz6n6m a rank
szavazoknak, hogy tamogattak programunkat! Osszel meg
tbbben leszlink! Adjon az Isten, szebb jovat!

Samu Tamas Gerg6, a Jobbik volt je/6ltje

Gyomaendrodon:
Dank6 Bela Fidesz-KDNP

- Fidesz-KDNP:
Samu Tamas Gergo Jobbik

- Jobbik:
Rejt6 J6zsef Mszp-Egyutt-DK-Pm-MLP

- ezen partok:

43,3 %
40,7 %
26,2 %
26,3 %
22,4 %
23,2 %

Nehany het es ismet mindenki ler6hatja szavazatat a szamara
legmegfelelabb jeloltre eZtlttal az Europai Parlamenti valasztasok
kereteben.
Az EP valasztasra Magyarorszagon, Gyomaendr6don 2014. majus 25
en, vasarnap kerul sor.
A valasztas lebonyolitasael1 helyi szinten ugyanesak a helyi valasztasi

irodalbizottsag a felel6s.
A helyi valasztasi iroda vezet6je a yarOS jegyzoje, cime az uj
varoshaza:
5500 Gyomaendrod, Selyem ut 124.
Eredmenyes szavazast kivanunk!

Elteres az april is 6-i vaIasztashoz kepest, hogy ezuttal esak egy
szavaz6lap lesz, ahol a partokra kell szavazni.

Javaslom, tegye fel magaban mindenki azt a kerdest, hogy ki azlmelyik

P<'IIi! aki a leghatekonyabban tudja kepviselni az On es Magyarorszag
erdekeit Europaban s annak megfeleloen szavazzon.

A Fidesz -KDNP mar osszegyi'ljtotte es leadta a kell6 szamu
ajanlasokat, tamogatasokat a jeloleshez.

Kerjiik, szavazzon ismet a Fidesz-KDNP-re, hiszen az elmult negy ev
bizonyitotta, hogy igen eros erdekervenyesitest kell megvalositani
az Europai Unioban Magyarorszag erdekeben. Ezt a sajilt

orszilggyiileseben eros felhatalmazassal biro part tudja kcllocn
megvalositani.
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A valasztasi elokeszuletek soran a KDNP kepviseloi, s a KDNP
gyomaendrodi alapszervezete, varosi aJapszervezeti irodaja, az
Apponyi u 9. sz. alatt, azendrodi varosreszen (kondorosi llt- volt Enci
cipobolt helyen) szivesen flll mindenki rendelkezesere villasztasi es a
telepi.ilesjovojet hinto khdesekben.
Nyitva tartas: Kedd,csi.itortok: 16.00-17.00
Erdeklodni a kovetkezo telefonszamon lehet:

06-661285-738; 06-20/464-73-92
06-30/52023-99; 06-20/519- 87-98

Azt se feledji.ik, a mostani vfllasztast kovetoen, maid osszel, a helyi
kepviseloi valasztason Gyomaendrod jovojerol szavazunk: Merre
tovabb?

Erre kesziilve, tovflbbra is orommel varjuk eszreveteh~t,velemenyet
a varosjelenlegi helyzeterol, l,erjiik,jelezze:
1 -Melyik on szerint az ot IcgegeWbb problema a varosban, mely
nem tiir halasztast? .
2 -A varos jelenlegi osszetetelii vezetese on szerint orvosolni tudj a-e
ezeket, vagy Ilj szemleletrc, Ilj varosvczctesi modszerckre van
sziikseg?

f(oszonetfel Dr. Va/jll Laszlo

In memoriam Papp Lajos
A Gyomai Kner Nyomda tavaly
elhunyt vezerigazgatojara emlekez
tek egykori kollcgai, tiszteJOi 2014.
aprilis l2-en. A Kner teren rendezett
iinnepsegen a nyomdasz szakma kep
viseloi, Yarn Andras polgarmester cs
volt kollegai meltattak Papp Lajos
eletlitjat, mnnkassagat, aid 1992-2007
kozott vezette a nyomdM. Az iin
nepseg emh~kfa iiltetessel zarnlt.

Nemzetkozi Roma Nap Gyomaendrodon!

Onkormanyzatunk immar hagyomanyosan, mint minden evben
megiinnepelte a Nemzetkozi Roma Napot Gyomaendradon. 1971
ben Londonban megrendezett elsa roma vilagkongresszusr61
emlekeziink meg ezen a napon. A kongresszus,jelentas allomasa volt a
ciganysilg nemzette villilsanak folyamatilban, a cigfmysflg
nemzettudat formal6dilsaban. itt sziiletett dontes a cigany nemzeti
jelkepek hasznaIatar61 is. AprilisB.-M a IV. Roma vilagkongresszuson
1990-ben kialtottak ki hivatalosan is cigany nemzeti iinneppe. E napot
az ENSZ aroma kultura vilagnapjava nyilvanitotta.
2014. aprilis 8.-an Onkormanyzatunknal megellliekeztunk errol az

. iinneprol. Szecsi Zsolt elnok ClIlnepi beszedeben hangslllyozta, hogy a
tobbsegi tarsadalom elfogadjon benniinket, ahhoz elengedhetetlen az,
hogy megismel:jek kultllrankat, hagyolllanyainka!. EZI kovetoen
Yarn Andds Polgarmester Or koszontotte a cigf\llysagot- ezen
iinnep alkalmab61. A R6zsahegyi Kalman Altalanos iskola es a
Bethlen Gabor Szakkepzo Intezmeny szinvonalas mi\sora utan Pal
Janosne a ramak szocialis helyzeterol tartatt eloadast at kovette
Czank Gallor Gyomaendrodi plebflllos, aki altaI betekintest kaptunk
aroma hitvilagba. Ezt kovetoen Dr. Szonda Istvan neprajzkutat6 az
endrbdi ciganysagot kiemelve az endrbdi ciganyzeneszekrbl tartott
elaadas!. A delelotti program befejezesekent Onkormanyzatunk
megvendegelte a jelenlevoket, lllely alatt Botos Janos szalgaltatta a
zene!. A delelott folyaman Dr. Torma Eva tOorvos asszony egyenre
szabotl szaktanaccsal latta el a hozza fordul6ka!. Tovabba a
Voroskereszt ingyenes vercllkor, illelve vhnyomasmerest biztositott
a lakossag reszere. De]utan 16 6rai kezdettel a Kncr Imre
Gimnazium tanul6ival kozosen jatsz6hnzat rendeztunk gyermekek
szamara, mely nagy sikelt aratot!.
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RiGI BUTORT, ANTIK BUTORT vAsAaOLOK!
Gyomaendr6d, VI ker. 540.

Telefon: 06-30/9533-594

ItEALIS AitON VESZEK:
Boltberendezest • hagyatekot, regisegeket,

ocskasagokat 0 regi stilbutorokat
'pflrasztbutort (szekreny, asztal, kaszli, sublot,

faliteka, lwnyhaszekreny, hida, szek,
tiikor es ttikorasztal, kredenc)

Fizetes azonnal, keszpenzzel!
Barkai Zsolt, Gyomaendr6d, Bocskai u. 59.

Varjuk kedves vasarloinkat a
Fo tit 214. sz. alatt (a T..Mobil helyen), a

Mobiltelefon Szakuzletben!, .

Uj es hasznalt mobiltelefonok
ertekesltese, javitasa!

Tartozekok, navigaci6k!
Nyitvatartas: H-P: 9~12; 13-17. ijol1ijl~~~/.~ob

Szo.9 12.

ArJz& ruJ.JJ.zat
Ruhajavitast vallalok!

Cipzarcsere, fii.ggonyvarras, atalakitas, sztikites, blfvites
Gyomaendrifd, Apponyi u. 17/1.

Nyitva tartas: hetfO-pentek: 9-12-ig; 14-17-ig
Szombat: SZONNAPl

CSONTKovAcs-AKUPRESSZOR
Rendel:

Bekescsaba, Szent Istvan ter 6. szam alatt
c HETFON: 14-18 ORAIG

•..•- idegbecsipiJdesek, iziileti blokk, tartasi
2:: c:; rendelJenessegek megszuntetese

- nyaki eredetli szidiiJesek megsziintetese
- sportseruJesek, lziiJeti bimtalmak kezeJese
- hagyomimyos kinai orvosJas
- jiilakupunktitras jogyokitra
- porckorongservek es terdblokkok mlitit

nelkiiJi megszuntetese

DR. GARZO PETER termeszetgy6gyasz
Mobil: 06-30/9458-477

• Epit6ipari szolgaltatasok nyujtasa,

~ epitesi anyagok szallitasa

-ll.a • Kornyezetvedelmi engedellyel

~
~ tiszta beton, teglatormelek

·C;~ atvetele dijmentesen

:$ Daran beton, tegla: 2500 Ft +alatdl
Elerhetosegek:

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

StancoIt es hagyomanyos
PAPiRDOBOZ gyartasa

I , I

STANCfORMA KESZITESI
R6za kft.

5500. Gyomaendrod, Ipartelep lit 1/l.
Tel./fax: 66/282-095; 06-20/9142-122 ~

E-mail: rozakft@rozakft.hu !...................................................................................................................................

"Szep mhclball. arall)' a)IolI UCYELET: ejjeJ-nappal hivhat6
kopogsz moSI. hog)' szabud-e?" teJefonszam: 06-30/630-80-97

(Weiires SOlldol)
~ Csoke Janos ~ ~

TEMETKEZESISZOLGALTATAS
I Temetkezes, temetkezessel kapcsolatos

teljes koru ligyintezes
GYOMASZOLG IPARI PARK [(FT.

Gyolllaendrod, Ipartelep lit. 2. sz.
Tel.: 66/386-233; Fax: 386-269

Az iigyfe!szolgalati iroda nyitva tartasa munkanapokon:
8-12:00-ig cs 12 :30-15 oraig. ipgyomaszolg@internet-x.hll



UJ'GY'dMAENDRODI'fliRLAP

Megjelent Corini Margit eletrajza
HOSSZll id6 utan vegre megjelent Corini monografiam a kolozsvari
Kriterion Kiado gondozasaban. Sokan tudtak rola a varosban, hogy
dolgozom rajta. Regi tervem volt a 111i'\veszno eJetenek bemutatasa meg
abb61 az id6bol, amikor a Varosi Keptarat vezettem.
Sajnos, ottani megbizasom a
Keptar tizeves fenm\ll<\sanak
tjzedik evforduJ6jara rendezett
linnepi kiallitas utan 2003.
december 3J-en megsZllt1t. A
tiz evbbl nyolcat en csinaltam '
vegig. 19y nem csoda. ha
erzelmileg is kot6dtem a
gyl\jtemenyhez. Kiilonosen
Corini Margithoz, akirol
szamos irasom jelent meg a
helyi es (\ megyei lapokban, a
MClveszet es BarMai c. lapban, a
Muzeumi Hirlevelben, az Uj
Mi\veszetben es a kolozsvari
I(orunkban. lntczmenyi hatter
nelklil nagyon nehez volt a
kutatas. s meg nehezebb modot
es anyagiakat talalni a konyv
kiadasahoz. Maganszemely
szinte minden palyazati lehetosegbol ki van zarva.
A leveltari kutatasokat 2005 tavaszan kezdtem meg a Bekes Megyei
Leveltarban, majd a Tbrteneti Hivatal Leveltaraban.
Maganszel11elykent kutatasi tervet kellett beadnom, amelyet a Megyei
Leveltar j6vahagyott. s ennek birtokaban lehetett a Torteneti Hivatal
altai szigoruan orzatt iratokba betekintest nyerni. Nagy segitsegemre
volt az lnternet is. Nelkiile nemjutottam volna hozza a washingtoni es a
New York-i leveltarak anyagaihoz, vagy a legklilonfelebb
infonmkiokhoz a Corinivel k011ars al1lerikai es francia mi'lveszekrol,
hiszen utazasokat tenni, a heJyszinen kutatni penz hijan nem volt
lehetosegem.
2008 marciusaban keszen volt a kezirat els6 valtozata, amelyet letetbe
helyeztem a Polgarmesteri Hivatalban, s megprabaltal11 palyazni a
Civil Alapba. Ez sem ment maganszemelykent. A Keptarat miikodtet6
k6zalapitvany akkori elnbke, Szonda Istvan volt a segitsegemre. Meg is
iteltek 300.000 Ft-ot, amit vegiil nem tudtam felhasznaJni, mert ennyi
penz a 1,5 milli6s osszkoltsegi\ konyvre csepp a tengerben, s a kiad6
sem alit meg llgy a l11unkiIiatokkal, hogy felhasznalhassuk. 2009-ben a
NKA-hoz palyaztak a kanyvvel, 2010-ben az RMDSZ Communitas
Alapitvi'll1yahoz. ahol a beadott munkak kozlil a k6zepmezonyben
vegzett a kanyv, olyan neves muveszettbrtenesz munkajanak (l

tarsasagaban, mint Siimeghy Gyorgy. Ez, sajllos, csak erkolcsi sikert
jelentett, penzt nem. 2013 tavaszan Gyomaendrodre IMogatott a
Kriterion Kiad6 igazgatoja, Szabo Gyula, akinek tekintelyevel
megtamogatva sikerlilt megkapni CD-n Karis Gyorgynet61, a Keptarat
mi'lkodteto kozalapitvany regi-llj elnoket61 a gyl'ljtemeny altai a Corini
kepekr61 profi fotossal keszittetett fot6kat. Ez so kat javitott (\ kbnyv
kepanyaganak minosegen. Vegiil ugyanez evben a Communitashoz
llj ra beadott pa Iyazat lett eredmenyes. Ez, es a Beth len Alap tamogatasa
tdte Iehet6ve a megjelentetest. Itthon nehezitette a palyazast, hogy
hataron ttili a kiad6, odaM pedig az, hogy bar Corini szemelye altaI
kot6dik Kolozsvarhoz a tema, de a szerzo anyaorszagi. Megis
ragaszkodtam a kiadohoz, amelyet Banner Zoltan, a k6nyv lektora
ajanlott, bizva abban, hogy egy ilyen komoly kiad6 a tetjesztest is
megoldja mind itthon, mind odaM, s6t, a nyugat-eur6pai es az amerikai
magyarok kbreben is.
A konyv kiadasa sokaig ht\z6dott. Talan nem is biztak mar benne sokan
- olykor mar en magam sem -. igy tortent, hogy a varos csak llt61agos
tamogalast tudotl nytljtani 20 db kbnyv megvasarlasaval, de en ennek is
nagyon ori.ilok, mivel a szerzoi honorariumot kanyvekben kaptam meg.
Nagyon nagy segitseg ez nekem. K6szbnet 6rte!
B1zom benne, hogy a mi'lerto k6z6nseg is vasarolni fog, hiszen sokan
iSl11ertek Corini Margitot, es sokan szeretik az b egymagaban a1l6,
ki\lonleges mi'lveszetel. Billa Terez
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"Figyelje a tablakat es jelezze a hibakat!"
- egyi.itt a biztonsagosabb kozlekedesert -

A Bekes Megyei Rendor-fokapitanysagon, valamint a
rendorkapitanysagokon mukbdo baleset-megelOzesi bizottsagok
evente t6bb programot is szerveznek annak erdekeben, hogy minel
t6bben megismerjek a biztonsagos k6z1ekectes szabalyait es fontosnak
erezzek az el6irasok betartasat. A legkiil6nfelebb forgalmi
helyzetekben d6nto fOl1tossagu kerdes, hogy a kbzlekedo betartja-e a
szabalyokat, mennyire figyel a sajat es masok biztonsagara.
Emellett azonban legalabb ennyire fontos, hogy a gyalogosok,
kerekparosok es mas j{mni'lvezetok a lehet6segekhez kepest legjobban
kialakitott csomopontokban, MkelOkbn, keresztezodesekben
k6zlekedhessenek. Hiszen a megfelel6 es jol lathato jelzesek
ndkii1bzhetetlenek a biztonsagos kbzlekedeshez.
Ennek erdekeben a Bekes Megyei Baleset-megel6zesi Bizottsag 2014.
majus 1. es 31. kozott "Figyelje a tllbl:lIwt es jelezze a hibakat"
cimmeJ kampanyt indit Bekes megye lltjainak biztonsagosabba teteJe
erdekeben, melyhez a lakossag segitseget k6ri. A kampany
idoszaldban az alabbiakban megjelOlt elerhetoscgeken a
rendorseg fogadja a kozlekedok javaslatait egy-egy koztHi
jelzOtabla Idhelyezesere vagy eltavolitasara, balesetveszelyesnek
velt keresztezodesben, tHszakaszon a forgalmi rend felUl
vizsgalatara.
A rend6rseg kozlekedesi szakemberei az eszreveteleket r6gzitik, es a
helyszineket megvizsgi't!jak. !-Ia va laban sziikseges valtoztatas, akkor
intezkednek arr61, hogy az illetekes szakhat6saghoz eljusson a
telefonM6 vagy levetir6 jelzese. A hat6sag lehet6sege szerint a
rendelkezesere all6 eszkozokkel orvosolja is a felvetett problemM.
A megadott cimekre klildbtt leveleikben kerjlik,jel6ljek meg pontosan
azt a helyszint, amelyre az eszrevHellik vonatkozik. Fogalmazzak meg
azl is, hogy miert tartanM< sZliksegesnek (] vi't1toztatasl. A hasznos
eszreveteleket megfogalmaz6k koz6tt a kampany vegen a Bekes
Megyei Baleset-megelozesi Bizottsag lathatosagot elosegito
kellekekbol osszeallitott ajandekcsomagokat sorsol ki. Leveleiket,
telefonhivasaikat az alabbi elerhetosegeken fogadjak:
Bel<cscsaba:
Somogyine Bencsik Szilvia,1'. flOI'm.
5600 Bekescsaba, Bal16k B. lIt 1-3.
06-66/523-700; bekescsaba.rk@bekes.police.hu
Bel{es:
Szamos Peter r. tzls. 5630 Bckes. R{t!<oczi u. J 1-13.
06-66/411-644; bekes.rk@bekes.police.hu
Szarvas:
Petrovszki Eva r. szds.
5540 Szarvas, Szabadsag utca 25-27.
06-66/313-711; szarvas.rk@bekes.police.hu
Szeghalom:
Gunnai Tamas r. flOI'm.
5520 Szeghalom, Kossuth ter I. Pf.3.
06-66/371-555; szeghalom.rk@bekes.police.hu
Ajenfi cil71ekre 2014. mujus 01. es 2014. majus 31.
kozolf vel/jak az eszreveteleket.
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DINYA IMRE
5500 Gyomaendrod, Bajcsy-Zs. ut 98.

Telefon: 66/282-802; 30/6388-953
AKCIOS AJANLAT!

STlHL, MAKITA kisgepek a keszlet erejeig!
Alkatreszeik es kiegeszit6ik is megvasarolhat6k!

Szegelynyir6k, kaszak...
Mosogepek, hiit6k, fagyasztoszekrenyek

FGtesfelujftashoz, rekonstrukci6hoz kazanok,
radiatorok, szerelvenyek!

Idomacelok, sfkhal6k, lemezek
Min6segi konyhai eszkozok, haztartasigepek

Minosegi kerekparok es alkatreszek!
Epuletgepeszeti anyagok, csovek idomok, kazanok

TOzrostely (kalyha- es kazanrostelyok)
kandal16k nagy valasztekban!

Furd6szoba felujftashoz mindenfele felszereles,
szukseg eseten rovid hatarid6vel torten6 beszerzesek!

FOteskorszerusiteshez, fUrd6szoba kivitelezeshez
kivitelez6t tudunk ajanlani!

Nyitva tartas:
hetkoznap: 8-12; 13-17-ig; szombaton: 8-12-ig

VICCEK, OKOSSAGOK...
Golfpalyan. Egy angol ur egyszer csak igy sz61 egy masik angol
urhoz: - Uram, on eltalalta a felesegemet!
6, vegtelenul sajnalom - feleli a masik angol melt6sagteUesen,
majd odanYlljtja a golfUtOjet es nlmlltat a sajat felesegere: - Talan
onnek is sikeriiJ.. .
Hogy veszi fei a szekely a mobiltelefonja.t? - No, kia?
M6rickat festeni kuldi az apllkaja: - Fiam, itt van az ecset es a
festek, fesd lljra az ablakokat! Par perc mlllva jon is vissza
M6ricka: - Apu, a kereteket is lefessem?
A Magyarorszag-Antarktisz meccs kozvetit6je a meccs vegen: - A
meccs vegeredmenye 2-2. Az elsa felid6ben vezetett Magyarorszag
2-0-ra, de a masodik felidaben megerkezett az ellenfel is.
Aj6 tlinder azt mondja a nyllszikanak: - Teljesitem ket
kivansagodat. - Legyen inkabb harom! Hiszen mindig harom
kivansag szokott lenni! - Rendben, legyen harom. Es mi a masodik
kivansagod'J
Az elet olyan, mint egy doboz bonbon: az ember nem tudhatja, mit
vesz belale.
Milyen erdekes: a kozligy mindenkinek kedvenc maganiigye.
Megbocsatas az az illat, melyet az ibolya hint arra a cipasarokra,
amely eltaposta at.
Az intelligens ember majdnem mindent nevetsegesnek talal, az
erzekeny ember szinte semmit.
A leger6sebbnek is meg kell allnia egy percre olykor, egy sziklara
ulni, s gondolkodni: hogy, mikor es merre?
A futballban a "ha" nem jatszik, csak huszonket jatekos.
Panaszkodtam, mert nem volt cipam - egeszen addig, amig
talalkoztam egy emberrel, akinek nem volt laba.
Van llgy, hogy nagyobbnak es borzadalyosabbnak latszanak a
dolgok, ha egyediil vagyunk es fellink.

.I

Z
.I

IU
Fout15. z.

Faszen, grillek, mutragya, vetomagok
viragmagok, viraghagymak, dughagymak,

r6zsatovek, permetezogep, f6liak,
dr6tkerites, szogesdr6t,

kerti kisgepek, alkatreszeik,
ontoz6berendezesek, funyir6k

viragfold, gumicsizma, vedokesztyuk,
cserepek, viragladak,

fejszek, baltak
barkacsgepek, metszooll6, agvag6,

festekek, zomancok, ecsetek, higit6k,
Titan szilikonok, purhabok, szigetel6k,
Ragasztok, csavarok, szogek, letrak...

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

Nagy va/asztekka/ varjuk kedves Vasar/6inkat!

n

&L\.CQL\MENTUM

TEMETKEZE<£>
Allando iigyelot: 36-30/696-71-17
Gyomaendrod. Bajcsy-Zs. i1t 117. sz.
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"Gyomaendrod
hirnevet

oregbitjuk..."
A Koros Kajak SE

jelene
es jovoje

A k6zeimLIItban zajl6
kihivasok ellenere 6rommel

mondhatjuk, hogy egyesi11eti.ink toretleni11 halad a fejlodes lItjim.
](i.izdelmes, am ertekekben gazdag 15 eves mLlItl1nk szilard alapot
jelent ehhez. Bi1szkek vagyunk arra, hogy kCizos osszefogassal,
kitartassal, idot, penzt, faradtsagot nem kimelo munkaval a varosegyik
legdinamikl1sabban fejl6d6 civil szervezete leWink. EZLlton is
szeretnenk megkoszonni tamogat6inknak azt az onzetlen es kitart6
szponzori munkat, mellyel egy j6 gyomaendr6di i1gyet szolgalnak, hisz
eddigi sikereinkkel, orszagos es nemzetk6zi rangos eredmenyeinkkel
varosunkj6 hirnevenek oregbiteset is szolgaljuk.
Mivel a yaros kajalcos iletiben kialakult helyzet soknk szamara
bizonytalnnsagot esjelreertest okoz, szeretnenk n varoslakok tudtara
adni nehfmy jontos injorl11aciot. Ugy erezziik, hogy tartozl1nk ezzel
mindazoknak, akik az elmult 15 ev soran szimpatizanskent,
tamogat6kent, vagy egyszeri1en csak sportkedvel6kent k6vettek
nyomon ml1nkankat.
A K6r6s Kajak SE GYOMAENOROOI sportegyesulet, mely 1997
ben alakult, 12 gyomaendrodi alapit6 taggal. A Fi'lzfas-zugban
talalhat6 vizi telepiink, valamint eszk6zparkunk az egyesiilet
tulajdonaban all, semmilyen korulmenyek k6z6tt sines kiszolgaltatva a
magan t111ajdon szeszelyeinek. A tagsag altai megvMasztott eln6kseg a
sportol6k 6rdekeit szolgalva hozza meg felel6s d6nteseit, es ml'lk6dteti
a hatalyos jogszabatyi eloirasok alapje'tn az egyesLi letet.
20J 3 okt6beret61 Llj edzesi felfogasban kezdtiink el dolgozni, a szakmai
munka tartalma 8tgondolasra keri.ilt. T6bb Llj elem is szinesiti az
edzesekl;t, tLtllepti.ink a fekve nyomas es hLlzodzkodi\s monotonitasan.
HangstJiyt adunk annak, hogy az evezes egy j6 eIeterzes legyen es t6bb
k6z6ssegi programma I is el6segitetji.ik a csapatepitest, a k6zossegi
erzest, mely mai viJagunkban nagyon fontos szemclyisegfejleszto

Megnyilt a nagylaposi
Elelmiszer- es vegyesbolt!
Mint az k6zismert, Nagylapos
telepi.ilesreszen decemberben bezart
elelmiszerbolt, igy ez (lta nines rendes
ellalasa az olt lak6knak. A lakosoknak
tovabbra is nehezseget jelentett a

ll1indennapi alapvetb elelmiszerekhez val6 hozzajlltc\s.
Maganvallalkoz6 hi{1l1yuban az onkorll1anyzat kezdell1enyezesere es
tamogatasaval a Gyomaendr6di Start Szocialis Szbvetkezet
Lljranyitotla az clelmiszerboltot. A bolt nyitva tartasa hetf6tbl
pentekig 7 6ratol 12 6raig es 15 6ratol 17 6raig. illetve szombaton 7
6rar61 12 6raig tart. Abolti elad6 ITIlinkak6ret Czikkely Peter latia eL

hatassal biro A fizikai edzesek kiegesziiltek mentalis elemekkel is hisz
a korosztalyi sajatossagok figyelembe vetele neJki1l eredmenytelenne
valhat a befektetett munka. Hissziik es tapasztaljuk, hogy az edzok
szemelye merf<ildk6 lehet sportol6ink szemelyisegfejlodeseben. Az
egymas iranti bizalom, a kblcs6nos tisztelet a helyes kommunikaci6
mind jelen van az edzoi mllnkaban, mely egy idealis edz6-sportoI6
sziil6 kapcsolatot jelent a gyakorlatban. Az edzoink elsodlegesen a
min6segi munlGlra fektetik a hangsulyt, melyhez optimalis csoport
letszam kialakitasa tarsul. A szemelyes peldamutatas is eloterbe
helyezodott, igy vizre szallva iranyitjak az edzeseket, biztonsagban es
folyamatos felLigyeJettel edzhetnek a gyermekek.
A k6zelmttltban megval6s1l1t projektekbol j6 nehany Llj kajakot
vasaroltunk, valtozatos eszk6zokkel b6vitettiik a szaraz edzesek
lehet6segeit, es hasznalatba vettiink egy rajtgepet is, amivel nem sok
hozzank hason 16 volumenl't egyesLilet biiszkel kedhet.

A jo hangulat, a baratsagos kornyezet, es a szines edzesek ntilunk
termeszetesek!
Itt a helyed, ha csak egyszeruen egy jo csapathoz szeretnil tartozni,
vagy a kesifbbiekben a kajak sportban szeretnet kOllloly
eredmenyelret elerni.
A Koros I(ajak SportegyesUiethez tartozni sokkal tobb, mint egy
hagyomallyos kajakoktnttis. A hozzankjaro gyerekek igaz banltkent
tekintenek egymasrn, ezert a joglalkozasokon is edziseken kivU{ is
gyakrnn egyutt toltik a szabadidejuket, etetre szoto baratsagok
szuletnek.
Ha gyermeke, vagy eppen On a vizi evez6s Sp0110khoz erez kedvet,
nezzek meg a Fuzfas-zugon folyo edzeslTIunkar, ami magaba foglalja a
k6ly6k, serdiil6, ifi, U23-as es feln6tt korosztc\ly, valamint a masters
kateg6ria munkajat. lzelit6t kaphatnak arr61, hogy a vilag jelenleg 10.
leggyorsabb 200 m-es versenyzoje, T6tka Sandor hogyan kesziil ez evi
versenyeire.
Hivjon minket l Cs6ke Zsolt edzo: 06 70 420 1944 vagy T6th Tibor
edzo: 06 70 3% 6433. Ha sarkilnyhaj6zashoz. kikapcsolodashoz van
kedve, erdekl6dj6n Csatari Mihalynal a 06-20 356 1854
telefonszamon. E-mail: koroskajak@koroskajak.hll
Web: www.koroskajak.hll;
face book : tps://www.facebook.com/kajak .korosJ?fref=ts

Kor6s Kajak SE vezet6sege

Orornmel tudatom mindenkiveL hossztl vajudcls utan vegre
mcgjelent Corini monogratiam a kolozsvari Kriterion Kiad6
gondozasaban. Megvasarolhat6 3000 Ft/db aron. Erdekl6dni a 06
20 9575343-as tekfonon vagy a bulaterez@freemail.hll cimen
lehet. A k6nyvbemlltat6kr61. alllelyekre mindenkit szeretettel
vamk, kes6bb adok informaci6t. Hula Terez

TeSzedd! - Onkentesen a tiszta Magyarorszagert

Telepiilesiink kozteriilcteinek tisztasaga crdekeben Gyomaendr6d
Varos Onkormanyzata az idei evben is csatlakozni kivan a
"TeSzedd'" - elnevezesll kezdemenyezeshez, melynek keretei
k6z6tt 2014. majus 9-en (penteken) 14:00 orai kezdettel szervezi
meg a szemetgyi'tj tesi akci6t Gyomaendr6d k6zigazgatasi teriileten.
A kezdemenyezeshez b~rki csatlakozhat 6nkenteskent. A
jelentkezok sz~mara a szcrvezok biztositj~k a vcdokesztyl'lt, illetve a
szi.ikseges szemetgyl'ljt6 zsakokat.
Valjllk mindazok jelentkezeset. akik sz~mara fontos k6rnyezetiik
tisztasaga, es ennek eleresc erdekeben tenni is kivannak. Kelji.ik, az
egyeni vagy esoportos esatlakozasi szandekllkat 2014. aprilis 25-ig
az alabbi elerhetOsegen jelezzek:
Gyomaendr6di K6z6s Onkormanyzati Hivatal, K6zigazgatasi
Osztaly
5500 Gyomaendrod, Selyem lit 124. Telefonszam: 66/581-233
E-mail: magbarbara@pmhiv.gyolTIaendrod.hu
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Dr. Agoston Sandor:
Vanyai Ambrus es a devavanyaiak az 1514

es D6zsa-feIe nepfelkelesben-
parasztfelkelesben

"HelytOrteneti munkamban az 1514-es esemenyek devavanyai es a
gyomai-egei-varsanyi vonatkozasait dolgozom fel, "Szakmamb61",
kutatasaimb61 ad6d6an j61 ismerem a dolgokat, esemenyeket.
Irasomban igy Devavanya es komyekenek 1514-es esemenyeit,
valamint Vanyai Ambms plebanosunk aktiv reszvetelet, szerepet
szeretnem szelesebb korben megismertetni es kozreadni,"

Vanyai Ambrus es a devavanyaiak az 1514-es
D6zsa-fele nepfelkelesben-parasztfelkelesben
Eloszo - a kutato (dr. Agoston Sandor) ifjukori tOrtenelmi

emltlkeibol:
Az 1514-es D6zsa-fele parasztfelkeles tortenesei gyermekkorom 6ta
megragadtak erdeklodesemet. Mint gyomai sziiletesi\ - kisiskolas
koromban ',Iolt szerencsem a p6halmi tanyavilagban a rokonsagt61,
valamint sziiJeimtol hallani a tOrteneseket, hogy evszazadokkal
korabban milyen esemenyek zajl6dtak a Gyoma koriili nagyhatarban,
Gyermekkent nagy csendben es elenk erdeklodessel hallgattuk, amint
az idosek meseltek, hogy egykor Dozsa Gyorgy itt jart es a p6halmi
nagy dombr61 koszontotte a vanyai nepet, amikor az a torok ellen
indult. Azt mar nagyapamt61 es edesapamt61 tudom, hogy az egei
tanyasoron, ahol egykor az 050k foldje volt a hajdani Harmas-korosi
egei-atkelo kozeleben - itt keltek at D6zsa keresztes hadai Gyula fele,
Azok, akik ismerik, e videket j6\ tudjak, hogy hajdan ezt az atkelot
hasznalta az erre utazo, aki Gyularol Szolnokon at Budara tartatt es
vissza is, de meg a torok is itt kelt at 1552-ben az Eger elleni
tamadashoz felvonulva, A Hannas-Koros szabalyozasakor az egei
iltkelo elvesztette e funkei6jat - s igy jott 16tre a torzsasi-holtag, Az
egykori egei atkelovel szembeni Beres-fete tanyakozpontban,
ifjllkoromban volt szerencsem tobbszor is megfordulnom, Most kozel
50 ev tavlatab61 alig ismertem ra e megvaltozott hajdani egei
tanyavilagra, Felettem is eUart az ido, s ez a tortenelmi palyazat
nyugdijaskent erintve arra sarkallt, hogy ismereteimet, a tortenelmi
esemenyek egykori helyszineit megoriikitve hozzajitruljak az 1514-es
helyi esemenyek kevesbe ismert tOl1eneteinek a bemutatasahoz,
1.) Az 1514-es Dozsa - vezette ntlpfelkeles-parasztfelkeles
elozmenyei
II Uh'tszl6 magyar kiraJy - a fOurak es fopapok kegyeit keresve es

engedve - az 1492-es es az 1514-es orszaggyCIIeseken a hatalmat
gyakorl6 fouri-fOpapai, koznemesi reteg a jobbagyok, a fOldmi\velo
nep jogait korlatoz6, helyzetUket nehezito torvenyeket alkottak. Ez a
jobbagy-foldmuvelo reteg mar a donteseket megelozoen is nehez
helyzetben ell, ami tapasztalhat6 volt abb6l is, hogy megindult az
elszegenyedes, a zselJeresedes, A folddel nem rendelkezo jobbagyok
ketkezi szolgamunkassa valtak, s az orszagban egyre nagyobb
mereteket oltiitt a szegenyseg, A jobbagysag jogait korlatoz6
torvenyekben szigorodtak a jobbagykoltozes feltetelei, es megvontak a
mezovarosokt61 az egy osszegben fizetendo ad6zas lehetoseget, s

Kullancs - ne doljiink be minden tevhitnek!
Mi a teend6, ha kullancsot eszleliink magunkon?
Rengeteg tevhit kering az intemeten a kllllancsok viselkedeserol vagy
~ltavolitasar61. Nem art tisztazni, hogy melyeknek van val6sagalapja.
Elohelyiik es elOfordulasuk eseten is talillunk teves informaei6kat,
mint peldaul azt, hogy a kullancs a fakon el es onnan ugrik rank, Ez nem
igaz, A kullancs magas fiiben, bokrokban tanyazik, ott varja a
gazdatest fdbukkani.sat. Minden alkalommal, amikor reten, magas
fllben es bokros teriileten setillunk, alaposan nezziik at magunkat, nem
maszott-e rank kullancs,
Mi torti/lik akkor, ha iliaI' belenk lIIaszott aku/lanes?
Tobb lehetosegunk van, de fontos, hogy mielobb - lehet61eg 24 onln
beliil- eszleljiik a miniatur verszivot.
Elterjedt tevhit az ugynevezett gyufas m6dszer, amelynek alapja, hogy
a kllilancs szereti a foszfort. A leirasok szerint egy megnyalazott
gyllfaszallal kiiriizve a beagyaz6dott kullancs kiirLiI, kicsalhato a

helyette a szemelyenkenti ad6zas, a "rovatolas" nyert elszamolasi
format. Mindezekkel parhuzamosan - eros nemesi erdekekbol
egysegesitettek a jobbagyterheket - a kotelezo ingyenmunkilt, a
robotot.
2.) Bakocz Tamas biboros kihirdeti az 1514-es tiirokellenes
keresztes hady.iratot
Bak6cz Tamas a sikertelen papavalasztast kovet6en papai-legMuskent,
komoly feladattal lert vissza a Magyar Kiralysagba, A megvalasztott X,
Leo papa torok ellenes keresztes hadjaratot hirdetett, s papai bullajaban
parasztsereget toborzasaval hatalmazta fel Bak6cz Tamas biborost',
esztergomi erseket. Ezt a papai bullM Bak6ez 1514, aprilis 9-en hirdette
ki Sudan, mely eredmenyekent rovid ido alatt - a lelki UdvozLiles
remenyeben mintegy 40 ezres keresztes parasztsereg gyiilt ossze a Pest
alatti Rakoson, A legnagyobb gondot a keresztes had fOvezerenek
megv{lIasztasa okozta, hisz erre a feladatra a fOurak koziil senki nem
vallalkozott, A torok ellen szervezelt keresztes parasztsereg vezetesere
lett volna alkalmas fOuri fovezer, de Szapolyai Janos erdelyi vajda ez
idoben a kiralyi es erdetyi segedcsapatokkal az AI-Duna menten epp a
torok ellen hadakozott. igy Bak6cz Tamas biboros, papai legatlls
Szekely-D6zsa Gyorgyben megtalillta meg azt a kisnemest, a bator
vegvari lovaskapitanyt, aki jelentos torok elleni harci tapasztalattal
rendelkezett.
Bakocz Tamas ersek atadja D6zsa Gyorgynek a papa altaI
megaldott keresztes zaszl6t
A keresztesek mozg6sitasaban - Kalocsan, es Varadon is jelentos
parasztseregek kesziiltek a torok elleni harera, A keresztes-sereg
parancsnoksagaban D6zsa Gyorgy fovezer mellett ott volt D6zsa
Gergely - Gyorgy oeese, Meszaros Larine plebanos es Szaleresi
Ambl1ls pesti polgar, mint a keresztes sereg alvezerei, Bar Gergely
Sandor D6zsa- tri 16giajaban a rakosi taborban emliti Turkevey
Ambrllst', de ez nem lehetseges", Turkevey Ambrus - Vanyai Ambrus
ebben az idoben meg Devavanyan tart6zkodik! A rakosi taborban
D6zsa Gyorgy fOvezer pr6balja a fegyverforgatasban jaratlan keresztes
parasztkatonakat a fegyveres hare alapjainak gyakorlasara,
ugyanakkor a fegyelem es a nepes keresztes tabor ellatasa is jelentos
teherkent nehezedett a fovezerre es az alvezerekre, HOSSzll elokesziilet
es a tavolabbrol erkez6 keresztes csapatok bevarasa utan a D6zsa 
vezette fOsereg 1514, majus 10-en elindult el a Delvidekre, A
keresztesek hadba szallasat a kozelgo mezogazdasagi munkak
sokasaga miatt, a sok-sok ingyenes munkaskez elveszteset a nemesseg
es a fiildbirtokos reteg nem nezte j6 szemmel, ahol csak tudtak
akadalyoztak a p6mep hadba szallasat, a kereszt felvetelet. A parasztok
koreben ugyanis a hangulat a nemesek ellen fordult, az igazi ellenseget
nem a torokokben veltek, hanem azokban, akik az 1492-es
orszaggyiilesben korlatoztak jobbagyjogaikat, s igy igen nehez
helyzetbe hozva a kiszolgaJtatott pomepet. Nem egy esetben a nemesek
fegyverrel tartottak otthon jobbagyai kat - visszatartva a keresztes
hadjaratban val6 reszveteltol. Ezt a fellepest a jobbagy-f6ldmuvelo
szegeny neptomeg llgy e11ekelte, hogy nemesek, a gazdaik meg a lelki
iidvoziileslikben, a bi'lOboesajtas feloldozasaban is akadalyozzak oket.
(Folyl, KOv.)

borbol az allat. Ez azonban haszon
talan, sot akar fertozesveszelyes is
lehet, arr6l nem is beszelve, hogy a
mostani gyufak mar nem tartalmaznak
foszfort.
Szinten tevhit, hogy a kullanesot,
fejenek esavargatasaval konnyebb
eltavolitani, sot; semmi esetre se

csavargassuk a verszivOt, ezzel ugyanis meg Wbb merget
feeskendezhet a szervezetUnkbe, A kullancs kiszedese nem bonyolult, a
lenyeg, hogy ne higgyiink az onjelolt kullanesszakertoknek, vagy az
interneten terjedo remhireknek es tevhiteknek, Nem kell azonnal
orvoshoz rohannunk, egy csipesz es nemi turelem segitsegevel mi is ki
tudjuk szedni a borlink ala agyaz6dott kullanesot. Ha azonban
kesobbiekben rosszulletet tapasztalnank, halaszthatatlanul forduljunk
orvoshoz!
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XII. BocRAcs NAPJA
Cyomaendrod (Oregszo16) I<ondorosi lIt I.
a R6zsahegyi Haz melletti szabad tetiileten
2014. junius 7-cn, 8-21 6dig
Nevezesi kateg6riak:

paprildls krumpli (minden valtozatban)
egyeb, (ami a bogracsba belefer)

Jelentkezcs a fOzoversenyre:
2014.06. 05-ig szemeJyesen a R6zsahegyi Hazban
vagy a 66/282-659, 30/373-39-78 telefonszamokon!
Nevezesi dij: 2000.- Ft/csapat. V{ltjuk az amsokjeJentkezeset is'
Egesz napos programmal, gyermeknapi meglepetesekkel varunk mindenkit!
(A reszletes programr61 kesobb adunk tajekoztatast.)
Mindenkit szeretettel varunk!

5500. GYOMAENDROD, FO ur 188.

.............. ,' - , :;

..................................•. : , , ,,, , , , - .- :
"

Telefonszam: , , :

(Irflnyar): Ft) (olvashat6 frassal!) .

.•••••••••••• , ••••••••••••• '.•••• ;, •••••• " •• , •••• ,.•• ·.···,· •• ··,,·.····,··,··,··,.,·, •••••••••••••• 1 •••••••,•••••••••••.••.•.••• :

Tisztelt Hirdet6nk!
OJ Gyomaendr6di Hirlap szerkeszt6sege eim:
5500 Gyomaendr6d, Arany J. u. 25.; mobil: 06/20/2216-633;
e-mail: biro.karoly5@upcmail.hu; Bekuldesi hatarid6 minden he 25-el

.. >~,

l.llUYENES CSEREBERE HlRDETES (APRUHIRDETES)
Felad6 neve: ;.. '

Cfme: , :

Cserebere (apr6-) hirdetes szovege (max. 20 sz6): : :

J6hJr!~

~J c-
Nat'
3

G~!J

Mal' HAROM GEPpel allunk vendegeinl<
rendelkezesere!

, ,
HAVI KORLATLAN BERLET : 5500 ~UF

, ,

Ontaltvas, zomaneos burkolatu
(szentULelesre) kalyha elad6. Erd.: 20/221·
6633

Korszeruen felszerelt tan term em ben
minden felszereles ingyen biztositotl. Cel a
minel jobb iskolai eredmeny elerese l Az On
gyermekeert dolgozoml Erd.: 30/856-32-18

10 Mehesalad elad6. Erd.: 30/4767-486

MOlilinex. 6 alkol6reszes, alig hasznall
z61dsegparol6 elad6. 6 e Ft. Erd,: 20/221
6633

Megkimelt nemel kerekparok, 4 db
karpitozotl szek, szobakerekpar, aut6s
gyerekules. mikr6-suto, bar forg6szek, LCD
monitor, 180 x 200-as agybetet, TV,
mosd6kagyl6 sIb... elad6 aKulieh Gy. uteai
hasznalteikk kereskedesben. Erd,:
20/9857-259

Robog6alkatreszek oles6n elad6k: 12 "
gllmik, karbllrator, kllplung szett.
kontrasztrllg6k, fektaresa, henger.
hengerfej, folengely, hats6 attelel.
sporllegszura, ekszijjak,
kormanykapesol6k, sziv6esonk... stb. Erd.:
30/856-32-18

, "Otlhoni munka I Utazasi kalal6gllsok
esomagolasa sib. 06-90·603·607
(www.mediafonebt.webnode.hu 635
FVpere, 06-209104517,06-12228397

Gyoma, Arany J. u. 16. sz. alalt 4 szobas,
6sszkomforlos haz elad6. Erd.: 20/5266
573 -b-4x-

Gye., Rak6ezi u-ban, 4 szoMs, dupla
furdoszoMs, dupla eb8dlas, 2 bejaratu
polgari haz mellekepuletekkel, dupla
garazzsal. vegyes luzelessel,
berendezessel elad6. Erd.: 66/284-278;
30/851-99-02 -b-

Gye., felkomfortos paraszthaz,
bekaltazhetoen, Kalvin u57 sz. alatl, elad6.
Erd.: 70/2015-208; 66/282-148-b-4x-

Gyomaendrod kazpontjaban, Napkeleti u.
4. sz. alatU 2szobas. gazfUleses esaladi haz
nagy mellekepuletlel, 1440 m'-es lelekkel
elad6.1. ar3,45 MFt. Erd.: 20/4132-770

Gyoman, a Zalka M. IJteaban 3 szobas,
konyha + mellekepuletek, nagy portaval
komfort nelkuli paraszlhaz elad6. I. ar: 2,1 M
Ft. Erd. 30/582-30-78

Ingatlan

Vegyes

Korrepetalas, felzark6ztatas, maganorak,
fejleszlo foglalkozasok, dolgozalokra,
k6zepiskolai felvetelire, versenyekre vale
felkeszites, altalanos iskolasoknak (1-8.
oszt.). TovabM alap- es kazepszintU
erettsegire val6 intenziv felkeszito
foglalkozasok matematikab61. Iskolai
dolgozatlapok megrendelhelok.

HUNYAN, 3 szobas, asszkomfortos haz
nagy portaval elad6. Erd. 70/566-73-44

Gyoman, R6zsa F. 14. sz. alatl 4 szobas,
nappali + etkezo, padlasteres esaladi haz
als6epuletlel, garazzsal elad6, kisebb esere
erdekel. I. ar 11,5 M Ft. Erd. 66/284-295;
30/249-76-22 -b-4x-

Endrod6n, aSugar ulon hosszu paraszlhaz
elad6. Ar: megegy. szer. Erd.: 20/245-12-62

Gye., Okt6ber 6. Itp-en 2 szobas lakas
elad6. Ar: megegy. szer. Erd.. 20/5767-879

Gyoman, a Poeos-kertben 1400 m'-es
gyumalesas kerl (kazel a K6rosi
hollagakhoz) surgosen elad6. Ar: megegy.
szer. Erd.: 30/3596-917; 30/9436-868

Gyoman, Zrinyi u. 19/1. alatl 5 szobas,
etkez6s, vegyes, ill. gazfuleses haz elad6.
Erd.: 70/566-73-44

Gye., Vasarteri lip-en 1 szoMs, fijldszinti
lakas azonnali bek61l6zessel elad6. Ar:
megegy. szer. Erd.: 30/576-11-40
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/ - fr;ss pekaru \
- e6firheto arak
- sze'es valasztf!k
- m;nosegi termekek
- akciok
- torzsvasar,6i kartya,

Val ssza aSIHER Hft. bo/tjaitl
Gyomaendrod:

- Fo tit 26.
- Bajcsy-Zso &it 490
- Bajcsy-Zs. ilt 119.
- Hossuth u. Z.
- Hossuth u. 66.

TAPETA, f TEK E .JR DEKSZ Lon
Gyomaendrod, Kossuth u. 45.

Itt atavasz, alakasok fehijitasanak idoszaka!
~: Ta~e~ai~kat :\ ',.t \~
MeguJult 2014, eVI keszleteket\ .I. if ·:

Bordiiroket :~ .1-1' ~;IIr.F;V:;'::'

, Ontapad6s tapetakat
Fali matricakat
Ha festeni akarja'iakasat, ~ll~.u....lL-lw.-
ajanljuk aKlassik Color szines belteri falfesteket
1, 2,5, 51~es kiszerelesben

Egyeb:
Viaszos asztalterito; Szonyege l(lbtorl6k

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

,
a r

PAPIR apirb I
Gyomaendrod, Kossuth u. 31.

TELEFON: 06-30/278-04-05

"Ballag mar a ven diak!"
Ballagasra: meghiv6kat,
zsebes gratulaci6s kepeslapokat,
pliiss figuras ballagasi csokrokat kinalunk!
*kiilteri jatekok
(fut6biciklik, rollere}<, homokoz6 kagyl6k,
hintak, kismotorok...)
*selyem viragok
*zasz16k
(magyar- es europai, dmeres, asztali stb... !)

Szeretettel varjuk I(edves Vasarloinkat!
Erzsebet Utalvanyt elfogadunk.

Tovabbra is va/that
vas{ulilsi utalvanyt barmilyen osszegbenf
Nyitvatartas: H-P: 7-17-ig; A TAPiR PAPiR

Szo: 8-12-ig csapafa

AT ZE E z· Z E
liyomaendrud, Husak utja 53. Telefon ~84·~55
INGYENES I<OMPUTERES SZEMVizsGALAT
kEdd, CSUTORTOI" PENTEk, szoM'bAT 1 o~ 1 2~iG

SZERdA: dR. CEdEi MARGiT
dE.: 1 o~ 1 2~iG, du.: 1 4~ 1 6~iG

6vja szeme vilagat akaros UV sugarzastol!

AKCIO ALA ZERES Oz TB N!
Fenyre soteledo lencsek es dioptrias

napszemuveg lencsek

most 20 % kedvezmennyel!
A h6nap ajanlata:

Premium kategoriaju HOYA
progressziv szemuveg lencsek

az alacsonyabb kateg6riaju
progressziv lencsek araban!

EGESZsEGPENmini IviRTyAT ES SZEp MRTyh ElFoGAduNld
Are!izletekriil erdeklodjon iizletunkben!
Cyons ES pONTOS l,iszolGALissAl vAnjUl( I(EdVES VASAnl6iNI{AT!
TisZTElEnd: 5ZAnl{A CsillA OpTOMETRisTA, LiTSZERESZMESTEn

J(ellemes [{usveti Unnepeket

OJ Gyomaendrodi Hirlap , fUggetlen varosi havilap. Felel6s szerkeszt6: Bir6
Karoly,szerkeszt6seg: 5500 GyomaenorOd,Arany Jallos u. 25. SZ. Felel6s
kiad6: Bir6 Karoly Tel.: 06/20/221-66-33.
Nyomtatas: BerE'my Nyom,da, Hegyi Marton; Mez6ber$ny, Veszt6i ut 11/A.
E-mail: gyehirado07@f(eemail.hu;biro.karoly5@upcmail.hu
Terjeszlik a gyomaendr6dikeresked6k.ISSN szam: 2060~7083

'. ,""( , ." ... :'.",'

A lapunkban meg)eleno, v$lemehyek, ertekelesek; hozzasz6lasok,eseUeg
fizeletl hirdelese~ .hemfellellenUI $ szerkeszlosegaUaspbnljaIIUkrozik.:
Viszont leret adUnkrTi'iriden velemenynek, hozzasz6lasnak, melynek:
hangvetele bizony'os etikai hat~rok k6z6tl mozog. Az "-XX-" jelO fl~asok fizeletl,
hirdEHeSek, velemenyek vagy PR-cikkek, Cimlaplerv: Novak Hanqa -
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SZAMiTOGEP KEZELO TANFOLYAMOT INOiTUNK
azoknak, akik soha nem tanultak, de hasznalnak szamft6gepet.
A tanfolyam anyaga megfelel az ECDL vizsga anyagtmak.

Szovegszerkesztes, tablazatkezeles, c,{1,.,rrrf:~:~1 i
operacios rendszerek, IT . ~ I ~. \9 j\ I

A 50 oras tanfolyam IL::J . !

idotartama: 10 HET, heti 1x5 ora. £~~..~~;, '"(..
Szombatonkent 8 -13·ig. ~%1 .. ;

Tanfolyam kezdes: JUNIUS 7.'
Dija: 600 Fila. Gepet biz/asifunk' Erd: infa@intemyelvstudio.hu; 20/436-0699

I TE el 'diG, om e rod
Kossuth lit 18. hetfompentek: 15.00-18.006ra

Tete/on: 06-20/947-1603; 06-20/229-7022
in!o@)nternyelvstudio.hu; internyelvstudio@gmail.com

Angol es n ' met ujrakezdo (A2) es
2 hetes nyari intenzivindul juniusban.

Az idopontr61 es az intenzitasr61
egyeztetUnk a tanul6kkal.

6radfj: 400 Ftf6.: 10 fo felett,
egyeb esetben letszamt61 fUggoen.

FELHivAs
Emlosziires, mehnyak sziires ..... 5.0Idal

I

Fiu

Ma...··...,.

1
Tajekoztat6 karbantartasi

munkalatokr61
Az FGSZ Foldgazszallit6 Zrt. az Endr6d I
I gazatad6 allomason karbantartasi
munldlatokat fog vegezni, ezert
Gyomaendr6d teljes terliJeten 2014.08.19
en 10:00:00 6dt61 2014.08.19-en
14:00:00 6nlig a gazszolgaltatas sziinetel!
A fenti id6tartam alatt a gazvetelezes

szuneteltetesenek biztositasa erdekeben keljiik, hogy a gazmer6
e16tti fOelzar6t sziveskedjenek za11 allapotban tartani.
A gazszolgaltatas problemamentes lljraindithat6saganak
erdekeben szakembereinknek meg kell gy6z6dni ezen elzar6k zart
allapotar61, am it ellen6rizni fognak.
A karbantart{lsi Inunkak miatt elrendelt gazsziinetert szives
megertesiiket kerjiik, a szolgilltatas zokken6mentes Lljrain
ditasahoz nylijtott segitsegiiket megkoszonjiik.
Rendellenesseg eseten hibabejelentest megtehetik a 06/80/300
300-as telefonszamon.
A pontos idopontokr61 es feltetelekr61 az FGSZ honlapjan
tajekoz6dhat (www.fgsz.hu)

LeIekkel a Korosok mentlm
Tisztelt Erdek16dok! Ezuton tajekoztatjuk Onaket, bogy
Gyomaendrod Varos OnkoDnanyzat{mak DAOP-2.1.l/J
12-2012-0007 szamu, "Lelekkel a Karasak menten" 
Turisztikai fejlesztesek a vallas es a Karas ako16giaja
tiilaeben c. palyazata 459.191.080 Ft tamogatasban
reszesiilt. A Tamogatasi Szerzodes megkatese
folyamatban van, a fejlesztes varbat6an 2015.junius 30-ig
befejezodik.

FOGGETLEN VAROSI HAVILAP
Ara: 200 Ft .

Bat.4rGy6z6 V6rosj KlinyvtW I

·F s-g 11' C'
..·; • .. ••••••••• " ••• 11

Hosok napja
A H6sok napi megemlekezes
majus 25-en szentmisevel kez
dodott a Szent Imre Katolikus
templomban. A szentbeszedben
Lengyel Antal pJebanos meltatta a
hazaert eletiiket feliddoz6
vilaghaborllk 116seit. A H6sok napi
megemlekezes majus 25-en szent
misevel kezd6dott a Szent rmre

1!.;;L.c~~ILJ~~~~ katolikus A szentmiset kovetoen a
valtozekony idojaras miatt a varosi

linnepseg is a templomban volt. A gyomai es endr6di hosokre
emlekezett iinnepi beszed6ben Varfi Andras polgarmester. A
Gyoma-endrodi ZenebarMok Kamarak6rusanak eJ6adasa ulan a
H6sok teren koszorllzassal emlekeztek a vilaghaborLlk aldozataira."



UJ,GYOMAENDRom HIRLAP 2014. ]JJNttJS

Dr. Franko levele
A mi Ids varosunk
Eletre kelt az oreg akaefa a garazsom mellett. 6 meg a J6kai utea 1.
szam alatt sziiletett, kozel annyi idos, mint en, Aranyi neni hazat
elbontottak, a telke beolvadt a szomszedos emeletes tarsashaz
teriHetebe. Az oreg fat megis kiesit (vagy nagyon!) magamenak tudom.
Evek 6ta vigyazni kell ra, majdnem elpusztitottak. Eloszor az E-on,
majd az UPC-kabel-TVvezetekkel vagdostak at hatalmas gyokereit.
Tavaly a szarazsag miatt titokban ejjelente egy hosszu gumiesovel
ontoztiik. Ttllelte, most dus akaeviragzassal halalta meg a
gondoskodast, persze az esos tavasz is sokat segitett. Most, hogy az
akae "hungarikum" lett, remenykedem, vege az E-on evente elkovetett
fagyilkolasanak! Ezek, a yaros vagyoo<it is kepezo uteai akaefak
jelentos resze meg a viragzo stadiumba semjutnak el evek ota, Miesoda
bunk6sag, tudatlansag es kimeJetlenseg! Vedeni kelJ a magas
fesztiltsegii vezetekeket! Nem a fakat -, a dr6tokat(?)! Ez aztan a
humanum, Ezek az akacok soha nem fogjak leszakitani a vezeteket,
aramtites sem ert miattuk kon'lbban sem soha senkil. Volt ida, hogy 10
15 even at nem bantottak a fakat, esak nehany nagyon magasra nott agat
tavolitottak el. Igy volt helyes. De az idegen kezben leva
aramszolgaltat6t nem erdekli, hogy a magyarok arnyas fak alattjarnak
e, vagy a meheeskek jutnak-e elelemhez,.,? Az E-on naIunk az EU-t
tokeletesen megtestesiti, sajnos! Ha hungarikum lett ez a szereny, de
szarazsagruro, a talajtj61 megkoto fa, akkor vigyazzunk raj J6lenne, ha
majd egy tlj (teljesen uj) testiilet kiilon rendeletben szabaIyozna a yaros
akacfainak vedelmet, sorsal.
Hogy is nez ki ez a mi varosunk? Erdemes kortilnezni,
Polgarmesterunk szellemi vezetojevel, Szonda tlrral zarandokUtra kelt
minap, Nem is tudom, mit gondoljak elTol? Latvanypekseg? Oszinte
mely vallasossag? Persze van miert vezekelni. Hiszen Varfi urnak csak
a J6 Isten bocsathat meg nehany doJog miatt. Ugye nem kelJ
magyarazkodnom! Nem att61lesz valakij6 polgarmester, hogy minden
aldott nap taJpig feketebe oltozve jar' Mi6ta az ,,0j" Varoshaza
kikoltozott a szantasba, a polgarmester ur nem is jar at Gyomara, csak
nyilatkozgat Gyomae'ndrodral. Gondolom, a zanindokllton csak
keresztiilgyalogolt rajtunk, vagy kerillo uton ment? Most, hogy a yaros
vallasi turizmusra oly sok penzt kapott, ugy is kel1ene tenni, mintha
vallasos teleptiles tennenk! A po\garmester ur \athat6an jo tlton halad,
csak igy tovabb oszig, aztan lehet pihenni! Nem nagyon ertik a
gyomaiak, hogy a kozel 450 milli6 forintb61 miert csak nehimy
tizmillio jut a gyomai varosreszre? Mitol vallasosabb milltil Endrad,
mint Gyoma? Kosz6njilk meg a jotevoinknek, akik a penzekhez
juttattak! Nem szamit a cim, fa, hogy el tudjuk okos dolgokra kolteni!
De, hogy a gyomai Jigetben miert kell a fak koronajat eJera 15 meteres
fa kihit6t epiteni? Mit latni majd onnan? Talan a strandon a lanyokat? A
templomtetot? A sportcsarnok tetejet? Vagy a szomszed fan kuksol6
gyomaendradi "majomembert"? Nagy idegenforgalmat lehetne

Kepzesi es AUasborzek
A BM Korm{myhivatal Munkaugyi Kozpontja a TAMOP~I.1.2-II/I

2012-000 I "A hatninyos heJyzetGek foglalkoztathatosaganak javitasa","
cilTIG program kereh~ben a ITIegyenkben kilenc jarasi munkaugyi
kirendeltsegen kepzesi es allasborzet rendezett, Gyomaendr6d6n majus
22-en, (Ennek a programnak a kezdete 2011, majus 1. volt.) A devav{myai
zeneiskoJa tObbszor6sen dijnyertes zenekara k6zremukod6tt a rendezveny
megnyit6j{m,
A program celcsoportjai: alaesony iskolai vegzettseguek, palyakezd6k,
otvenedik eleteviiket bet6lt6tt allaskeres6k, gyesr61, gyedral apolasi dijr61
visszaterok, es tartos munkanelkUliseggel veszelyezlettek...
A rendezvenyre meghivtak mintegy 500 allaskeres6t, 44 munkaltatot,
ebb61 38 jele,1tkezett 129 allashellyel, a varhato elhelyezesek szama 92 fQ,

Jellemzo foglalkozasok: uzletkot6, adminisztrator, llsz6mester, noi szabo,
betanitott tekercsel6, asztalos, k6mGves,
A tamogatottak reszere nyujthat6 tamogatasok peldaul: kepzesek
tamogatasa, foglalkoztatas b6viteset szolgal6 bertamogatas, helyi utazasi
koltseg tamogatasa, valJalkoz6va valas tamogatasa, lakhatasi tamogatas,
B6vebb informacioert forduljon a Munkaugyi Kirendeltseghez, Szabadsag
leI' J,

lebonyolitani, ha lenne ra vallalkozo. Na, de [eIre a viecet! A penz
elosztasa igazsagtalannak tunik. Az idegenforgalomhoz tartoz6
feladatokhoz igazodni kell.
Vissza kell hozni a gyomai Kallai Ferenc hagyatekat, idavel veglegesen
Gyomara! A B6di Karoly kiallitas is Endradon van. Miert? EndrOddel
semmi bajom, tabb mint 700 eves multtal rendelkezik, akaresak
Gyoma, TartsUk viszont tiszteletben egymas multjat! Vegyenek peldat a
rendszervaltas elsa Kepvisela-testiileterol! 19yekeztiink meltanyolni,
elismerni egymasl, gyakorlatban is' J6 lenne a javaben nagyobb
odafigyeles, torades!
Nehany gondolat az uj aluljar6r6l. Hetente elmegyek es benezek a
,jov6be".Latom a kerekparut hihetetlen balesetveszelyeil. Ne felejtsilk
el: itt 150 evig "vizszintesen" kozlekedett gyalogos, kerekparos,
motoros es autos, Most majd volgynek Ie, hegynek fell Nem lesz
konnyCI! Csak egy hirtelen fekezes, kerekparr61 torlena leugras (merl
faraszt6 lesz felfele). Bar csak ne lenne igazam! Az esarol, h6r61,
csusz6s idoszakr61 nem is merek beszelni. Termeszetesen nagy ugrast
jelent es orulni kell ennek a nagy beruhazasnak, ezt valoban az EU-nak
meg kell koszonni! Javaslom, mielott meg atadnak, keressilnk nevet
neki! KereszteUi.ik el! Miert ne? Kerem, ne nevessenek ki, batorkodom
nehimy nevet elohozni. Peldaul Szent Istvan aluljar6, Szent Laszl6
aluljaro (zarandokut!) D6zsa Gyorgy aluljar6 (500 eve volt a D6zsa
fele parasztfelkeles, Dozsa jarl erre, Ha csak rajtam muJna, "Hazajar6"
aluljaro nevet adnek neki, nem a rimeles miatt" , ezen az uton jovunk,
megyiink, haza is, Az atkelo forgalom pedig hazank, Magyarorszag,
tltjait r6ja itt is. Dehat ezek otletek. Lehetne palyazatot kiirni, nevet
talalni. Egy frappans nevvel vonulhatna be a gyomai aluljar6 a magyar
k6zuli forgalomba!
Befejezesill: ha mar nevad6rol irok, javaslom a haziorvosi rendeJa
falara, a Dr, Piko Bela uteaban, keriiljon fel egy tabla, Jelenleg nem
lehet tudni mi van ott! Csirke, vagy gabonapiae, vagy kisallat tapbolt?
Meltatlan, hogy akiknek erre oda kellene figyelni, esztikbe sem jutott!
Ez nem az ott dolgoz6 haziorvosok feladata, A rendelo az
onkormanyzat tulajdona!
Itt a junius, megtortent az EU valasztas, Eur6pa megrazta a fejet es .
felebredt! Soha tabbe, ahogy eddig volt! Lehet, hogy ijeszta a nepek
dontese, de ez az igazsag! A baloldalnak vege, a liberalisok befejeztek,
a nagy hatterhatalmak pedig nezzenek tiikorbe! A nepeket nem lehet
htilyenek nezni, megahizni! Nemzetek valmak, bntudattal, multtal es
bilszkeseggel, tehat helyere kell lenni a dolgokat! Jonnek majd a
jajgatasok, felelemkeltesek! Jonnek majd a "j6sok", a b6lcsek, de
legyi.ink 6vatosak! Csak magunkban higgylink! J6 reggelt Eur6pa!
Legy szereneses'
Junius van, lehet ujjongani. Vege az iskolanak,jonnek'a szep napok! Jo
lenne ujbol diaknak lenni. Micsoda vagyak? brulak, hogy elek.
Csendes nyari reggeJ van (mikor ezt irom, majus 26.), sokan meg
alszanak, Jazmin illat van a kertben, Csak ennyi es nem tobb, Szeretem
ezt a varost. Udvozlettel Dr. Franko Karoly

A Bekes Megyei Kormanyhivalal Munkaiigyi K6zpontja 2014, majus 21
en a Nemzelk6zi Egyiittmuk6desi Kultllraert Niv6dijban reszesiUt a
"Viable ways for career starters to integrate into the world of work" clmG
projektjevei: Adija! a Tempus Kozaiapitvany igazgat6ja, Tordai Peter adta
at dr. Nagy Agnesnek, a lTIunkaugyi kozpont igazgat6janak,
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125 eves a Dogi

125 esztendovel ezelott Steinakker Gabor kiralyi folyammernok
iranyitasavaJ a H{lImas-Koros szabalyozas{mak munkalatai Gyoma
telepillest erinto .. legfontosabb resze e muveletnek, a 33-ik szamu
atmetszesnekfolyo evben tortent kiepitese. mi altaI a kozsegunk alatt
elvonulo korosi kanyar teljesen elzaratvan, holt mederre tetelett. " A
125 ev soran tobb neve is volt e holtagnak. Elosz6r Falualji, Falualjai
nevet kapta, majd neveztek Revlaposi holtagnak, D6g-Korosnek es
valami tevedes folytan most Hantoskel1i Holt-K6ros a neve. Mi
gyomaiak, csak egyszerl'len Doginek nevezzilk. E holtag 2,3 km
hosszu, szabalytalan felkor alakban a Pocos kel1tol a Gyebmlr kertig
nylilik. Atlag 60 meter szeles, legnagyobb vizmelysege 2,5 meter.
Vizfeliilete 14 hektar. Kb. 350 ezer ml vizet taro!.
A Dogi sok-sok elmenyt, boldogsagot, 6romet, vidamsagot jelentett a
gyomai embereknek. Nyari idoszakban a flirdes, pecazas, cs6nakazas,
stb. Sokan itt fedeztek fel az {Iszas oromeit. Hlen a befagyott viz, a jeg
adott lehetoseget a korizasra, szank6zasra. Az orok fiatal Jak6 Laci,
mindenki Atyaja megfele\o jegvastagsag eseten alkalmi csapataival
minden telen megszervezte a hoki bajnoksagot. Sokan emlekeznek
meg az egykori Vadkacsa vendeglore, a Csemetekertre, a Sztojan fele
bulgarkerteszetre, a f6lias zaldsegtermesztesre, es a szeszfOzdere. A
Dogi partj{m kialakitott liget, amely kesobb az Erzsebet-liget nevet
kapta sok-sok ifjuember tabllkozasanak szintere volt es lesz. Es
emlekszilnk a halak oreire, az areg Petnisra es Kun Laci bacsira is.
Esetenkent persze banatot is okozott a Dogi. Tragediak is t6rtentek.
Ezeknek nem a holtag az okoz6ja. Nem is a vekony jeg es nem is a mely
viz, hanem altalaban maga a szenvedo fel, a felelotlenseg.

, Arra gondoltunk, a 125. ev alkalmaval meg kellene orokiteni a gyomai
emberek Dogivel kapcsolatos elmenyeit, emlekeit egy kiadvanyban.
Ezel1 kerilnk minden 0lvas6t, nezze at sajat, vagy szillei, nagyszillei

fenykepgyGjtemenyet, s ha talal olyat, amelyik kal?,csolatban van a
Dogivel, es ha azt akarja, hogy unokai lathassak az On nagyszilleit is
egy kiadvanyban, juttassa el azt reszilnkre. Kerjilk, tegyek boritekba,
i1jak nl nevi.iket, cimilket, mel1 azokat visszajuttatjuk l A fenykepek
hatuljara pedig itjak ra hoi, mikor keszillt, milyen alkalomb61 es hogy
kik vannak rajta.
Kerjiik, az anyagokat az alabbi cimeken sziveskedjenek 1eadni:
Gyoman, a Timar panzi6 melletti Lott6z6ban. (Fo u. 174.sz.) es a
Hosak uti Anna eIelmiszer (Gschwindt bolt) boltban. Postan: Babos
Laszl6, 5500 Gyomaendr6d Dr. Szilagyi Ferenc ildill6telep 73 sz.
Infolmaci6: Babos Laszl6 70 457990 I telefonon.

Dr. Varju Laszlo

Koslonjiik Gyomaendrod!

v ALASZTAs' 2014

Az EU-s valasztasok eredmenye
(mandMumok):

Tisztelt Valaszt6ink!
Koszonjiik, hogy az Eur6pai Uni6s vaIasztasokon a Demokratikus
Koalici6ra IDKJ adtak szavazataikat. A 2014. evi valasztasokat
kavetoen elmondhat6, hogy a Demokratikus KoaIici6 megalakul<lsa
ota eltelt rovid id6szakban szamottevoen novelte nepszeIiiseget. Az
EU-s valasztasokon elert eredmenye alapjan a negyedik legnagyobb
part Magyarorszagon, ami azt jelenti, hogy 2 f6vel kepviselheti
hazankat az Eur6pai Uni6ban. A Demokratiklls Koalici6val tehitt
szamolni kell. Az orszaggyillesi es az EU-s valasztasok lezarasat
kovetoen e10terbe kertiltek a helyi onkormanyzati valasztasok. A
Demokratiklls Koalici6 Bekes megye 2 sz. Valaszt6kerilleti Szervezete
a valaszt6keriilet minden telepiilesen tervezi kepviseI6-, illetve
polgarmester jeloltek inditasat. Ennek el6keszilletei reszben
megtortentek. A jelolti lelszam meg nem teljes. Ezert minden
telepiilesr61 keressilk azokat a kozelet irant erdek16d6 n6ket es
ferfiakat, fiatalokat es kozepkoruakat, akik elfogadjak a Demokratikus
Koalici6 politikajat, vallaljak a DK szineiben polgarmester jeloltkent,
telepiilesi kepvisel6jeloltkent az indulast, megvalasztasuk eseten azt 
telepillesilk erdekeinek megfelel6en - kepviselni is tudjak. A
Demokratikus Koalici6 az 6szi onkormanyzati valasztasokon onall6an
indul. Nem zalja ki azonban az egyiittmiik6dest mas demokratikus
partokkal, szervezetekkel.
Elerhet6segeink:
E-mail: bekes2@dkp.hu
Mobil: 70457990 I
Babos Laszlo vk. elnok: 20419 55 49

Sonkolyne Szekerczes Margit elnoksegi tag
Babos Laszlo
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2014. majus 25-en ismet mindenki ler6hatta szavazatat a sZfllnara
legmegfelel6bb jelbltre eztittal az Europai Parlamenti vaIasztasok
kereteben.
A KDNP GyomaendrOdi alapszervezete valasztast e16keszit6
bizottsaga neveben
ezenne1 en is koszonetem fejezem ki minden valaszt6nak a
melt6sagteljesen lebonyolitott szavazasert.
A FIDESZ-KDNP most megvalasztott EU Parlamenti kepviseloi
minden t61iik telhet6t meg fognak tenni Magyarorszag erdekeinek
ervenyesiteseert. Koszonjlik azel6legezett bizalmat.

Tisztelt Szul6k! Kedves Gyerekek!
A Gyomaendr6di Delfin Sport es Usz6egyesUlet 10 alkalmas onkoltseges
usz6tanfolyamot indit a nyari szunetben. A tanfolyam kezdete: 2014.06.16.
A tanfolyam <ira: 7000.- Ft. Egyeb koltseg: 10 alkalmas belep6 a liget Furd6be 6000.- Ft.
A tanfolyam vezet6je: Irimias Robert Helyszin: liget Furd6 hatso medenceje
Erdekl6dni lehet: Irimias R6bertnel Tel.: 06-20-823-1995
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Fill a mazsorettben
Piroska Attila gyomaendrodi szinekben

A szeghalmi fiatalember egy szerelmi kapcsolat alta,l kerillt, ebben az
esetben is szolGisos modon Gyomaendrodre, Osszek61t6z6tt a
h6lggyel, es immar t6bb eve itt el, bar a kapcsolat az ota felbomlott A
Pajer peksegben talalt munkar, valamint egy kedves h61gynel
alberletet
- Hogyan keriill kapcsolalha a mazsoretl - tanccal?
- Tizennyolc eve Szeghalmon csatlakoztam az ottaniakhoz, Mikol' a
testverem elkezdett mazsorettre jarni, megtetszett nekem is, A
szeghalmi csapatban tbbb fill is volt, s gondoltam en is kipr6balom,
aztan maradtam, es mondhatni folyamatosan csim\ltam, Tobbszorosen
kiemelt okleveles mazsorett lettem idokozben, Mikol' Gyomaendr6dre
keliiltem, felkerestem a gyomaendr6di Szinfolt Mazsorett Csoportot,
akikrol tudtam, hogy Hunya Jolim vezetesevel rendkivi.il ,~zinvonalas

munkat vegeznek, sot nem egy dijjal bliszkelkedhetnelc Ok szivesen
fogadtak, es "pr6batanc" utan befogadtak, es remelem, hasznos tagja
lettem a csapatnalc
- MiZyen dijakr61 Iud beszamolni a l17azsoretles eleteb6f?
- Tizennegyszeres, kiemelt ermes-okleveles vagyok. ket arany
min6sites, egy ezList, egy els6 helyezes, duoban, tri6ban masodik
helyezes, csapatban masodik helyezes, tavaly az Orszagos Mazsoretl
Bajnoksagban egy negyedik hely Oroshazan. Plispokladanyban es
Tatabanyan elert eredmenyeim alapjan a horvatorszagi Europa
Bajnoksagot es a Vilagbajnoksagot is megcetozhatom, A pontszamaim
alapjilll a Vilagbajnoksagra kUutottam szol6ban, ami augusztusban
lesz.
- Hogyanjogadfak ilt Cyomaendr6don a Szinjolf Mazsoreffben~
- Eloszbr meglep6dve fogadtak, Olivel fitl vagyok, de mikor
bemutattam mit tudok, bekeri.iltem a nagy csoportba, az6ta is veliik
dolgozom. EI6z6 ev szeptemberet61 mal' megkaptam Jolik<it61 a
le~kisebb csoportot, hogy tanithassamoket.
- Ugytuc!OI11, egyreinkabbkepezimagaf ...
- Budapestre jarok egy mazsoretl oktat6i kepzesre. Most voltak a
vizsgaim, nagyon j61 sikertilt, de meg van belole egy ev harra.
Korabban Bekescsaban kezdtem a tanlliast, plllSZ tarsas-tancoltam is,
valamint a twirling alapjait is elsajaritottam. Nekem legjobban a

tarsastanc, a hagyom{myos mazsorett tanc es a twirling tetszik nagyon.
(A twirling killOnleges botforgatasokat jelent, amikor a bot a test
kiil6nbbzo reszein fordul meg: a torzs, a nyak a kez ... stb feltileten.)
- Mi ajol'6heni elkepzetese a mazsoretl- tanccaZ, oklalas.l'al?
- Az a celom, hogy gyerekekkel foglalkozzam, 6ket oktassam. Egy
oktat6nak az is celja, hogy a gyerekeket megismertesse az eletteJ, jelen
esetben a mazsorett - tancon keresztlil. Legutobb a Sajt - es
Tur6fesztivalon is larhat6 volt, hogy nem csak hagyomanyos
tarsastancot tanitgatok a 6'Yerekeknek, hanem a tarsastancot modern
verzi6ban, vagyis mai zenere, emelesekkel tarkitott ktirokre
gondoltam.
A twirlinggel kapcsolatban vannak kiilfOldi ismeretsegeink, ha minden
j61 megy, akkor remelem, szoros kapcsolatot tudunk letesiteni a Francia
twirlingesekkel. Ezzel azt szeretnenk elerni, hogy augusztusban ket
Francia twirlinges fiujojj6n el Gyomaendrodre, es az orszagb61 egy-ket
embert tanitgassanak, fej lesszenek bennlinket ebben, mert a franciak - e
teren elorebb vannak, mint mi. Mar beszettUnk veliik, es elfogadtak a
meghivasunkat. A Magyar Mazsorett Szovetseg es a Szinfolt vezet6je
is tamogatjak ezt a kezdemenyezest, hiszen csak el6nyiinl<re valhat.

Tovilbbi sikereket!

A szegedi VK versenyeken, a 200 meteres finalek,
nagy magyar sikerrel indultak, a ferfi kajak egyesek
versenyet ugyanis az olimpiai hatodik Dudas nyerte
parades teUesitmennyel, a szam masik hazai indul6ja,
az ifjusagi olimpiai aranyermes T6tka Sandor hetedik
lett. Sanyi, gratulaIunk!
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Felhivas
Magyarorszagon a
daganatos betegsegek
miatti hal{ilozas a sziv- es
errendszerit kovetoen a
masodik leggyakoribb
hala[ok. Evente mintegy
34000 szemeJy halalat
okozzak kulonbozo
daganatok, ami napi <)3
hal{desetet jeJent.
A nok koreben a

leggyakoribb tumor az emlorak, orszagosan evi kb. 7300 ilj
megbetegedest fedeznek fel, s hozzavetolegesen 2400 az ebbol ad6d6
halalozas. Ugyancsak jelentos esetszammal, evi tobb mint I 100 ilj
esettel fordul elo a mehnyak rak, a megbetegedes miatti halalozas pedig
meghaladja az 500-at.
E ket daganatfajta ertelmetleniil szedi aJdozatait, idoben felfedezve az
elvaltozast a noi eJetek megmenthetoek lennenek. A terapia annal
eredmenyesebb, mind kisebb az elpusztitando daganat tomege, minel
konlbbi stadiumban kerul a betegseg felismeresre. Erre
legalkalmasabb a szurovizsgalat, hiszen kepes a kezdeti stadiumil
daganat, sokszor a rakot megeloza allapot eszlelesere is.
A Kormany 200 I-ben nepegeszsegiigyi programot hirdetett annilk
erdekeben, hogy e sldyos betegsegek halalozasi aranyat lenyegesen
csokkentse. Az elmult idoszakban a meghivottaknak egyre novekvo, de
meg konlnt sem elvart hanyada elt a szi'u'es Jehetosegevel.
Felhivjuk a lakossag figyelmH, hogy a szervezett sziiresekuen
meghivassal val6 reszvetel ingyenes, Kerjuk, eljen a felldnalt
lehetOseggel es sajat egeszsege erdekeuen vegyen reszt a szervezetl
szuresi programban.

Bela?s Megyei Kormill1vhivatal
Nepegeszsegugyi Szakigazgatasi Szerve

EmlOszures, mehnyak szures
Ma Magyarorszagon a daganatos megbetegedesek miatti hahHozas a
sziv es errendszerit kovetoen a masodik leggyakoribb halalok.
200 Iota Nepegeszsegugyi Progrilm kereteben a holgyek emlaszuresre
es mehnyak szliresre kapnak meghatarozott idonkent meghiv6levelet.
Emlosziiresre ketevente a 45-65 eves korcsoportba tartoz6 holgyek,
mehnyak szuresre haromevente a 25-65 eves korcsoportba tartozo
holgyek kapnak nevre sz616 meghivast. Emlaszuresre a
meghiv61evelben pontosan megiljak, hogy hova es mikor valjak a
sZLlrenda holgyet, ha az idapont nem felel meg, akkor lehetosege van az
idopont m6dositasara a megadott telefonszamon. Mehnyak sziiresre a
meghiv61evel mellekleteben felsorolt szakrendeloket lehet felkeresni,
elotte a szakrendelovel idopont egyeztetes sZlikseges, hogy a
varakozasi ido minimalis legyen. A meghiv61evelet mindenki vigye
magaval.
Az emlorak a nak leggyakoribb daganatos betegsege, ritkan elafordul
ferfiaknal is.
Magyarorszagon evente mintegy 7500 llj megbetegedes fordul elo, es
mintegy 2800 no veszti eletet evente a betegseg kovetkezteben. Az
emlbnikmll - csakugy, mint a legtobb tumornal - is igaz az a
megallapitas, hogy a terapia eredmenye annal hatekonyabb minel
korabbi stadiumban kerlil a betegseg felismeresre. Eppen ezert fontos,
hogy minel hamarabb orvoshoz forduljon mindenki, aki az emlaben
csom6t tapint. Fontos hangslllyozni, hogy az emlorak tobbnyire
fajdalmatlan, sot, minel inkabb faj egy csom6, annal kevesbe
valoszinLI, hogy megjelenese rosszindulatll daganatra ural. Eppen ez a
fajdalmatlansag az, ami a betegeket megteveszti, es ami miatt sokszor
csak honapokkal, evekkel a csom6 eszlelese utan fordulnak orvoshoz.
Ugyancsak jelentas esetszammal, evi 1000 uj esettel fardul ela
mehnyak nlk Magyarorszagon, a megbetegedes miatti halalozas pedig
evente meghaladja a 400 fOt. Hazankban a mehnyak sziirese megoldott,
de sajnos a nak tekintdyes himyada nem el e lehetoseggel, reszben
ezert nemismerik fel korai stadillmban a betegseget.
Kerem, tegyen mindenki az egeszsegeert, vegyen reszt az ingyenes
szureseken Onmagaert, csalaojaert.

Dr. Weigert Jozse[ konyverlfl eszakra szoritotta. A Rosette ko Egyiptom kulrur kincse volt, amely a
", , , magyarok akkori neven hunok vilagcivilizaci6jat orizte meg az ut6kor

A Rosette-i ko lrasanak magyar fordibisa szamara. Ez a konyvem ezl mutatja be. Leonard Woolley archeol6gus
Sumer ek es betiiinis professzor, aki egesz eletet szentelte a regeszetnek. I960-ban halt meg.

EZI a kovet Egyiptom Rosette nevii ilelysegeben a tengerparton Kozel 60 evet toltott Mezopotamiaban asatasokkal. Or varosaban a
talaltak. Innen kapta a nevet. A kovon haromfele iras van. Egyiptomi kiralyok sitjilt is 0 tarta fel. Csodalatos leleteket talaIt. Akkor nagyon
hieroglifak, demotikus betllk es gorog iras. Nap6leon hadai gazdagnak tunt, de kesabb Tutenkhamen farao sirjanak gazdagsaga
megtalaltak, ango! hadizsakmany lett. ma Lonoonban, a British ezeket a leleteket tlllszarnyalta. A professzor rendkiviili ember volt, aki
Muzeumban IMhat6. A tud6sok azt hittek, hogy haromfele iras alapjan a kovetkezaket mondta: ,,1 <)3<) 6ta kerelmezem es kerem a Magyar
eJ Jehet oJvasni. Az irasok sumer nyelven ir6dtak, ezen a nyelven lehet Tudomanyos Akademiat, hogy k(i1djbn nekem egy nyelveszt. A sumer
csak elolvasni. F. Champollion francia tud6st ismerte el a vilag az nyelv 7000 eves dacara ma is elkepeszto egyezeseket mutat a mai
egyiptomi iras megfejtajenek. Az iras elsa helyes ,-.-,--------:::;;=--, magyar nyelvvel! Kutatasaim alapjan tudom, hogy
ertelmezeset, a leirt betiikre alapozva en vegeztem el. A peldaul nyelvtanelt tekintve a sumer nyelv 56 nyelvtani
szoveget, mint a hun civilizaci6 emleket el akartak sajatossagab61 53 meg van a mai magyar nyelvben. A
tiintetni, ezert astak el a fOldbe. A hun civilizacio az a hun torok a masodik legkozelebbi a sumerhoz, abban 34 van
mLlveltseget, irast es a hun vallast jelentette, amely az meg a fentiekbal. Mig a tOrok "unokaocs" fokon all
egyiptomi mi'lveltsegben jelent meg. E ko csodaja a hasonl6sag tekinteteben a sumerral. A magyar
sumer inisok altai kis kadarabon irt oriasi mennyisegu mondhatni AZONOS es egyenes agi folytatasa a sumer
informaci6ozon. A ko feliratan a hun, !cus, sumer szavak nyelvnek. Alapszavakat tekintve tobb mint 6000
jeleit talaljuk meg. A sumer iras jellegzetessege, hogy a sz6gyok egyezik a sumer nyelvbol a magyarral!"
sz6 ismetlese erbsiti az allitast. A magyar nyelv a sumer Sir Leonard Woo[ley professzor kesobb eljott
nyelvre epiil. Ezert a sumer irasokat magyar nyelven Budapestre, ahol maganllton megtanult magyarul, mivel
ertelmezni lehet, de mas nyelven nem. soha semmi tamogatast nem kapott lcutatasaihoz a
Konyvemben felsorolom azok nevet, akik a magyarok Magyar Tudomanyos AkademiiLt61. Sot az MTA elilelte
sllmer eredetet hangoztattak. Ket eloza konyvemben a at, mondvan, az MTA soha nem fogja elismerni, hogy a
magyarsag egyiptomi eredetet igyekeztem bizonyitani. magyar nyelvnek barmi kapcsolata lennea sumerral."
E konyvemben tovabbi nyelvi, vallasi bizonyitekokat Erre a hldom1myos alapra epitettek Bobula Ida es Badiny
sorakoztatok fel az egyiptomi eredetiinkre vonatkoz6an. Ekirasokat, Jos Ferenc is anelkul, hogy a sumer nyelvet pontosan ismertek volna. A
kepirasokat mlllatok be a sumer nyelvet megfejtve. [rasom tovabb professzor hldomanyos megallapitasat allitjak 6k is, de a 6000 SlimeI'
bizonyitja, erbsiti, hogy a magyar nep Egyiptomb61 szannazik. Utobb sz6gyok hangslllyozasanal tobbet nem tudtak felmutatni.
mar Sziriaban es attol delre elt, ahonnan babiloni, majd a perzsa h6ditas



6 OJ GYOMAENDROm HiRLAP 2014. JUNIUS

REGl BUTDRT, ANTlK BVTORT vAsARDLDKI
Gyomaendrod, VI ker. 540.

Telefon: 06-30/9533-594

REALIS ARON VESZEK:
Boltberendezest • hagyatekot, regisegeket,

6cskasagokat • regi stilbutorokat
'parasztbutort (szekreny, asztal, kaszli, sublOt,

faliteka, konyhaszelm~ny, lada, szek,
tlikor es tiikorasztal, kredenc)

Fizetes azonnal, keszpenzzel!
Barkai lsolt, Gyomaendrod, Bocskai u. 59.

Temetkezes, temetkezesseJ kapcso)atos
teljes koru ligyintezes

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

Az iigyfelszolgalati iroda nyitva tartasa munkanapokon:
8-12:00-ig es 12 :30-15 oraig. ipgyomaszolg@internct-x.hu

.,Szep ru!ltibal/. aral/yoj/lm UCYELET: ejjel-nappal hivhato
kopogsz mosl, /lOg)' szabotl-e?" telefonszam: 06-30/630-80-97

(Weores SOl/dOl)
A Csoke Janos A A

TEMETKEZESISZOL6ALTATAS

Varjuk kedves vasarl6inkat a
Fo lit 214. sz. alatt (a T-Mobil helyen), a

Mobiltelefon Szakuzletben!,
Uj es hasznalt mobiltelefonok

ertekesitese, javitasa! I~~I

Tartozekok, navigaci6k!
Nyitva tartas: H-P: 9~12; 13-17. ij~11ijl~~~I.~~~

Szo.9 12.

Daralt beton, tegla: 2500 ft +afat61
Elerhet6segek:

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

• EpftOipari szolgaltatasok nyujtasa,

epftesi anyagok szallftasa

-1.J..t • Kbrnyezetvedelmi engedellyel

~ ~ tiszta beton, teglatbrmelek

~ 9.:; , 't I d" t'C ;0 atve e e IJITlen esen
.!;::
·ai

CSONTKovAcs-AKUPRESSZOR

,
P PI

Rendel:

Bekescsaba, Szent Istvan ter 6. szam alatt
!) HETFON: 14-18 oRAro

~./'--:::.:;,.- idegbecsipiJd1sek, izulet~.blok~, tartasi
<~-~~'-- rendellellessegek megszulttetese

c.'--<!.,) _ Ilyaki eredetii szediitesek megszuntetise
- sportsiriilisek, izuleti bantalmak kezelese
- hagyoll/{lI1yos kinai orvostas
- jUlakupunktimis !ogyokitra
- porckorongservek is tirdblokkok miitit

nelkiili megsziintetise

DR. GARZO PETER termeszetgyogyasz
Mobil: 06-30/9458-477

Ruhajavitast vallalok!
Cipzarcsere, [uggonyvarras, atalakitas, sziikites, bovites

Gyomaendrifd, Apponyi u. 17/1.
Nyitva tartlis: hetfO-pentek: 9-12-ig; 14-17-ig

Szombat: SZUNNAP!

--------------

Stancolt es hagyomanyos
PAPIRDOBOZ gyartasa

I , I

STANCFORMA KESZITESI
R6za kft.

5500. Gyomaendrod, Iparte1ep lit 1/1.
Tel./fax: 66/282-095; 06-20/9142-122 :

E-mail: rozakft@rozakft.hu :
, 1
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Magyar ostortenet, es amit erdemes tudni (II.)

Nem biztos, hogy eddig minden igaz volt!
([(isze/y [S!V(111 je/es lI/agyaYsagkutato e/oadasanak fo/ytatasa.)
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A magyarsagnak genetikailag semmi koze a finnllgorhoz!
Ketfele tortenelem van. Az egyik tOltenelmet a tOltenesz ilja. De hat a
tortenesz nem miniszterelnok, nem agysebesz: a tortenesznek mindig
sziiksege van a vajas-kenyerere egy kis szalamira, netan kaviarra. A
tortenesz mindig kiszolgalja az adott hatalmat. A masik oldalon van a
nep, mi, akik az igaz tortenelmet irjllk, melt egyniasnak adjllk at az
ismereteket, a k6dolt ismereteket a v3sarnapi ebedeknel, 3
kllkorieafosztasm\l, a beszelgeteseknel.
Mit tartoltak a szekelyek magukr61? CS3ba kin\lyfi nepe l Most I'IJgezliik
el a nagy mitokondri6lis DNS vizsg61alot egymillio l1eg)'sz6zezer
emberen. .
Kiderult: a szekeJyekAttiia hunjainak az ut6dai. (Rajta van a vilagh:'d6n,
ellehet 0Iv3sni l.) CS3k amig 3 finnek atirlak a t3nkonyveiket, nekiink a
Science es a Nature, azaz 3 vi/ag legjelentosebb tudomanyos foly6ir3tait
leszedtek 3 konyvtarpoleokJ61. nehogy megtudjunk belole egyet, s mast.
Nem en tettem a vilaghal6ra a milokondrialis eredmenyeket, hogy a
magyarsagnak genetikailag semmi koze a /innugorokhoz, hogy
genetikailag legkozelebbi rokonaink a belso-azsiai torok nepek. Nem en
tettem a vilaghal6ra, mert ha en teszem, akkor azt mondjak, hogy Kiszely
Istvan soviniszta, nacionalista. l\jabban meg azt mondjak. hogy fasiszta
vagy antiszemita vagyok. Ez a szlogen. ha az ember magl'al' akar lenni
saja! haz6jabal1. Ne beszeljunk melle' Valahova tartozni kell'
Mi ide tartozunk, ezt vallaltuk es v:'tllaljuk.
Szechenyi irta a napl6jaban: >, ... minden mag, am it elvetek, ki fog kelni.
De ugy kell tennem, mintha idegen kertesz muvelne azt. melt engem nem
szeretnek az emberek." EZI a reszt soha Ie nemjorditottak a naplojah6f.
Szechel1yi nemeliil irla a napl6j61. TOlteneszvalogatasok jelennek meg:
hogy jon ahhoz a tortenesz. hogy az en lortenelmembol, az egyik
legnagyobb magyar ember irasab61 0 valogasson?1 Bocsanat, nem
vagyok en amnezias' EIl1.Idom olvasni es meg tdom erteni. A genetikai
eredmenyekel az utrechli, a varsoi rektor es a nemet akademia elnoke
leI Ie a vilaghalora Illdalosan. On\jllk nem lehet r3fogni, hogy fasisztak
es antiszemitak.
Attila, az elso evezred legnagyobb embere.
Csodalatos imakonyvet nyomtatott a katolikus egyhaz a katonai
tisztkepzosok szamara. Nem kenetteljes imakonyvet. Pont olyant. hogy
befer a melleny bal zsebebe. Szechenyinek az imaja van benne, az madi
13-nak a kivegzes elotti imajaes Rak6czi Ferencnek az imaja. Az utols6
oldalon egy mondat szerepel vastag betClvel arr61, hogy vegsziikseg
eseten, mielott meghal, mit imadkozzon ? kiskatona. Egy ismeros
katonittiszt, amikor hazajott, azzal fogadott: most volt kinn New York
ban es hozott egy konyvet. A konyv cime: AI/ila. hun kiraly
uralkodasanak a titka. Odaat koteleza tankonyv a katonatiszteknek es a
kozgazdasagi hallgat6knak. Sikerkonyv, harom mi II i6 peldanyban kelt
el. Eloszavaban a mostani elnok Bush, Bill Clinton, a Chlysler gyar, a

Ford gyar igazgat6i, a szenatorok beirtak, hogy ennek a szellemeben
uralkodtam, vezetlem, ahogyan AI/ila hun kiriily uralkodOtl. Megjelent a
U. S. News-nak egy kiilonszama a vilag tiz legnagyobb llralkod6jar61: az
idosz6milas utani szazadokbOl csak Nagy Karoly es Attila szerepel.
Nalunk azl tanitjak, hogy Attila csalat vesztett. Soha nem vesztett csatat
Catalallnllmnal' AZI mondta Aetiusnak, a lovastiszt baratjanak (mert
Attila Aquileiaban es R6maban nevelkedett), hogy: "te is vesztenel
lizenkelezer embert, en is vesztenek. Nem utkozzunk meg

'
"Es nem azert

nem tamadta es nem egette fel R6mal, mert felt a pestistol, hanem, mert
"te jottel ki, R6ma piispoke, aki apam lehetnel, es te kertel engem." Az
elsa evezred legnagyobb embere volt.
Most epitjuk vissza Tapi6szentmartonban a palotajat. Priseos Rhetor
pontosan leiIja. Amilgy megdobbento a keritese, a szekelykapu, a
nagykapu, a kiskapu, a galambdilc, minden. Most at milliardba keliil,
meg van a penziink: magyar berllhaz6. ha ertelmet latja, akkor ad penzt.
Kocsi Janossal, a tapi6szentmartoni Kint:sem Park tulajdonosaval
kozosen epitjuk. Iden kezdjiik,jovore kesz.
Haromezcr eves magyar szakacskonyv l

A kasaevo ellr6paiaknak megmlltatjllk a kultilrankat l

Azert mondom kasaevo eur6paiaknak, melt a kovetkezo konyvem az
Eleink lakomaja cimmel jelenik meg. Sikeriilt fondorlatos modon
megszerezni Bels6-Azsiab61 szaz, haromezer eves hun receptet. A vil6g
els;; szakacskiil1yvet. Az ujgilrok mentettek meg hun irassal. Akkor,
amikor Europa meg koleskasal evett, mi mar tiz fi'Lszerrel keszitettiik a
kenget. a parkoltet es a takenget, a gulyast. valamint a csoroget es az
iihamot. Eloszor angollll adjuk ki. hogy a kasaevok megismerjek a
kulturrinkal. Ulima magyarul.
Kerem, a magyar ember nem elt a propagandahoz. A magyar ember tul
szereny, befele 01, nagyon oriil, de nem ert ahhoz, hogyan kell magat
talalnia. Meg kellene tanulnunk, de nem l1.Idjuk. Nincs belenk k6dolva it
seft, az idet, a dizajn, a biznisz.
A kovetkezak az avarok, 568-ban jonnek be. Ugyanabb61 a
torzsszovetsegbol szakadnak ki, amelybol az oseink. Ugyanolyan
kinezesiiek, mint mi vagyllnk, lIgyanaz a motivllmvilagllk, lIgyanaz az
irasuk. Ugye az irassal, a rovasirassal nem volt szabad foglalkozni. A
szekelyderzsi, meg a tobbi csodalatos osi irasunkat levakaltak. Nem volt
szabad a tizenkilent:edik szazadban propagalni! Elolvastuk a szarvasi
tutart6t. Eloszor odaadtuk a Magyar Tudomanyos Akademianak, annak
az akademianak. amelyben a magyar betiisz6t mar csak idez6jelbe
teszem. A tudomanyost is idezajelbe teszem ... Ilyen-olyan akademia. de
se magyar, se tudomanyos. En hllszonhet evet szolgaltam a "Magyar"
"Tudomanyos" AkademiM es 2000-ben otthagytam. AZI mondtam: nem
6hajtok egy olyan testiiletben lenni, amely hazudik, reggel, ejjel, este.
Nem 6hajtok ostortenetben iranyelveket es a PetOfi-i.igyben
hazugsltgokal mondani. En olyat akarok tanitani, ami igaz. It I . /

o ytalju/(

XII. Bogracs Napja
Paprikaskrumpli-f6z6 Verseny

Gyomaendrod (Oregszolo)
a R6zsahegyi Haz melletti szabad teruleten 2014. junius 7-en 8-21 6raig

14.00 MAGYAR ROZSA el6ad6muvesz zenes musora
15.00 A f6z6verseny eredmenyhirdelese
16.00 Tombolasorsolas
17.00 Gyoma Graciai Hastanc csoport bemutat6ja
1730 Kangoo bemutat6
18.00 Retro-party Kmellar Mateval
A R6zsahegyi Hazban "Betyarok az 1848-as
szabadsagharcban" cimmel fot6kiallitast lehet
megtekinteni. Osszeallftotta: Dr. Szonda Istvan etnografus.
Az udvari kemenceben egesz nap sui a finom lekvaros kifli.
Egesz napos bufe, kirakod6vasar, 6rias legvar, trambulin.
Tbltsbn egy kellemes napot Oregsz616ben!

Mindenkit szeretettel varunk!

Program:
7.30 Regisztraci6, f6z6helyek elfoglalasa
9.00 A rendezvenyt megnyitja Varfi Andras polgarmester
10.00 Emlekunnepseg a het egykori kulteruleti iskola

emlekoszlopanal
Cibere boh6c interaktiv gyermekmusora
A Tulipanos Ovoda musora
A Rumba TSE ket parosa (Nagy Mark - Szab6
Eszter es Nagy Bence - Horvath Nikolett) tancol

12.00 "J6 ebedhez sz61 a n6ta l "

(A Mraucsik-Timar du6 zenel)
Vidam n6tasz6 a Baratsag Klub el6adasaban
Kotorman Sarbi (Barb6ca) enekel
A Szfnfolt Mazsorett Csoport tancos musora

10.30
11.00
11.30

12.45
13.00
13.15
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·szerv·z
· ' aiauilas

· e eli e v·zsgalal
Varga Bela autoszerelo mester
Gvomaendrod, Csokonai u. 31.

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

rn~~D~rn~m ~m~~8~~ ~~~m[8]~0
iis figvelem!

U zak- vizsga
KC Saron 22 00 Fit

DIN I RE
5500 Gyomaendrod, Bajcsy-Zs. lit 98.

Telefon: 66/282-802; 30/6388-953
AKCIOS AJ ' NLAT!

STlHL, MAKITA kisgepek a keszlet erejeig!
Alkatreszeik es kiegeszit6ik is megwisarolhat6k!

Szegelynyir6k, kaszak...
Mos6gepek, hiitok, fagyaszt6szekrenyek

FGtesfelujftashoz, rekonstrukci6hoz kazanok,
. radicHorok, szerelvenyek!

Idomacelok, sfkhal6k, lemezek
Min6segi konyhai eszkbzbk, haztartasi gepek

Minosegi ken§kparok es alkatreszek!
Epuletgepeszeti anyagok, csbvek idomok, kaZElnok

TOzrostely (kalyha- es kazanrostelyok)
kandall6k nagy valasztekban!

Furd6szoba felujitastlOz mindenfele felszereles,
szukseg eseten rbvid hataridovel tbrteno beszerzesek!

FOteskorszerOsfteshez, furdoszoba kivitelezeshez
kivit,elezot tudunk ajanlani!

Nyitva tartas:
hetkoznap: 8-12; 13-17-ig; szombaton: 8-12-ig

,---------_._------~........-::-:--,

8L\CRL\MENTUM

TEMETKEZE&
"lIando iigyulet: 36-30/696-71-17
Gyomaendriid. Hajcsy-ZS.lit 117. SL

, ,

AI
Fe lit 15. Sl.
Faszen, grillek, mutragya,

r6zsatovek, permetez6gep, f6liak,
dr6tkerites, szogesdr6t,

kerti kisgepek, alkatreszeik,
ontoz6berendezesek, funyir6k

viragfold, gumicsizma, ved6kesztyuk,
cserepek, viragiadak,

fejszek, baltak
barkacsgepek, metsz6ol16, agvag6,

festekek, zomancok, ecsetek, higit6k,
Titan szilikonok, purhabok, szigetel6k,
Ragaszt6k, csavarok, szogek, letrak...

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

Nagy va/asztekka/ varjuk kedves Vasar/6inkat!
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ROZSI4HEGYI/(ALMAN ALTI4LANOS IS/(OLI4

J6Hir...
2014. majus 15-en Dr. Hoffmann Rozsa k6znevelesel1 felel6s
allamtitkar asszony linnepelyes keretek kozott adta at Agostonne
Farkas Marianak az lljabb ot eyre szolo int~zm~nyvezet6i megbizatast.
Tovabbiakban is eredmenyes mllnkat kivanunk!

Iskallmk nevelotestiilete es dolgaz6i,
Szuli5i Munkakozossege, valamint a Ids es nagydiakok

Az iskolai eletr6! tovabbi informaci6kat es kepeket taJalnak az
iskola honJapjan: www.rozsahegyiisko1a.hu

XVIII. R6zsahegyi Napok
A R6zsahegyi 1skola es az Endrodiek Barati Korenek kozos
rendezvenyeire a gyomaendr6diek es a hazal;'1togat6k is szep
szimunal eljottek.
A megnyiton vin'lggal koszontottiik a rendezveny diszvendeget,
R6zsahegyi Marikat, aki szeretetteljes figyelmevel kazel 20 eve
koveti az iskola eletel.
Endroch nepdalokat enekeltek az enekkaros gyerekek, Benke
Maria versevel mutattak be az endr6di taj szepseget, majd irodalmi
osszeallitassal emlekeztek nevad6nkra es vegul megkoszoruztak
Kalman bacsiszobrat.
Aprogramsorozatot Kepenyes Andras tankelilleti igazgat6 nyitotta
meg, meltatva az iskolat: Az intezmenyben folyo oktat6-nevelo
munka modellertekli. Nagyszeri.\, nyitott iskola a R6zsahegyi.
Tartalmi gazdagsaggal, sokszinliseggel, az innovacl6 iranti
fogekonysaggal, igenyesseggel es tehetseggel felveltezve. Az
intezmeny dolgozoi, az oregdiakok, a yaros polgarai, egykent
al lnak az intezmeny mellett, er6sitve az osszetartozast.
A megnyito utan az als6sok a Madarak fak napja tiszteletere Tablcs
Timea es Menyhart Olga altaI szervezett fergeteges
akadalyversenyen vettek reszt a devavilllyai tuzokrezervatum
munkatarsanak, Szel Adamnak az el6adasa utan. A vendegek es a
felsos tanul6k a Dr. Szilagyi Ferencne gyujtotte endr6di
nepdalokban es balladakban gyonyorkodhettek. Dr. Dinya Laszl6
egyetenli tanar 2040-ig tekintett el6re eloadasaban, Giricz Laszlo
viszont 100 evvel tekerte vissza az ido kereket. Meszaros Mihaly
szinesz, R6zsahegyi Kalman nagy tiszteloje, elvezetes irodalmi
eloadast nyujtott kozonsegtmek. A tomateremben ket fordul6ban
merk6ztek egymassal az osztalyok csapatai a R6zsahegyi Kalman
eleterol szol6 vetelked6n, melyet Gellaine Tuboly Zsuzsanna es
Dinya ZoltaOlle szervezett. A Rozsahegyi focikupan 17 csapat
merkozott egymassal.

Delben, a dijatad6 iinnepsegen R6zsahegyi-dijat kapott
Lehoczkine Timar Iren, Takacs Matyas es Gellaine Tuboly
Zsuzsanna. Az endr6di oregdiakok 15. Szent 1mre-dijat Farkas
Zoltanne kapta. A dijat utoljara adta at Fulop 1mrene es Hunya
Zoltan oregdiak. A Szent Imre-dij atadasM a tovabbiakban az
Endrodiek Banlti Kore vallalta at.
A vetelkedo legjobbjai az 5.b. es a 8.a. osztalyok csapatai voltak,
igy ok vihettek el a vandordijat.
Este a Rozsahegyi-dijasok gylljtottak meg a taborruzet. Nagy
tomeg vette korul a tufi hajtogatast es az arcfestest, de sokan voltak
a cetba dobasnal es a zsakba futasnaI is.
Masnap a gaiamusoron 270 gyerek lepett fel. Evrol-evre
szinvonaJas produkci6kka Ikapraztatjak el a kozonseget, igy volt ez
az iden is. Enek, zene, tanc,jelenet, b~b es bi.\vesz triikknek is beill6
mutatvanyok kovettek egymast masfel oran at. A fell epa
gyerekeket a sziilok vend~geltek meg, a feln6ttek pedig a
Dombszogon egy barati beszelgetessel zaliak a napot.

2014.1UNIUS UJ;GYOMAENDRQm HiRLAP
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Szamos gyogyhatasa van a
szalonnanak

A szalonna erositi az immunrendszert: nem
is vCletlen, hogy nagysziileink es dedsziileink
erosek es egeszsegesek voltak a sok szalonna
fogyasztllsat61.
Amikor a legujabb kutatasok kideritettek a

hagyomanyos zsirokat helyettesiteni kivano uj tipusu elelmiszereknek
negativ hatasuk van, a szakemberek figyelme a szinezeket,
tart6sitoszert es E-szamokat sem tartalmazo szalonna fele fordult. A
szalonna az Omega-6 zsirsavak csoportjaba tartoza arachidonsavat
tartalmaz, ami el6segiti a koleszterinszint csokkeneset, es javitja a
szervezet ellena1l6 kepesseget.
Zsirok kis mennyisegben jotekony hatassal vannak a szivre es a
veredenyek..re, a szalonna szabalyozza a belso szervek izmainak
osszehllzodasait, beleel1ve a szivizmot is es az emyomast. A
dohanyosoknak jo, ha fogyasztanak kis mennyis~gu szalonnat, mivel
az szelent tartalmaz,ami erositi az immunrendszert es megakadfllyozza
az oxidaciot. tgy a dohanyzas okozta karosodasok reszben csokkennek.
Aszalonna az alkoholmhgez~st is enyhiti, mivel a gyomorfalat zsirral
vonja be, igy megakadalyozza az alkoh01 gyors felsziv6dasat. A
diszn6zsirt idotlen idok 6ta hasznaljak a nepi orvoslasban.
Iziileti fajdalmak: lefekves elottj61 kenjiik be disznozsirral, vagy avas
szalonllaval a kerdeses teriiletet. A szalonnat daraljllk meg, majd a
masszahoz adjllnk egy evokanal mezet. Miutan bekentlink a testreszt,
helyezziink ra celofant vagy pergament, ~s az egeszet tekerjiik be egy
sallal, vagy gyapju kendovel. A pakolast hagyjuk egesz ejszaka a faj6s
testreszen. Az iziiletek stimulalasa betegsegek utan: a seJiilt teriiletre
vigyiink fel 100 gramm disznozsirt, amelyhez adjunk egy kanal s61. A
testreszt vastag gyapjukendobe bugyolaljuk.
Mellgyulladas: a gyulladt felUletre tegyiink egy csik avas szalonnat, a
tetejere sztaniolpapirt, es ragasszllk Ie sebtapasszal.
Ekcema: megolvasszuk a sozatlan szalonnat, majd hagyjuk kihl't1ni.
Adjunk hozza 2 kana! olvasztott ZSiI1, ket tojasfeheljet, 100 gramm
gyiimolcspepet,3 kana I verftivet. A kevereket hagyjllk 2-3 napig allni,
majd a problemas telilletet naponta ketszer kenjiik bel.
Fogfajas: egy vekony csik s6zatlan szalonnat tegyiink a faj6s fog kore,
a fajdalom pedig fokozatosan elmulik.
Sarokt:sont sarkantyu: 100 gramm sozatlan szalonnabol vagjunk
aprora, adjunk hozza egy nyers tojas!, va/amint 100 milliliter
ecetkoncentratumot. A kevereket hagyjuk sotet helyen allni, addig
amig aszalonna fel nem oldodik.
Hasznalat elott a bokat forro vizben aztassuk, majd egy tamponnal
vigytik fel a kremet a problemas tertiletre. Csak ejszakara haszmiljuk,
nappal meleg vizze! mossuk meg a labal. Akezel~s id6tartama 5-7 nap.

Hidavat6
]lmius 10-en tal10ttak az Endrodi hid ujraavatasat es nevad6jat. Az
esemenyhez ideztink Gellai Jozsef, a Rozsahegyi Iskola tanitojanak
nan·ator szovegebol:
"Az iinnepseg megrendezesenek gondolata Giricz Laszlotol, egyestileti
tagtarsunktol es Poharelecz Laszlo onkormanyzati kepviselonktol
szarmazik. Javaslatukat negy evvel ezelott itt, az endrodi talalkoz6n
vetettek fel, s azt a barati kor tagsaga egyhanguan elfogadta.
Elhataroztuk, hogy ezzel a rendezvennyel, tisztelettel megemlekezlink
az elsa endr6di hid megepitesenek 100. evfordul6jarol, s tisztelgiink
Gyomaendr6d varossa nyilvanitasanak 25. ~vforduloja elott.
Koszonjtik Varfi Andras polgarmester ur, Gyomaendrod Varas
Kepvisel6testiilete, Poharelecz Laszlo kepvisel6 ur, a Siker GMK ~s

Nemeth bezs6 ur anyagi tamogatasat a rendezveny megvalositasahoz.
A Historia Domus szerint Endr6d els6 hidjat 100 evvel ezel6tt: 1914.
majus 24-en adtak at a kozseg lakoinak. Nagy iinnepseget rendeztek.
Az utcakat fellobogoztak, viragfuzerekkeJ, diszkapukkal ekesitettek.
Tisztelettel felkerem Varfi Andras polgarmester urat es Timar Imre urat
az Endrodiek Barati Korenek elnoket, valamint Gubllcz Bela es Gubucz
Imre tagtarsainkat, leplezzek Ie a hid kihelyezett nevtablait l Tisztelt
jelenlevok l Megallapitom, hogy a Harmas-Koros endrodi hidjanak
hivatalos neve a mai naptol: ENDROm HTD.
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SZECH ENYI TERV

Napelemek a tetOn
Lassan egy h6napja kerultek fel iskolank tetejere a
napelemek. Ennek az all a hattereben, hogy reg6ta
foglalkoztatott mar a megujul6 energia kerdese. Egyreszt a
kornyezettudatos neveles szempontjab61, masreszt a
koltsegvetes szempontjab61 is sokkal gazdasagosabb.
Kerdes persze, hogy mennyire - hiszen napelemes rendszer
kiepitese bizony meg mindig sokba kerul. Nos, eppen ezert
keres tern egy olyan palyazatir6 ceget, akik kello
referenciaval rendelkeznek. Es nem is csal6dtunk bennuk,
ugyanis az OJ Szechenyi Terv kereteben a beruhazas 85%-at
megnyertuk. 19y palyazaton 12.749.975 Ft-ot nyertunk - es
termeszetesen palyazunk a 15% onreszre is.
Mit jelent ez iskolank eleteben? Eloszor is azt, hogy tobb
penzt tudunk kolteni pI. felujitasra, nyilaszar6 cserere, stb,
mivel aramszamlat ezentul nem kell fizetnunk. Atlagosan
havonta 1385 kw/h-t kell a napelemes rendszemek termelnie,
viszont 24 liap alatt mar 1700 kw/h-t termelt. Ez azt jelenti,
bogy a tetoteri termekbe erdemes vi Ilany-radiatorokat
vasarolnunk, mert ezzel meg a gazfogyasztason is sp6rolunk.
lit jegyzem meg, hogy telepulesunkon az elso kozepulet a
Szeht Gellert Katolikus Altalanos Iskola, amelynek az
aramfogyasztasat napelemes rendszerrel oldjuk meg.

Lukacs Laszlo igazgato

A hagyma es a fokhagyma segitenek
az egeszseg megorzeseben

A hagymafeJek val6sagos sz[vved6k is:
kentartalmu vegyliJeteik gatoljak a verlemezkek
csom6sodasat.
Vedelem gyomorrak es belrak ellen
Egy kontrollftlt, prospektiv kohorszvizsgalatban
napi t6bb mint egy fel hagyma fogyasztasanal
bizonyitottak a gyomolTl'lk rizik6janak jelent6s
cs6kkeneset. A vastagb61rak kockazatfmak
cs6kkeneset is megfigyeltek sok fokhagyma es f :i!J~~~~~
hagyma fogyasztasa mellett. Ezert a veda '-
hatasert va16szinuleg fOkent a hagymaban es a
fokhagymaban lev6 kentartalmu iisszetev6k a feJel6sek. Mindenesetre az
a kerdes, hogy a liliomfeleknek csak nyers allapotban van-e ilyen hatasuk,
vagy megfOzve es megstitve is - idaig meg nines kielegit6en tisztazva.
HagymavaJ es fokhagymaval az agressziv gyokok ellen
A hagymanak tovabbi j6 tuJajdonsagai is vannak: magas aranyban
tartalmazza a kvercetin nevu flavonoidot. Akvercetin antioxidativ hatasu,
segit tehM a szervezetn~k az agressziv szabad oxigengyokok elleni
ktizdeJemben. A kvercetin antikarcinogen es antimikrobialis hatassal is
rendelkezik. A flavonoidok h6 stabilak, igy a stilt hagyma is tartalmazza
azokat. Az antimikrobialis tulajdonsaga miatt Egyiptomban mar Krisztus
el6tt 1500 korlil is alka Imaztak a hagymat gyulladt sebek kezelesere.
Alliin, a szivved6
Ahagymafelek val6sagos szlvved6k is: kentartalm\t vegYlileteik gMoljak
a verlemezkek csomosodasat, es igy megelazik a veralvadekok
kepzodeset, az egesz verkeringes javul. Ktiloniisen hatekony anyagnak
bizonyult az ajoen es az allicin. Az ajoennak hason16an eros hatasa van a
verlemezke-aggregaciora, mint az aszpirinnek. Az allicin csak a
fokhagyma apritasakor jon Jetre az alliin nevu anyag enzimatikus
hasitasaval, es a fokhagyma jellemzo illataert, valamint a
hagymavagaskor keJetkezo konnyek6rt is feleJos.
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• APROHIRDETESEK • APROHIRDETESEK • APROHIRDETESEK • APROHIRDETESEK • APROHIRDETESEK • APROHIRDETESEK •
Ingatlan

HAVI KORLATLAN BERLE'f :' 5500.,HUF

Mar HAnOM GEPpel illlunk vendegeink
rendelkezesere!

........... ,; ;. ... ~:

INGYENES CSERE8ERE tIIRDETES (~PROHIRDET£S)

I •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••, ; :

Felad6 neve: , .' :

Cime: , ;

Cserebere (apr6-) hirdetes szovege (max. 20 sz6): :

Tisztelt Hirdetonk!
OJ Gyomaendrodi Hirlap szerkesztosege eim:
5500 Gyomaendrod, Arany J. u. 25.; mobil: 06/20/2216·633;
e-mail: biro.karoly5@upcmail.hu; BekUldesi hatarido minden h6 25-e!

~ 5500. GYOMAENDROD/ FO UT 188.

Mat
3

Gep

Ontottvas, zomaneos burkolatu
(szenWzelesre) kalyha elad6. Erd.: 20/221
6633

Moulinex, 6 alkot6reszes, alig hasznalt
zoldsegparol6 elad6, 6 e Ft. Erd.: 20/221
6633

Megkimelt nemet kerekparok, 4 db
karpitozotl szek, szobakerekpar, aut6s
gyerekules, mikr6-suto, bor forg6szek, LCD
monitor, 180 x 200-as agybetet, TV,
mosd6kagyl6 stb... elad6 aKulich Gy. uteai
hasznalteikk kereskedesben. Erd.:
20/9857-259

~ J6hir!

c--

Gyoma, Arany J. u. 16. sz. alatl 4 szobas,
6sszkomfortos haz elad6. Erd.: 20/5266
573

Gye .• felkomfortos paraszthaz,
bek6ltozheWen, Kalvin u57 sz. alatl, elad6.
Erd.: 70/2015-208; 66/282-148

Gye.• Rak6ezi u·ban, 4 szobas, dupla
fUrdoszobas, dupla ebedlos, 2 bejaralu
polgari haz mellekepuletekkel, dupla
garazzsal, vegyes tUzelessel,
berendezessel elad6. Erd.: 66/284-278:
30/851-99-02

Gyoman, Zrinyi u. 19/1. alatl 5 szobas,
etkezos, vegyes, ill. gazfQteses haz elad6.
Erd.: 70/566-73-44

HUNYAN, 3 szobas, 6sszkomfortos haz
nagy portaval elad6. Erd.: 70/566-73-44

Gyoman, R6zsa F. 14. sz. alall 4 szobas,
nappali + etkezo, padlasteres esaladi haz
als6epuletlel, garazzsal elad6, kisebb esere
erdekel. I. ar 11,5 M Ft. Erd.: 66/284-295;
30/249-76-22

Gyomaendrod kozpontjaban, Napkeleti u.
4. sz. alatti 2szobas, gazfQteses esaladi haz
nagy mellekepuletlel, 1440 m'-es telekkel
elad6.1. ar3,45 MFt. Erd.: 20/4132-770

Vasarteri lak6telepen, 4 lakasos tombben,
felujitotl elsa emeleti erkelyes, j6 elosztasu,
kis rezsis lakas elad6. Klvulrol 8 em-es
hoszigetelessel. Nyilaszar6k es a
villanyvezetekek kieserelve. laminalt
parkelta, beepitelt konyhaszekreny
(Wzhely, mosogat6gep). A lakashoz
parkositotl zM udvar resz, garazs, tarol6
helyseg es padlas resz is lartozik. Erd.:
20/568-98-55 telefonszamon.

Gye., Templom-zugban vizpartra meno
ingatlan elad6. Villany, furotl kut van (4614
m'-es terulet) Ar: megegy. szer. Erd.:
70/9438-212

Gye., Okt6ber 6. Itp-en 2 szobas lakas
surgosen elad6. Ar: megegy. szer. Erd.:
20/5767-879

Endrodon, aSugar uton hosszO paraszthaz
elad6. Ar megegy. szer. Erd.: 20/245-12-62

Endrodon 2,5 szobas teglaepltesu
komfortos haz elad6. Ugyanitl asztalos
gyalupad elad6. Ar megegy. szer. Erd.:
20/405-399; Z61dfa u. 18. sz.

Gyomaendrodon, a Vasarteri Itp 31.
epuletben fOldszinti lakas elad6.l.ar: 6MFT.
ErdeklOdni: 06-20/519-86-04

Vegyes

Gyoman, frekvenlalt helyen, a Fa 01 222
ben bejaratolt, egyedi mero6rakkal
rendelkezo uzlethelyiseg kiad6. Tel: 06-70
426-8582.

Otlhoni munka! Utazasi katal6gusok
esomagolasa stb. 06-90-603-607

(www.mediafonebLwebnode.hu 635
FVpere, 06-209104517, 06-12228397)

10 Mehesalad elad6. Erd.: 30/4767-486

Utanfut6s kislraktorral szallitast es kisebb
teruletek, zarlkerlek sz~ntasal vallalom.
Erd.: 70/7057-668

Gyoman, a Nemzeti Eszk6zkezelo altai
berelheto esaladi hazat keresek. Erd.:
30/640-33-73 -f·

Dunnat, parnat, hagyatekot veszek
Gyoman, Pelofi u. 64. 30/4643-956

Egy garazsra val6 38x18x10 em es berenyi
blokktegla elad6 fel aron. Erd.: Gye., Zrinyi
u. 29/1. este 5utan.

Robog6alkatreszek 0les6n elad6k. 12 "
gumik. Karburator, kuplung-szelt,
kontraszlrug6k, fektaresa, henger,
hengerrej, fotengely, hats6 altelel,
sportlegszuro, ekszijak,
kormanykapesol6k, sziv6esonk, variator,
fuv6kak ...stb. Erd.: 30/856-32-18

Oktatas

Nyaron elokeszilo, gyakorl6, ismetlo,
p6tvizsgara felkeszites. fejleszto
foglalkozasok, dolgozatokra, kozepiskolai
felvetelire, versenyekre val6 felkeszites,
allalanos iskolasoknak (1-8. oszt.). Tovabba
alap· es kozepszinW ereltsegire val6
intenziv felkesziW es foglalkozasok
matematikab61. Az On gyermekeert
dolgozom! Erd.: 30/856-32-18

.......... , ,."., ,.," , ; ;,.. , , " " ", ", "" .. " , , ,.,.. , " :
• I •••• , •• " , •••••••••••••••••• I' •••• I ; ............... ••: • .................... , , • -:.•• -•• , .. • • • • • • • • ~

...................... , ' , ' :

Telefonszam: , , ,.. ,.." , i
(Iranyar)~.;:, ~ : Ft) (olvashat6 [rass911)1
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fRZSEBfT
utalvanyt

fLFOGA UNH!

PAPIR ap', t
Gyomaendrod, Kossuth u. 31.

TELEFON: 06-30/278-04-05

Szabadteri programokhoz ajanljuk:
- eldobhato poharakat, tanyerokat,

evoeszkozoket
- party kellekeket

(rneghiv6kat, gyerrnekfiguras papirtanyerokat,
poharakat, szarnos lufikat, girlandokat

- vizipuskakat, vizi bombat
- kerti szerszamokat

(kisgereblyet, kisas6t, Idslapatot, taligat...)
Szeretettel varjuk Kedves Vasarloinkat!

Erzsebet Utalvanyt elfogadunk.
TOlfabbra is va/that
vasar/asi uta/vanyt barmilyen iisszegbenf
Nyitvatarbls: H-P: 7-17-ig; A TAPiR PAP!R

Szo: 8-12-ig csapata

I
I
I
I
I
I
I
I
I

\ I

~,-_-------_-----------~~-------~------~-~_J

/-----------------------------------------,
I - friss pekaru . \

- elerheto arak
- szeles valasztek
• minosegi termekek
• akciok
~ torzsvasar8oi kartya
"

Valassza aSIHf H .boltjaitl
Gyomaendrad:

- Fa Lit 26.
- Bajcsy-ls. cit 49.
- Bajcsy~Zs. cit 119.
- Kossuth u. Z.
- Kossuth u. 66.

~ p' " KI fflR DEK ZALO
. Gyomaendrod, Kossuth u. 45.

Uta tavaS2,a lakasok fehijitasanak idoszakaJ
AJANLATUNK:
TapHak 2014. evi
oj mintakkal
szeIes valasztekban

BO,mUROK ~j
FALlMATlUCAK. ~ffj:
ONTAPADOS TAPETAK
Klassik Color szines belteri festekek
Bel;. es kiilterre zomanc fesh~kek, lazurok
RAGASZTOK

Asztalteritok, Szonyegek, hibtorlOk...
Nyifva fart6s: H-P.: 8~12; 13-17-ig Szo.: 8-12-ig

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

··AT!iZ ZZ
.6yomaendrod,Hosok utja53.Telefon ~84·~55
. INGYENES I(OMPUTERES SZEMVizsGAL.ttT

. kEdd, CS'i.TO·RTOI<, pENTEI<, szoMbAT 1 O~ 1 2~iG

~zERdA: dR. CEdEi MARGiT
dE.: 1 o~12.·iG, du.: 14~16~iG

OVja szeme vilagata karos Vsugarzastol!

AKCtO A AT ZR'SOL BEN!
Junius 1- 01; 30..igl·

VALAsszON MiNOSEGi I<ERETETES A

'lENCSETiNGYEN I<ApjA ItOZZA!
{1<.utON UTCAi, VAGY OLVASO SZEMUVEG

RENd dESE ESETEN 6 dioPTRiAiG.)

BiFolviLis lENCSEI<RE
20- % I<EdvEzMENyT AduNld··

:IGE515EGPENZT.t\ui IviRTyAT E5 SZEp IviRTyh ElfOGAduNk!
ArI!Slletekrol erdeklodjon uzletiink en!
GYORS ES pONTOS ~iszolGALAssAl VARjuk lu;dvES VASARloiNku!

TislrdETTEl: SZARI", CsillA OpTOMETRisTA, LiTsZERESIMESTER

Uj Gyomaendrqdl Hirlap • fLiggetien varosi havilap. Feleliis szerkesz\o: Biro
Karoly, szerkesz\iiseg: 5500 Gyomaendriid, Arany Janos u. 25. sz. Felelos
kiado: Biro KafolyTeL: 06/20/221-66-33.
Nyomtatas: Bereny Nyomda, Hegyi Marlon; Meziibereny, Veszl6i 6\ 11/A.
E-mail: gyehiradoO·7@freemaiLhu; biro.karoly5@upcmaiLhu
Terjesztlk a gyomaendriidi kereskediik. ISSN szam: 2060-7083

A lapunkban megjeleno velerilenyek, ertekeh~sek,hozlaSl6Ias()k, esetleg
fizelett hirdelesek nem felletienOi a szerkeszl6segallasponljat tUkrozik.
Viszonl .Ieret adunk minden velemeinynek,hozzasi6Iasnak;melynek
hangvelele bizonyos etikai hatarok kozott mozog. Az u_XP jeW IrasOkfiielell
hirdetesek, velemenyek vagyPR-cikkek. Cimlaplerv: Novak HaOQa
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KORNYEZETUNK,ESA
PROBLEMAINK EGY RESZE

Csoportos nyelvtanfolyam
nem indul a nyaron!

Kellemes vakcki6t, j6 pihenest kiVanunk!

i\YlI VS I(II )IQ

INTER Nyelvstudio, Ciyomaendrod
Kossuth lit 18. hetfo~pEmtek: 15.00-18.006ra

Tete/on: 06-20/947-1603; 06-20/229-7022
info@internyelvstudio.hu; internyelvstudio@gmail.com

SZAMiTOGEP KEZELO TANFOLYAMOT INOiTUNK
azoknak, akik soha nem lanullak, de hasznalnak szamft6gepet.
A tanfolyam anyaga megfelel az ECDL vizsga anyaganak.

Szovegszerkesztes, tablazatkezeles,
operacios rendszerek, IT .

A 50 oras tanfolyam
idotartama: 10 HEr, heti 1x5 ora.

Szombatonkent 8 -13-ig.
Oija: 600 Ft/6. Gepet biztositunk! Erd: info@internyelvstudio.hu; 20/436-0699

Dr. Frank61evele -x yzs: 2.oldal RENDORSEGI ESEMENYEK
Gyomaendrodon, a Vorosmarty utcaban 2014. jlmius 23-an II 6ra 30

M
ek I perc koriil egy ismeretlen elkerte egy 14 eves fillt6l a mobiJtelefonjat.

atematl U t eg Miutan megkapta, annak ellenere sem adta vissza a keszi.i1eket, hogy a
........ 3. olt/al tulajdonosa tobbszor kerte. A kozel 13 ezer forint erteku telefonnal

egyi.itt elmenekult. Ezt kovetoen, 13 6ra 30 perc koriil egy rablas is
torient Gyomaendrodan. A Kner teren egy II eves fillt sz6litott meg
egy idegen es a gyermek mobiltelefonjat kovetelte. Tobbszar arcon
i.itotte a fiut, majd a nadragjara akasztott tokban leva telefonjat

..... 4. oldal magahoz vette es tavozott. A Szarvasi Rendorkapitanysag
---~----"""!'---~~~"""'!'!~----- munkatarsai jelentos erokkel kezdtek meg a buncselekmenyek
A mi partunkban nincsenek biinozok, koriilmenyeinek felderiteset, az ismeretlen elkoveto kereseset. A
letszamunk novekszik... nyomozasba bekapcsol6dott a Bekes Megyei Rendor-fokapitanysag

buni.igyi osztalya is es rovid idon beli.il azonositottak a rablas, valamint
Munkasparti veIemeny a vaIasztasokrol. ... 5. oldal a lopas elkavetesevel megalapozottan gyanllsithat6 fiatalkorU fiut. A

15 eves mezonlri tinedzsert 2014. jlmius 24-en 13 6ra 30 perc koriili
KAT! idoben fogtak el Mezonlron. A fiataJt eltUnes miatt koroztek, mivel

engedely nelki.il volt tavol abb61 a Jasz-Nagykun-Szolnok megyei
.. k? intezmenybol, ahol el. A rendorseg lefoglalta a ket mobiltelefont, amit

ZU • .. 9. oldal a sertettek a napokban visszakapnak. A gyanLlsitott az eddigi
informaci6k alapjan egy (opott kerekparral ment at Mezoturr6l
Gyomaendrodre. A rendorbk a biciklit megtalaltak es visszaadjak a
tulajdonosanak. Kbzben a nyomoz6k olyan informaci6hoz is
hozzajutottak, mely szerint a tizeneves fiu egy korabban tOrtent
eroszakos buncselekmeny elkbvetesevel is gyanusithat6. Kihallgatasa
soran elszamoltattak es elismerie, hogy 2014. februar 6-an az esti
6rakban gyomaendrodi otthonaban ratamadt egy 86 eves nenire. A
nyomoz6k megallapitottak, hogy egy tarsa is volt, akivel fegyvert
fogtak az idos asszonyra es az eliekeit koveteltek. Atkutattak a neni
hazat, eltulajdonitottak az ott talalt arany ekszereket es elmenekliltek.
MiveJ feltetelezheto volt, hogy az ut6bbi rablas masik gyanusitottja, a
36 eves K. J6zseffegyvert tart maganal, elfogasahoz a Bekes Megyei
Rendor-fOkapitanysag a Terror elharitasi Kozpont kazremGk6deset
kerte. A TEK muveleti egysegenek munkatarsai 2014. junius 25-en 5
6ra 40 perckor mezonlri lakasan fogtak el K. J6zsefet. ABekesMegyei
Rendor-fOkapitanysag a 15 eves mezoruri fiatalt es a 36 eves mezoruri
K. J6zsefet is orizetbe vette. A rend6r- fOkapitanysag buni.igyi osztalya
rablas buntett elk6vetesenek megalapozott gyanuja miatt inditott
ellenuk buntet6eljarast, a 15 eves fiut pedig emellett lopas vetseg
elkovetesevel is gyanusitja. A nyomoz6k vizsgaljak, hogy
kovethettek-e el mas blincselekmenyeket is. (forras: police.hu)
Jlmius 2-an, ejszaka igazoltatott a rendor ket kerekparos ferfit, akiknel
aztan kisebb mennyisegli becsomagolt, zald szinu novenyi tormeleket
talftlt. A fiatalok elmondtak, hogy nem tudjak mi az, de cigaretta
formajaban szoktak szivni es ettol b6du[t allapotba keriilnek ... A ket
szemelyt eloallitottak, ellenuk kabH6szer visszaelesmiatt indult
eljaras.
4-en a kora delutani idosz;akbanjeleztek az OMY benzinkutr6J, hogy a
parkol6ban feltehetoen egy ittas egyen segedmotorjaval ott
tart6zkodik. A jaror kierkezeseig a menlO is odaert, es ellatta
emberi.inket. Akirol aztan kiderult, hogy ittasan vezetett. Ellene ittas
jarmuvezetes miatt indult eljaras.

MERG Z UK MAG

Mhf!rt tes
ill "t·· t' tIllj,.,-l agyar os or ene IO.oldal

faly/a/as a 8. aidalan
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Dr. Franko levele
Haboru es beke

Hallgatom a n\di6t. Sz61 a zene, ilyen is olyan is. Egyszer csak
megsz6lal Latinovics es Rllttkai gyonyorii hangj{m a "Hoi van az a
nyar" ...-eimu dal. Mar dudolom is veWk egyutt. Tudom, rna egesz nap
ennek a dallamnak leszek a rabja. Feltetelezem mas is szokott igy lenni
egy-egy szep, kedves zeneszammal. Regi nyarak jutnak eszembe,
szepek, maradand6ak. Van, ami a gyermekkoromat idezi es sok-sok
nyar emleke jelenik meg elottem. 1959 juniusa. 8-an erettsegi, 16-an
bankett. Az els6 etteremben tOltott delutan a sn'icokkal. J6kedv,
boldogsag, 27-en felveteli az egyetemre. Micsodajunius volt! Majdj6tt
az 6Jtesites, felvettek, mind a kett6nket Laciva!. Nagy dolog volt, majd
kiligrottunk a b6rlinkb61. Ma, visszagondolva alTa a nyarra,
merhetetlen faJdalom jarja at 6regedo szivem. Mindenki halott, aki
ald<or velunk, nekiinl< 6riilt a sikernek. Csal< a testvereim elnel< a
sziikebb csaladb61.
Az idei junius egyik legemh~kezetesebb esemenye volt szamomra
junius 6. A Francia teveben vegigneztem 6nlkon at a francia,
normandiai partraszallas (1944.jlmills 6.) emlek linnepsegeit. Ott volt a
vj[ag minden elsoszamu vezetoje a gyoztesek reszerol. Erzsebet
kiralyn6, Obama, Putyin es a Francia elnok. Merkel is reszt vett
csendben, mint a vesztesek jelenlegi vezere. Lattam, ahogy beszelge~
Putyinnal. Gondolom volt mit, megbeszelnilik. A franciak a
normandiai tengerparton rendeztek meg a nagy visszaemlekezest az
egykori helyszineken. A tOrtenelem legnagyobb hareaszati esemenye
volt. Mintegy I milli6 katona, 10 ezer replil6gep, 7 ezer haj6, sok szaz
pancelos vett reszt. A partraszallasban 150 ezer angol es amerikai
katonat dobtak partra. Hianyoltam a megemlekezesben az oroszok
gy6zelmeit, legalabb Putyin kedveert, no meg az igazsag sem
k6z6mb6s. Hatalmas kivetit6k6n ideztek a haboru veget,
dokumentumfilmekkel. Ma bekeben eliink, igy gondoljuk, de tudjuk,
hogy ez sem igaz. Sok-sok kisebb-nagyobb haborll dul rna is. Vallasi

Telekado...
A yarOS Hirmond6 nev(i sajtolermekeben je1ent meg egy cikk a
"TeJekadozok figyelemebe l " - eimmel ajlmillsi szamban. Ebben az
llj, telekado mentessegi szabalyr61 irnak. Viszont nehany 0lvas6nk
ugy tudja, hogy a kereJmi procedura nem egyszeru, a Faldhivatalt61
is ~ell igazolas, es asszessegeben a kedvezmeny elerese tabbe keliil,
mmt sokaknak maga az ad6kedvezmeny. vagy ahhoz kbze!i ertek,
iJletve az ig6ft kedvezmeny! Raadasul az engedelyek es igazolasok
kerese, vonatkozo ilJetekek fizetese is minden evben ismetelendoek!
Tehat olvas6ink serelmezik, hogy viszonylag ertelmetlen az eljaras
es annak eredmenye, nem eri meg a faradozasokat. Amennyiben igy
van,. ald<or at kellene gondolni a rendeletet es arfogalmazni, hogy
valoJabanjelentsen is kannyebbseget a kistulajdonosoknak.

fanatizmus es politikllsok hazardjatekai lIgrasztjak 6ssze a nepeket. A
~Isemberek. tob.bsege ne~ a~ar .haborut, nem akar elpusztulni
ertelmetlenul. Regen volt meg beketabor, ugye emlekeznek? Es mi van
rna? Aregi banltok rna ellensegek. A regi eJlensegek meg barMok. A mai
magyar ellenzek szerint Orban visszahozta az oroszokat. De hat a
nemetek is megszalltak benniinl<et, 6k is visszaj6ttek ugye? Nekik
szabad? Putyin nagyoil okos, nagyszel'll stratega, tudja, mit csinal.
Szegeny ukranok

'
Valamikor sokat szenvedtek. Irtotta oket Sztalin.

Nem tudhatjak mi minden val' meg n'ljuk. 18 12-ben Napoleon
megtamadta Oroszorszagot. Nagy hadjarat volt. Tolsztoj a nagy orosz
ir6 hatalmas, gy6nyol'u regenyben 6rokitette meg a hadjaratot:
"Haboru es beke". Ebben a l'egenyben mindent megtudhatunk az orosz
lelekr61, nokr61, ferfiakr61, haborllr61. Gy6ny6ru szerelmi szalak
futnak vegig a regenyben, mert haborll ide, vagy oda, a szerelem
letezett akkor is. Natasa a regeny noi foszerepl6je, kulesfiguraja. Fiatal,
szep, mint minden ilyen korll hblgy. Keresi a szerelmet, a boldogsagot
es esal6dik is szokas szerint. Pierre Bezuhov testesiti meg a regenyben
az orosz ertelmisegit. Csodalja Napoleont, de hisz az orosz eroben, sot a
szerelemben is. Remenyteleniil szereti a nala fiatalabb Natasat.
Vigasztalja, amikor azl csal6das eri. Engedjek meg, hogy idezzem mit
IS mond Natasanak, lehet, bogy nem teljesen pontos, de gyanybrii: "Ha
en lennek a vilag legszebb, leggazdagabb es legokosabb ferfije, most
terden allva k6nyorognek a szerelmeert'" Natasa kbnnyes szemmeJ
ballgatja a ferfi vallomasat. Itt es most szembesiil eloszor azzal, hogy
Pierre szereti ot. Majd a l'egeny szel'int, evek mulva noiil megy hozza es
~yerekeket szul neki, a beke eveiben.
Es most visszamegyek gondolatban az irasom elso soraihoz. "Hoi van
az a nyar"? Beke van, szep nyarida. Felre a haborllkkal, politikusold<al!
Emlekezziink a regi nyarakra, a fiatalok meg remenykedjenek, elottiik
az elet, raJuk meg sok szep nyar varhat! Kell ennel t6bb? Vannak meg
Plerrek es Natasak? Dgye vannak?! Persze, hogy vannak! Itt elnek
k6z6ttiink, vigyazzunk rajuk l

(jdvozleltel dr. Franko Karoly

EmlCknap a vizparton
Majus vegen a Flizfas-zllgi esonakhazban egy csaladias osszejovetelre
keriilt sor. Scherk Zsolt ennek egyfajta emh~k-osszejovetel nevet adotl.
Azok voltak ott, akik az alakulaskor egyiitt inditottak a klilbol. Felideztek a
regi hanglilatot, a "hosi" korszakot, a kezdest, az epitkezeseket, a
gazdagodast sportszerekkel, infrastrukturaval. Majd amikor az
eredmenyek is jottek, onnant61 val6ban az atom kezdett beleljesulni, es
eredmenye mutatkozott a befekletett rengeteg edzesnek, munkllnak. Csak
nehany ney ezek k6zul: Csoke Zsoll, Richard, Szab6 Edit, Porubcsanszki
Dora, Pet~r, Csik Andrea, Kolozsvari Krisztian, David Male, Varga Istvan,
Seherk Adam, Zsolt, FUlop Emese, Maraz Aliz, Gellai Tamas es
termeszetesen T6tka Sandor.
Seherk Zsolt munkalehet6seg kapesan aztan 2004-ben Kanadaba kernlt
aho1 az 6ta is ott edzbskodik, oktatja a kajakoz<ls esinjat-binjM magyaro~
kuzd6 m6dra ...

***
A Koros Kajak fej!esztese

A MOB altai kiemelt sportagal< 2013. eyi sportfejlesztesi elkepzeleseinek
tamogatasar61. tovabba 8 2014-2020. eyre vonatkoz6 sportagfej lesztesi
1genyek bemlltatasar61 sz616 1526/2013. (VIII. 12.) Kormanyhatarozat
alapjan. a Magyar Kajak Kenll Szovetseg 2013. evi sportletesitmeny
feJlesztesi elkepzelesei kereteben megval6sllit "A J(aras J(ajak
Sporlegyesiilel vizilelepene/(!ejlesZlese" dmel projekt. Atadasi iinnepsege
jlll1illS 13-an volt a Besenyszegi lItcai Yizi sporttelepen. -
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Tudomallyos erdeklodes, komoly szakterulet
A sZlilei szerint, mar 6vodaban is kisse
eltht az Mlagt61, erdek!6dese komoly
dolgokra terjedt ki, mar a tarsaihoz kepesl.
Aztan az evek mllitaval ez esak er6sodotl.
Mara az egyik legkomolyabb, sokak altai
"kinainak" is tirulalt szakon vegzi dok
toranduszat a szegedi egyetemen.
Bogya Norbert, a Kner Imre gimnazium
ban vegzett 2007-ben.
Nemregen egy osztondijat kellett meg
paIyazni, es ennek eredmenyekent utaz

hatott egy konferenciara Olaszorszagba. Nezziik, hogyan is keriilt oda.
-En a szegedi tudomanyegyetemen, a B6tyai intezetben vagyok, ott
doktoranduszhallgat6 .- kezdi mondand6jat Norbi -, es veges
geometriaval foglalkozom. Gyakorlatilag ehhez a temakorhoz
kapcsol6dott ez az olaszorszagi konferencia is, bar volt mas temakor is,
de engem a sajat teriiletem erdekelt.
-Van, aki nem annyira ismeri ezl a lemalikal, vegiil is mil jelenl az
egyszerii.joldi haland6 SZo.mara?
-A legnagyobb resze elmeleti tudomany, de vannak gyakorlati
alkalmazasai, alta laban a k6dolas elmeletben, vagy a titkosirasok
tenileten es a programozas tekinteteben is. Alapvetoen llgy kell
elkepzelni, hogy amit tanitanak geomet~iab61, akar altalanos-, vagy
kozepiskolaban, az mintegy vegtelen ponthalmazokon tortenik es
magyarazhat6. Az egyenes is egy vegteJen ponthalmaz ... a veges
geometrianak pedig az a lenyege, hogy veges, sok pont all
rendelkezesre, ebb61 csinalunk barmilyen tipusu geometrial.
-Hogyan kernll kapcsolalba ezzel a lemavat?
-Mikor vegeztem az MSC-t az egyetemen, akkor felveteliztem a
doktori kepzesre, es olyan temavezetot v~lasztottam, aki ezzel
foglalkozik, aztan igy szakosodtam erre. A diszkret geometria,
matematika erdekeJt az egyetemi tanulmanyaim soran.
-Milyen koran bukkanlfel eleleben, hogy ilyen komoly lemak erdeklik?
-Az altalanosban, a Kis Balint iskolaban mikor, mar versenyekre
jartam matematika temaban, majd a gimnaziumban is. Ekkor mar
felszinen volt ez az erdeklodesi korom, ezert is mentem matematika
szakra az egyetemen.
-Milyen elkepzelese van ajovore vonatkozoan?

Egyhazi
fenntartasba kerul
a gimnazium
Ez ev szeptember elsejetol a
Szeged-Csanadi Egyhazmegye
fenntartasaban mukodik tovabb a
Kner Imre Gimnazium es Kolle
gium az Emberi ErOforrasok
Miniszteriumanak koznevelesert felel6s allamtitkaranak dontese
ertelmeben.

Bekes megyei Roma labdarug6 torna

2014. 07. 12.-in I'eriil II/egl'endezesre a Bikes megyei ROil/a
labdal'ugo torna, arnelyet egy zenes kulturalis rendezveny kovet.

Megnyit6 ddelott 9 h,
ahol- a visszajelzesek atapjan - 10 esapal vesz reszl.
14 h-kor dijatadasok,
15 h-t61 zenes rendezvenyek, helyi eload6k reszvetelevel,
17 h-t61 sztar vendeg Kis Gr6f6,
18 h-t6111tcabal, melyen a Bekesi Hanglliat Band sz6rakoztatja a
kedves vendegeket.
A rendezveny helyszine: az Endradi Sport telep.

Szereleltel varunk mindenkil e rendezvenyiinkre.

-Most a doktori kepzesemet vegzem, jelenleg a masodik evben tartok.
Az els6 szamu eel eppen a doktori fokozat elerese, utana aka.. ott
maradni az egyetemen kutat6i allasban, vagy akar masik egyetemre
kerlilni, esetleg olyan cegnel dolgoznek, akik matematikllsokat
alkalmaznak.
-Milyen praklikus, mindennapi elelben haszncilhat6 oldala van ennek a
tudomanyagnak?
-Ha csak a "magas", felsa matematikat nezzlik, akkor peldaul egyfele
modellezo csapatok szoktak mukodni, mondjuk a jarvanyterjedesi
model lei kapesolatban, hogy peldalll egy adott jarvany hogyan fert6zi
meg az embereket, illetve milyen szisztema szerint kell a ved6oltasokat
elkezdeni beadni az erintett embereknek. Kik Jegyenek peldaul a
celcsoportok? Az a j6, ha a fiatalokat, vagy az id6seket kezdik el
vakeimizni, vagy milyen mas terlileten kezdjek el? Mas teriileten
szamos lehetoseg van peldaul a penziigyi csopOlioknal, akik a
tozsdenel dolgoznak, vagy a nagyobb penzligyi cegeknel, biztosit6knal
rizikOfaktorok elemzesenel, vagy tovabbi feladatoknal.
-Vissza IeI've az olaszorszagi konferencia ra. Mi Iyen erdekes
lalalkozasok torlentek, mikrolfolyl asz6?
-Nyilvan elsasorban nekem rendkivlil erdekes volt ez a nemzetkozi
konferencia, minlegy szazotven resztvev6vel, mind matematikusok,
akik reszt vettek a diszkret matematika temakoreben. A leglljabb
kutatasi terlileteket lehetett megismerni, az el6adasokb61 meg lehetett
rudni ki mivel foglalkozik. Elokeriiltek azok a problemak, amelyeket a
jovoben majd meg kell oldani. TalaIkozhattam a leghiresebb
professzorokkal, peldaul Korner Janossal, Korcsmaros Gaborral, de
voltak Amerikab61, Kanadab61, Szingapurb61 ... Ezt a konferenciat
1981-tol rendezik meg. Erre en itthon jelentkeztem, mivel a
temavezet6m mondta, hogy j6 lenne, ha elmennek, annal is inkabb,
mivel6 meghivott eload6 volt. Sokkal fiatalabb delegalt naIamnal nem
volt, viszont a korosztatyomb61j6 nehanyan reszt vettek, am rulnyom6
reszben inkabb idosebbek jottek el. Tehat ezen az esemenyen a palya
kezdok es a szakmabeliek sokat merithettek a leadott el6adasokb61. En
is rengeteget okultam. EI6adasok utan lehetett az el6ad6kkal
beszelgetni, k6rdeseket feltenni. Az idotartama egy szuk het volt.
Dob6 Tlinde tanarn6nel fejeztem be itthon a tanllimanyaimat, el6tte
Hubenk6 Erzsebet, Fekecs Eva voltak a tanaraim, akiknek koszonettel
tartozom.

Benyogesek, csodabogarak
A kovetkez6 "benyogeseket", de inkabb kepzavaros nyilatkozatokat
politikusok, fontos pozici6ban leva emberek "nyilatkoztak ki", vagy eppen
egy-egy reklamban hangzottak el.
*...Valami nagYOll nem volt j6 (vagy eppen nagyon j6 volt) a 95-6s
evekben... ! Tehat nem 90-es evek, hanem 95-os evek, amibo! ugye csak egy
volt!
*... harapdaltam az ujjaim, de nem tudom melyik a nyertes ... (?)
*(mar-mar szokvanyos hiba: nem tudjak sokan, hogy a hoi?, hova? kerdesre
melyik a helyes valasz) ...ezen az utcaban ... Tehat nem ezen az lltcan, vagy
ebben az utcaban van valami a nyilatkoz6 szerint! Valamint: "Ebbe az evbe",
vagyis ebben az evben.
*"6sszeesklives elmeleteket mondani ... ", vagyis nem gyartani, vagy krealni.
*Evszazad aradasar61 beszelnek peldaul (vagy bannirol, de az-az evszazad
esemenye maris!), az evszazad elsa eveiben ...? Ki tudja, mi johet meg a
k6vetkeza 90 evben?!
*"Mit tehetnek az emesztesi problemamra?" - kerdezi a reklam. Egyszeru a
valasz: ne egyel annyit, ne igyal annyit, mozogj t6bbet! Es maris nem keJl a
draga gy6gyszerre k6lteni! (Megjegyzem a rekJamok fele gy6gyszer
tartalmu. Kiderlil, hogy nagyon szeretnenek a gy6gyszer gyart6k bennlinket
mindenfele fajdalomcsillapit6kkal. allergiacs6kkentokkel stb tomni! Ne
engedjuk! Mindeme van egyeb, otthoni megoldas, ami szinte semmibe se
kertH, vagy csak gondolkodjunk kicsit! Peldaul eg a gyomrod, sok a
gyomorsav? Ne egyel annyi zsirosat, fiiszereset, savasat, de ha megis,
hasznalj sz6dabikarb6nat vizben oldva! Ne agy6gyszerert nyilljllnk azonnal,
es terheljiik a majunkat, vesenket, mint szegeny Elvis telte: ha nem ment arra,
ha ment an'a, ha ehes volt arra, ha nem volt ehes arra, ha nem ailldt arra, ha
aludt arra, ha doppingolni akart arra, ha nem, arra ... )
*VegyUnk tU-eles kepemyos akarmit! Kerem, a tel sose volt eles, legfeljebb
hegyes! Aleve, vagy monitor kepminosege pedig nem hegyes, hanem eles ...



Sajnos mar lassan megszokotta valik, hogy ilyen IMvany fogadja az
embert egy-egy varosi hulladekkontener lerakat (hlliladeksziget)
kornyeken. Ezek a szines kontenerek a szelektiv hulladekgyi'tjtes miatt
lettek kihelyezve nehany eve. (gaz, hogy rendszeresen uritik ezeket,
hetente. vagy kelhetente, de mint sok helyen IMhat6, nem eleg gyakran.
Val6sziniHeg a nyari, tllrista idenyben - de telen is - igeny szerint
kellene, koltseget nem kimelve iiriteni ezeket l Valahonnan csak Ie
lehetne csipni ezt az asszeget. .. ?' (Kepiink a J6kai utca vegeben, az
6voda e16tt keszult, de, sajnos, keszulhetett volna masik helyen is!)
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ZOldbe (gazba) borul Gyomaeildrod

- Tovabba egy gondolat Papp Lajos emlekfajahoz.-
Nem igemi kell, hogy majd gondozzak (a fat), hanem val6ban gondozni
kellene, mint a gyomai k6ztemet6ben lev6 Kner esaladi siremlekeket is
(Iegalabb nevezetes alkalmakkor, pI. Kner-napok stb), mert ha Ok nem
alapitjak meg a nyomdat, val6szinu, hogy nehai Papp Lajos
vezerigazgat6 ur nem kaphatott volna emlekfat. A temet6i z6ldek.r61:
miert varjak meg, hogy kiszaradnak a szepen kihajtott diszfak (azok
meg most nem gazok, mint a Pasztor Janos uti kiszaradt fak) miert nem
6nt6zik folyamatosan (legahlbb kanikulai napokban)?
Miert nem gondozzak rendszeresen a par eve kitakaritott regi temet6ket
es k6rnyeket? (Kat6 J. lltca ismetelten t6bb meter magas es
baJesetveszelyes a zold (gaz) vagy a gaz z6ld pedig az arokrendezesnel
a markol6, tovest6l es talan 6r6kre kiirthatta volna.). Az
arokrendezesnel valakinek eszebe jutott mar es intezkedett, hogy a
nagyon mely arok gondozasa is az ingatlan tulajdonos feladata, de az
lehet egyedlila1l6, id6s, beteg: mint nehai Balintne Kat6 Klarika tanit6
neni. A temet6i zoldekhez kapcsol6dik: temet6be menet a Katona J.
utcamll lev6 vasuti atjar6t el6jelz6 tablakat is takarja az a gaz zold. A
temet6be menet ezert nem IMszanak a tablak, visszaj6vet meg azert
nem, mert lassan evek 6ta nem p6toljak a hianyz6kat' (Ott nemjartak a
rendorseg es a MA V illetekesei a kozelmldtban volt akci6 soran?)
Olyan kerekparos-barat telepiiles Gyomaendr6d, hogy a
vastltallomasnal levo keyes kerekpar tarol6t meg be is arnyekoztatja
(Iehel, hogy nem irtottak ki a gaz fUzfa hajtast es mar arnyeka is van?).
Sot olyan kerekparbarat Yaros, hogy csapadekos id6ben meg plusz
husit6t is kapnak a kerekpartlton k6zleked6k, igaz pocsolyas vizb61,
kaviccsal egyiitt, ami szinten nagyon balesetveszelyes
GYERMEKNEK, feln6ttnek egyarant. A Fouton egy par elt6m6dott
csapadekviz elvezet6 racs is kizoldellt mar. ABajcsy-Zs. llt-J6kai lltca
sarldn mikor veszik mar ki az evek 6ta kilatast es balesetveszelyt okoz6
bokros fat? A Pasztor J. tlton, a piac el6tti kerekparutat es tartozekait
miert nem gondozzak? 19az a tartozekok, mint peldaul a tablak nem is
Ic\tszanak' A vizelvezet6 arkokhoz meg visszaterve, peldaul az Arany
Janos utcaban a kitermelt fdld is gazba borult. Akik el6tt idaig szepen
gondozott volt a teriilet, az varhat egy par evet, amig ismet szep fuves
Iesz a rendkivullaza fdldhanyas.
Befejezeskeppen talan nem is lehet csodaJkozni, hogy ilyen gazos lett
Gyomaendr6d, ha a Varoshaza bejarata felett is kin6tt az a gaz
"Majllsfa" (idok6zben ki lett takaritva az es6csatorna, vagy esak a
"MajusfM" tavolitottak el.) lobbit6 es megel6z6 szandekkal Orovecz F.
Oliver.
U.i.: Amig egeszsegem engedte, addig gondoztam a Kner csalad
sirjainak kornyeket'

**
Alsagos, hazug vilagban eliink, nem csak Gyomaendr6dan. A yaros
vezeteset csak az anyagi haszna erdekli. Nyaron metszik a fakat,
amelyeket mindenhol telen szoktak. Egy rossz szokas alakult ki itt a
telepiiJesen. Milyen mez6gazdasagi kepzettsegii polgarmester az
olyan, akijuniusban, cseresznye ereskor metszeti az utcaban al16 fakat?
Semmit nem tud a navenyekr61, a termeszetr61, aki nem tudja, hogy a
fakat telen, kihajtas el6tt kell metszeni alv6 allapotban es telen kell
kivagni is. Az ember szive faj, mert rajta az agakon a sok gyumalcs, a
sok level. 0lyan, mintha a hasas, vemhes allatot vagnak Ie. A
polgarmester hivatasa melysegeben ellehetetlenlilt a telepiiles
k6zbiztonsaga. Nines aki megvedjen bennunket a rabl6k
garazdalkodasat61. 2014. majus 23-an, penteken, ejfel el6tt a bezart
kapun at elloptak a noi kerekparomat a haz el6tti folyos6r61, amellyel
jartam. A kerekpart csak akkor lattak, mikor bemaszlak, az utear61 nem
volt litthat6.

Ha a polgarmester nem tudja biztositani a rendet, mondjon Ie! Van
rendorseg es polgarorseg is. Mindkett6 aut6val van ellMva. Mit 6riznek
a polgararok? Ha az orszag teleplilesein jar az ember, a polgar6rseg
miik6desere, 6rza-ved6 tevekenysegere hivjak fel az odaerkez6
figyelmet. Felirjak az odaerkezo jannuvek rendsz{,mat, ha keresni kell,
tudjak, hoi tegyek. Sajnos nalunk az elveszett vagyontargyak nagy
resze soha nem keriil meg. Sokan mennek el a telepiilesr61, mert felnek
az ejszakai behatol6kt61. Dr. W. 1.

Volt egyszer egy Termenyforgalmi Vallalat, lett bel61e Gabona es
Malomipari Vallalat, majd ki tudja hany neve es tulajdonosa volt. Ha
igaz, sajnos bezar a hirmond6nak megmaradt voltTARHAz is!

-0 F. 0-
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Kin\ndulasok
A R6zsahegyi iskola tanul6i tanulmanyi kirandulasaikon, korosztalyt6!
ftiggoen, egyre messzebbre mereszkedtek, hogy ismerkedjenek szep
hazank latnival6ival. Busszal, vonatta], kerekparral 1<'Itogattak el a
B6nom-zugba, Devavanyara, Szarvasra, Bekesesabara, OpusztaszelTe,
Poroszl6ra, Pan'tdra es Budapestre. A kozos elmenyek es tapasztalatok
j61 hasznosithat6k a tanitas soran.

Tortenelem verseny
Ebben a tanevben is tobb tanul6 vett reszt a TIT K6r6s6k Videke
Egyesiilet levelez6s tortenelem versenyen. Az at fordul6 utan at
r6zsahegyis tanul6t hivtak meg a megyei dontore, A Bekescsabfm
rendezett versenyen az 6t6dikesek versenyeben Veress Hunor 2.,
Nemes Agota 7. lett. Vaszk6 Agnes hetedikes tanul6 5. helyezest eli el,
a nyolcadik osztalyosok kozott Val]U Tamas 3. mig Roszik Laszl6 7.

lett. jo/ylQlaS Q 7. olda/on
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mas szomszedunkera se! lIyen alapveW hibakat veteni nem
szabadna, holott a mldtban is az 6 ittleti.ik alatt szereztUnk diplomat,
hazat, bizonyos eletszinvonalunk volt! Eltiink, ahogy eltiink, de
szerintem szazszor kiilonben, mint most! Most esak a penz a
gazdagodas a lenyeg.

Onkormanyzati valasztasokr61 sz6lva a Munkaspart reszt kivan
venni a helyhat6sagi vaIasztason. Egyel6re meg nem tisztazott,
hogy hany keliiletben inditunk jelolteket, de elarulhatom, hogy
fiatal, agilis, ertelmes, intelligens holgyek, ferfiak lesznek a
jeloltjeink, de szamitunk a tapasztaltakra, id6sebbekre is. Hogy
mennyire vagyok megelegedve a jelenlegi testi.ilet munkajaval?
Mint ismeretes nem vagyok se Fideszes, se MSZP-s, se Jobbikos, se

"Korosok Videkeert-es" se! Viszont kernem
a yaros lakossagat, hogy ezeket a politikai
nezeteket mindenki tegye felre!
Gyomaendr6d erdekeben gondolkodjon es
szavazzon mindenki, es olyan embereket
valasszunk a yaros vezetesebe, akik
"odateszik" magukat, nem kifo~asokat

keresnek, mikor dolgozni kelt. En mar
egyszer hivatalosan elmondtam egy hajnali
Kepviselo-testiileti i.ilesen, hogy onoknek
kotelessegi.ik, ha kell, ejfelkor is
felsorakozni a yaros erdekeben l Erre azt
mondtak nekem, hogy hogyan gondolom en
ezt? Hat ugy gondolom, ahogyan kell! Vagy
akkor nem kell vallalni ilyet. Mert, sajnos, e

L-'-'cr-__--"'....uIQllI.....L..:-.L.:...........m:__=-.J·· tes tii1et nemely tagja is igert ossze-vissza
felel6tlenlil mindent. .. Eltelt a negy ev, es

semmi nem tortent. Azt is el kell mondani, hogy tabben meg a
korzetlikben sell1 voltak kint a lakosoknal, a vaIaszt6iknal! 6k
mindig a maganvelemenyiiket szavaztak meg, nem a
valaszt6polgarok velemenyet kepviseltek. Aprop6, egy pelda:
legjobb emlekezetem szerint, mintegy 300 miIJi6 forintos
palyazatra lett volna lehetOseg, kerekparsav epitesere, amit
leszavaztak. Lehet, ha az a kerekparsav elkeszi.ilt volna, akkor nem
kellett volna egy fiatal eletet elvesziteni.ink! Mindenkinek faj6
emlek. Ne legyen a varosnak ilyenben resze, de fOleg ne ltgy, hogy
bosszuvagyb61, meg panamazasb61, egyeni erdekek miatt nem
szavazunk meg fontos dolgokat - fejezte ki rosszallasat David
Istvan.

Mar regebben elhataroztak az e16deink, hogy a varoskozpontot,
mi6ta Gyoma es Endr6d egyesi.ilt, epitsiik ki kozepen. A
sporteentrum, stadion is tervben volt. Az egeszsegi.igyi kozpont is
feltetelezhetoen gyanus koriilmenyek folytan alakult, letesiilt ott,
ahol; vagy a gy6gyszertar, amiket is a "harmadik", uj kozpontba
kellett volna epiteni, vagy a sportesarnokot peldaul. De emlithetem
a postal is. Itt Endrodon a postat lefejeztek, a helyi dolgoz6kat
eltavolitottak, mert allit61ag biztositast kellett volna nekik amini,
ami nem kezbesitesi munka. Javasoljuk, hogy kozepre epitsenek uj
postat, es aztan meg kell szlintetni Gyoman is, Endr6don is, legyen
esak egy. Ha mar korabban ebben gondolkodtak volna, hogy
minden kozepre keriiljon, akkor egy gyonyolii szep uj kozpontunk
lehetne. Ugy tfmik, hogy Yarfi Andras ezt az elgondolast koveti,
akkor ezt kelt tamogatni, pedig en munkasparti vagyok - tette hozza
David ur.

A Munkaspart ona1l6an akar indulni, annak eltenere, hogy mar
korabban is megkerestek klilonboza partok egyi.ittmukodes
i.iri.igyen bennunket. Mi elzark6ztunk, mi a szegeny ember, a
munldsember erdekeit vedjiik kezdett6t. Bi.iszkek vagyunk
egyebkent arra is, hogy az orszagban els6kent mi, a gyomaendrodi
Munkaspart allitott emlektablflt a munkasoknak, a bereseknek, a
eseIedeknek. Eleg szomoru, hogy az e16z6 kormanyok,
partvezet6k, varosvezet6k ilyenre fittyet hanytak! - fejezte be
David Istvan."
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A valaszhisokrol a Munkaspart...
David Istvan a helyi Munkaspart vezetoje foglalja ossze
velemenyet az elm{dt parlamenti, EU-s valasztasokr61, valamit
elozetesen az oszi helyhat6sagi voksolasr61.

Mi a Munkaspart elszantan, hatarozottan keszi.ilti.ink a parlamenti
~ala~ztasra. Nem lehet tagadni, hogy 2006 6ta egyre fogyatkoz6
letszammal, hisz tObb part iparkodott azon, hogy a Munkaspartot
szetszabdaljak, netan megsemmisitsek, esetleg beolvasszak.
Szerenesere nem sikeri.ilt. Bi.iszken mondhatom, hogy mostanaban
partunk letszama a novekedes utjara lepett, tiszta lelkiismeretu
emberekkel. A mi partunkban ninesenek bunozak. A vatasztasokra
43 jeloltet allitottunk. Ebb61 33 megallt, viszont sajnos, az en
szemelyem is hiaba tudott osszegylljteni
alairasokat, de hianyossagok miatt nem erte
el vegi.il a kello mennyiseget. Esetemben
esak 484 gyGlt ossze, ami 16-al kevesebb az
elegseges 500-nal. Aztfm a vegs6 eredmeny
nem volt oromteli szamunkra, mert a
Munkaspart felfele iveleset vartuk. Reszben
azert sikeriilt, mert kazel28 ezer szavazatot II'-__=--'!T
kaptunk, aminek nagyon oriiltiink. Viszont
tudni kell, hogy a t6bbi parttal ellentetben mi _
a kampanyunkat saja(zsebb61 fizettiik, es ez
nagy dolog! Biztosak vagyunk benne, hogy
peldaul az egyetemeken bent leva fiatalj aink
mar megertettek, hogy a Munkaspali milyen
politikflt folytat, mi a eelkituzesi.ink. Viszont
az is igaz, hogy nem szivesen i.iltiink volna
be ebbe a parlamentbe, mert nekunk ott nem nagyon van helyGnk
ilyen emberek, politikusok kazatt! A I6nyeg viszont az, hogyaz
eltelt 25 ev alatt az egyszerii munkasember kezdi megerteni, atlatja
azt, hogy melyik part az, amely az 6 erdekeit kepviseli! Sokan
hibasak, fOleg a partok is nalunk, hogy Gyon;aendr6dnek evtizedek
6ta nem volt orszaggyulesi kepvisel6je! Es, ha netan van egy
kepvise16jeloltiink, akkor meg nem arra szavazunk!? Legjobb
tudomasom szerint mindig az orszaggyGlesi kepviselotol valjuk,
hogy hozzon lehet6segeket a varosba. Mas varosokban ugyanakkor
talalhatunk nem esak egyet, de akar kett6t, vagy tobbet is' Erre
miert nem figyel oda az, akinek erre figyelr.ie kene?!

Neki.ink nines ktilfoldr61 anyagi tamogatasunk, esak egyeb
segitseg ... egy viszont biztosnak tunik mar most is: hogy a 20 18-as
valasztaskor mar tobb kepvisel6jeloltiink fog allni, es tobb
megyeben fogunk reszt venni. Meg kell faj6an jegyezni, hogy a
vezetosegiinket, az elnokiinket, Thiirmer Gyulat nem engedtek a
mediakban megsz61alni, esak nehany 01l6zott mondat erejeig!
Neki.ink ez nem demokraeia! Mi, igaz, azt valljuk, hogy nem kell az
EU, de a NATO se! Meg a penze se! Ezert nem is mentiink el
szavazni, bojkottaltuk az EU-s valasztast. Mindenkit inkabb arra
biztatunk, hogy lepjiink kiaz EU-b61, NATO-b61! Kerem szepen!
Ebben az orszagban mar annyi ver folyt - a ket vilaghaboruban, az
'56-os ellenforradalomkof. Be kellene mar egyszer es mindenkorra
fejezni az oldoklest! Sajnos most is elebe nezi.ink, mert mi mindig
belekaparaszunk minden orszag, vagy a szomszedjaink beli.igyeibe.
Mikor kint voltam Moszkvaban mar akkor megmondtak az
oroszok, hogy se az EU-ba, se a NATO-ba nem engedik belepni se
Ukrajnat, se Grllziflt! Ez az ukran kerdes sem llj keletu! Mar evek
6ta zajlik, de most pattant ki olyan allapotra, hogy verfiird6t
rendeztek, bizonyos felel6s szemelyek. Emlekezzi.ink, hogy a
Fidesz kezdte a legnagyobb gyalazkodast az oroszokkal szemben,
aztan megvaltozott, 180 fokkal megfordult! Most ezt a moeskos
kesztyut felhuzta az Osszefogas, amikor mindenfele nagy medveral
beszel. .. ! Tim tiszteletben kene tartani a szomszedunkat, ha meg
nem, akkor pedig megse kene gyalazni. Val6szinu, hogy az
Osszefogas tObb ezer szavazatot veszitett ezen, mert az orszag
lakossaganak nagyobb resze nem vevo az oroszok gyalazasara, de
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Riol DUTORT, ANTIK DUTORT vAsAROLOKl
Gyomaendr6d,·VI ker. 540.

Telefon: 06-30/9533-594

REALIS AnON VESZEK:
Boltberendezest • hagyatekot, regisegeket,

6cskasagokat • regi stilbutorokat
oparasztbutort (szekreny, asztal, kaszli, sublOt,

faliteka, konyhaszekreny, lada, szek,
ttikor es ttikorasztal, kredenc)

Fizetis azonnal, keszpenzzel!
Barkai lsolt, Gyomaendrod, Bocskai u. 59.

Temetkezes, temetkezessel kapcsolatos
teljes korii iigyintezes

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

Az iigyfelszolgalati iroda nyitva tartasa munkanapokon:
8-12:00-ig es 12:30-15 6raig. ipgyomaszolg@internet-x.hu

Varjuk kedves vasarl6inkat a
Fo tIt 214. sz. alaft (a T-Mobil helyen), a

Mobiltelefon Szakiizletben!,
Uj es hasznalt mobiltelefonok

eliekesitese, javitisa!
Tartozekok, navigaci6k!

Nyitva taIias: H-P: 9~12; 13-17. ~~11~1~~~1.~~~
Szo.9 12.

.. Szep ru!l6ball, orallY ai/Oil UGYELET: ejjel-nappal hivhato
kopogsz most, !logy szabad-e?" telefonszam: 06-30/630-80-97

(Weol'es SillldOl)
A Csoke JanOS A A

TEMETKEZESISZOL6A jATAS

Dara/f beton, legla: 2500 Ft +alatol
Elerhetosegek:

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

" Epit6ipari szolgaltatasol< nyujtasa,

~ epitesi anyagok szallitasa

....... ." Kornyezetvedelmi engedellyel

~ ~ tiszta beton, teglatormelek

-(5 ;~ atvetele dijmentesen'
§
·ei

CSONTI(OvACS-AI(UPRESSZOR

A~ ruiutzO:J;
Ruhajavitast valla/ok!

Cipzarcsere, jUggonyvarras, atalakitas, sziikites, bifvites
Gyomaendrlfd, Apponyi u. 17/1.

Nyitva tartas: h6tfO-pentek: 9-12-ig; 14-17-ig
Szombat: SZONNAP!._------_-./

Rendel:

Bekescsaba, Szent Istvan ter 6. szam alatt
() HETFON: 14-18 ORAIG
~ .. idegbecsiplfdesek, izu/efi b/okk, tartasi

'(2JB rendel/enessegek megsziintetese
<':::.. .L:<,.l _nyaki eredetii szedU/esek megsziintetese

- sportseriitesek, izU/eti banta/mak keze/ise
- hagyomanyos kinai orvoshis
- jU/akupunktimis fogyOlCllra
- porckorongservek es terdb/okkok miitet

ne/kii/i megszuntetese

DR. GARZO PETER terrneszetgyogyasz
Mobil: 06-30/9458-477

...................................................................................................................................:

~pi OBOZI
StancoIt es hagyomanyos I
PAPIRDOBOZ gyartasa I

I , I :

STANCFORMA KESZITESI :
R6za kft.

5500. Gyomaendrod, Iparte1ep ut 1/1.
Tel./fax: 66/282-095; 06-20/9142-122 :

E-mail: rozakft@rozakft.hu!.... , , ,



ROZSAHEGYI KALMAN ALTALANOS ISI(OLA
Ballagas
45 nyolcadikos ballagott vegig a szepen feldiszitett tantermeken, majd
elkoszontek az iskolM61, s ezzel lezarult eletilk elsa szakasza, a
gondtalan gyermekkor vilaga. Magukkal vittek az oszi tUrak, tMikak,
kozos iinnepek, kirandulasok, R6zsahegyi Napok sok szep emleket,
hogy szeptembert61 masik iskolaban, llj koz6ssegben folytass~k

tanuJmanyaikat.
Az iinnepeltektol elkosz6nt Yarfi Andras polgarmester es Kepenyes
Andras tankeriileti igazgat6. Farkas Zoltanne Marcus Aurelius r6mai
csaszar soraival bocsatotta utra a ballag6kat:
"Ne gondold, bogy ami neked nehezedre esik, az emberileg lehetetlen.
Inkabb ugy fogd fel, hogy ami emberileg lehetseges es megszokott, azt
te is elerheted!"
Az iinnepsegen Szuj6 R6bert es Roszik Laszl6 kapta meg a Gergely
diak-dijat. .

I(IS BALINT ISI(OLA

Veliink szines avihig!
Az idei Kis Balint Napokat junius 1O-en es II-en rendezte meg az iskola
tantestiilete es diaksaga. Rendhagy6 orakkal es nepzenei koncerttel
kezdodotl a ket napos vidam programsorozat. A Kis Balint
Emlekiinnepseg helyszine a Hosok llti iskola udvara volt. Az irodalmi
szinpad es az 6nekkar szep mi'lsora utan koszorLlzasra es dijlitadasra kertilt
sor. Kis Balint Dijat kapott .......--.........----".-~--___,.
Balla Karolyne tanarno es
Kruchi6 Adrienn 8. bosztalyos
tanul6. Az Bv tanal'a:
Kovacsne Szab6 Maria lett, az
Bv diakja: Tari Edit 8. c
osztalyos tanlll6, az tv szi.il6je
dijat pedig: Tarine Varga Edit
kapta. Halasz Istvan-dijban
reszesiiltek a III - IV.
korcsoportos kezilabdas
lanyok, akik a Kis Balint
A.ltal<\nos Iskola 7-8. osztalyos
tanul6i, edzojiik: Lakatos Tibol' testneve16 tanar. Gratulalunk a
dijazottaknak!
Gyomaendrod 25 eves evfordul6ja alkalmab61 kept;slap kiallitast es
fot6kiallitast rendezett az intezmeny a Hosak llti aulaban Rosza Peter es
Hornok Ern6 gylijtemenyeb61. A delutan pedig va16ban szinesen,
szabadon, valtozatosan zajlott a gyerekek koreben, hiszen szamos
progl'amb61 valaszthattak. T6bbek k6zott: ijaszat, kenuzas, kotelpalya,
tanchaz, legvi\r. ..
Az est a Katona J6zsef MLivel6desi Kozpontba ert tbbb pedag6gust,
diakot. hozzarartoz6t p' .. alma a fajat61" - gyerek - sziU6 el6ad6estre
kivancsian iUtek be az erdekladok. Az iskola volt esjelenlegi tanitvanyai,
kival6sagai szerepeltek egy szinpadon edesanyjukkal vagy edesapjukkal,
akik sok-sok eve tanitanak, nevelnek, Gyomaendr6d kulturalis eleteben
fontos szerepet t61tenek be. Ertekes, szivet melenget6 meset, verset,
eneket, zenet, neptancot hallhattunk, lathattunk. Magas szintii
eloadasokban gyony6rk6dhettilnk. Remeljiik, lesz folytatasa ennek a
szep kezdemenyezesnek, amely Agostonne Farkas Maria igazgat6no
nevehez fGzodik, az 0 otlete nyoman va16sult meg az el6ad6est.
Koszonjiik a fellep6knek aIdozatos, magas szintG felkesziilesiiket,
munkajllkat, es kosz6net illeti; Honti Judit, Palicskane Szegedi Katalin es
Galne Juhos Eva tanarn6k izleses dekoraci6it.
A masodik napot immaron hagyomanyosan a Dial5.onkormanyzat
szervezte K6nya Marta es Kereki Iren pedag6gusok segitesevel. Kis
Balint- pl'6baval indult a reggel, majd a Diak6nkormanyzat kozgyiilesere
es a pr6ba ertekelesere kel'UIt sor. Delutan, a Csaladi napon a gyerekek
vettek bil'tokukba a sZinpadot. Utvanyos, vidam, kedves produkci6kat
mutattak be. Kes6 delutan nagy izgalommal vartak a kisebb - es nagyobb
diakok egyarant az idei Kis Balint Napok sztarvendeget: Danics D6rat.
Koszonet a sziil6knek, a "Gyermekekert alapitvanynak", az intezmeny
nevelotestiiletenek a szervezest, lebonyolitast, megval6sitlist. Szinesen es
szabadon voltunk egyiitt! tgy kerek a vihlg! -HJ-

ij, GYIlMAf DROOI.HiRLAP .

XII. Bognics Napja
Paprikaskrumpli-

Fozo Verseny
2014. jllOius 7-en tizenkettedik
alkalommal keri.ilt megrende
zesre Oregsz616ben a Bogn\es
Napja Paprikas krumplifOzo
verseny.
A k6z6s 6sszefogassal megval6
suit rendezveny kellemes ido
ben, szep cs kulturalt kornyezet
ben, csaladias hangulatban
zaj lott. A rendezv'enyen 44
csapat fOz6tl. Nagyon izletes es
kiilonleges bogn\csetelek ke
szii Itek. A 3 tagll zsill'i nek
komoly kihivast jelentett az
elkesziilt etelek l'angsorolasa.
Papri kas krllmpl i kateg6riaban

els6 a Holdlldvar tanoda, a masodik az ONO csapata, a harmadik helyezett
a Dial esapat lett.
Egyeb kateg6riaban az Endr6diek Barati kare, majd a Mesecsere tanoda, a
hannadik helyen pedig a Ban\tsag l<1ub esapata vegzetl.
A zsihi kiilandijjal jutalmazta a Halgasztron6miai Egyesiiletet, a
Zingertigurajank6, a Bugyi Team, a Tlll'6 Rudi, a Barna, az ONO, a
Mozgaskorlatozottak es a Szinfolt mazsol'ett csapatokat.

Oklevelet kaptak meg, akik eloszol' fOztek, akik minden eddigi
l'endezvenyre beneveztek, a legnagyobb letszamll, a legfiatalabb, a
legid6sebb csapattaggal rendelkez6k.
Ezen kiviil minden esapat kapott emlektargyat koszanetiil a reszvetelel1.
Af6zes mellett egesz nap szines programokkal vartuk az erdekl6d6ket.
Delelott Cibere a boh6c interaktiv mi'lsorral sz6rakoztatta a gyerekeket,

majd a Tulipanos 6vodasok szen:pellek, ezutan a Rumba TSE kel parosa
(Nagy Mark - Szab6 Eszter es Nagy Benee- Horvath Nikolett) taneolt.
Delben "J6 ebCdhez sz61t a n6ta" Mraucsik -Timar Du6 el6adasaban.
Ezutan Kotorman Barbi enekelt, majd a Szinfolt Mazsorett csoport
mlison'lt lattuk. A Bal'Atsag Klub dalcsokra utan Magyar R6zsa
el6ad6miivesz enekelt.
Az eredmenyhirdetes es a tombolasorsolas utan Kangoo bemutat6ra keliilt
SOl', vegiil Kmellar Mate tal10tt Retro-Pal1yt.
A rendezvenyre kilatogat6 gyerekek onfeledt jatekkal vettek birtokba az
ingyenes trambulint es a legvarakat.
Kiser6 rendezveny volt a R6zsahegyi Hazban Dr. Szonda Istvan etnogn\fus
"Betyarok az I848-as szabadsaghal'cban" -cimi'l fot6kiallilasa es a Haz
melletti het, egykori kiilteruleti iskola emlekoszlopam'll megrendezett
iinnepseg.
KoszonjUk a csapatok reszvetelet a versenyben, a tamogat6knak az
onzetlen segitseget, a fellep6knek a szinvonalas mi\sort es mindenkinek,
akik hozzajarultak a rendezveny megvalositasaban es segitettek
munkankat.
OrulUnk, hogy egyUtt tolthettUnk egy kellemes napot az Oregszol6ben!
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RENDORSEGI ESEMENYEK
Jllllius 5-en. ejszaka jelentcttek be, !logy a FOllton egy szemely az
ott leva lizletek kirilkiltait rongaljil. A kierkeza jaror par percen
bcH.il megtalalta az clkovctOt, de mikor a szemely meglMta a
rendaraut6t, cl akart menekiilni, ennek ellenere elfogtak cs az 6rsre
el6allitottak, az eljara~ cHene folyamatban van.
M~\jlls I-en, cste hat 6ra t~\jekan eszlelte a jaror, miszerint egy
szemeIyaut6 bizonytalanul halad az uton, az utpadkara is rahajl.
Intezkcd6s alii vontak a vezet6t, 6s azt{\I1 kiderlilt, hogy er6scn ittas
volt. Ellene ittas vczet6s miatt folyik az cljanis.
Maj us 9-6n, a rcgge\i 6rukban 6szleltc a jaror a F6 llton, hogy egy
koesi forgalmi rendszam nelkiil kozlekedik. Az igazoltatas sor{\ll
raj6ttek, hogy a jarmfl a forgalomb61 korabban kivontak, forgalmi
engcd611yel es rendszammal cgyiltt. A ferti rtwdasul ittasan
vezetett. Ellene folyamatban van az eljaras.
22-6n, delelatt igazoltatott a jM6r egy helyi h6igyet, akirol
bebizonyosodott, hogy ittasan vezette jarmuvet, sot a jogsija is
vissza van vonva. Helyszini birsag es vervetel utan meginditottaI<
ellene az clj~lr{lst.

Aprilis 12-en. az csti 6rakban cgy szolgalaton kivl\Ji l'endal'
eszlelte. amint a Pet6fi utcitban 2 fedi egy ,,20 km/6" KRESZ
tablftt feszeget. A helyszinre erkezo jaror elfogta a ket elk6vetot,
akiknel szerszamokat, (cs6kules, harap6fog6 stb) talaltak. Tetttik
magyarazatakcnt elmondtak, hogy egy bar;Hjul< 20.
sZl\lctesnapjMa akm1{Jk a t[lblM aj[mdekkepen prezentc\lni.
Aprilis 7-en igazoltatott a rend6r egy ferfit a gyomai varosreszben,
akirol kideriilt,. hogy kor6z6s alatt all, ezet1 elfogtak. A ferfit
gyol11aendrodi betbres elkovetese miatt kbr6ztek.
Junius 12-6n, delelotti 6rakban eszlelte a Lidl aruhilz biztonsagi
6re, hogy egy no a kifizetett arukkal a tolokocsiban t[lvozik, viszont
nem ralzja helyere az aru-kocsit, hanel11 kom6tosan ballag vele
Endr6d iranyaba. A kierkezQ rendor megallitotta es megtudta, hogy
a koesit is haza kivanta tolni az illetO h6lgy, aminek erteke l11integy
25 ezer forint. EI fog{lsa utan szabalyscl1esi 6rizetbe helyeztek.
8-an cjszaka, 2 ora ktiri.il vette 6szre a jaror. amint a F6 llton egy
szel11cly gyalogol !langosan iiv61t6zve, k6zben k6veket h(~iigal.

Rttadasul nern vetette magut ala a rendori intezkedesnek, ezert a
rend arei kenytelenek voltak at megbilincselni es eloallitani az
orsre. A zajongo ellen garilzdasag es jogszerLi intezkedes miatti
engedetlenseg a vad, es elinditottak a feljeJentesi eljarast.

NYA IMRE
5500 Gyomaendrod, Bajcsy-Zs. (at 98.

Telefon: 66/282-802; 30/6388-953
A CIOS AJANLAT!

STIHL, MAKITA kisgepek a keszlet erejeig!
Alkatreszeik es kiegeszit6ik is megvasarolhat6k!

Szegelynyir6k, kaszak...
Mos6gepek, hGt6k, fagyaszt6szekrenyek

FGtesfelujitashoz, rekonstrukci6hoz kazanok,
radiatorok, szerelvenyek!

Idomacelok, srkhal6k, lemezek
Minosegi konyhaieszkozok, haztartasigepek

Min6segi kerekparok es alkatreszek!
Epuletgepeszeti anyagok, csovek idomok, kazanok

Tuzrostely (kalyha- es kazanrostelyok)
kandall6k nagy valasztekban!

Furd6szoba felujftashoz mindenfele felszereles,
szukseg eseten rovid hatarid6vel torten6 beszerzesek!

Futeskorszerusiteshez, fUrd6szoba kivitelez8shez
kivitelez6t tudunk ajimlani!

Nyitva tartas:
hetkoznap: 8·12; 13·17-ig; szombaton: 8·12-ig

&f\CQAMENTlTM

TEMETKEZE&
AUandli iigyolet: 36-30/696-11-17
Gyomaondrod. Rajcsy-Zs. lit 117. SZ.

Indulas elott
Olvasom az ingyenes he1yi Hirmond6t. A Polgarmester Dr nyilatkozik
az eddigi munkajar6L Igaz ebb61 semmi konkret nem deriil ki. Kbzli
veliink, hogy a Fidesz nyerte a valasztasokat es majd sokat gondol rank
Dank6 Sela is. Hat ez nagyszerG efZl~s. Nem nyilatkozik Varfi ur, hogy
hoi, mikor, milyen uj programmal akalja a meglepni leend6 valaszt6it?
Tekintettel arra, hogy az el6z6 eiklllshoz szavazatommal
hozzajarultam a gy6zelmehez, most ugy erzem itt az ideje (mert
btlntudatom van) visszakerdezni.
Lassllk az eredmenyeket:
I. hatalmas ad6ssag. Ezt hill istennek a kormany reszben, vagy teljesen
(?) rendbe tette.
2. megstiintettek az iskolas gyermekek kitGnoen mtlkodo, profi m6tion
tOz6 konyhajat. Nines szajiznek megfelel6 kedvenc kaja, repeta, es
nehany ember munkanelkiili lett. A sp6rolas nehany milli6 forint, 
megerte?
3. Elhagytak, odaajandekoztak a varas ekszerdobozat, a Varoshazat
egy hivatalert!
4. Megsziintettek az entir6di kirendeltseget.
5. Megsziintettek az Endr6d es Gyoma varosreszek konyvtarait.
6. az "uj Varoshaza", az elhagyott iskola, viszi a penzt. FGtes, nyaron
h('ttes ... Messze van, meltatlan komyezetben, nehezen eJerhet6.
7. Akerekparut befejezetlen, helyenkent veszelyes.

8. A polgarmester ur kritikat nem fogad el, kozerdekG kerdesekre,
problemakra nem valaszol.
9. A TestUlettel kapesolata kezdetekt61 fogva - enyhen sz61va 
ketsegbe ejto.
10. Latta-e mostanaban a vaSlltallomas parkol6jilt? Latta-e a lift
kbrnyek6t? Viz, sar, a kerekpartart6k mellett fUzfak nonek!
Merhetetlen onbizalom es onkritika hiiwy! Ezek utan nem csodaljuk,
!logy szeretne a "megkezdett munkat" folytatni! Nehogy azt gondolja,
esak a magan velemenyemet irom! Teved! Sokan igy gondoljitk, itt
Gyoman!
Uj, fiatal, tehetseges, Jehetoleg fiiggetlen polgarmesterre van
sziikseglink! Diplomaciai erzek, kultura, az emberek iranti
erzekenyseg, a ket telepulesresz tisztelete - es lobbizas ott ahol kell, es
eredmenyt is hoz a yaros erdekeben!
Polgarmester Dr! Alland6an Gyomaendr6dr61 beszel, mint egyseges
telepiilesr61! J6 lenne, ha az "uj varos!cozpoflt" je/z6t elfelejtene

'
Erre

nines sziikseg! Itt volt a nagy lehet6seg, a450 milli6s beruhazas!
A Sarka LMogat6 Kozpont miert nem itt, a yaros belteliileten epli1?
Miert viszik ki kulteriiletre? A Templom-zugi IMogat6 kozpont
helyenek kijelolese nagy tevedes, meg kijavithat6!
Kedves Polgarmester Ur! Meggondolhatja! Nem hinnem, hogy a
Fidesz Ont akarja l Felek csal6das fogja erni!

Udvozlettel dr. Frank6 Karoly
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MERGEZZUKMAGUNKAT!
Afogyaszt6i tarsadalom rna mar nem esak a haszontalan dolgok megvetelerol
es a korlatlan penzkoltesrol sz61, hanem ezzel egyiitt a NE GONDOLKODJ'
fogalommal is eggye valt es, hogy miert is mondom ezt? Az alabbi lista ~kes

bizonyitek arra, hogy a reggeli szemnYltast61 az esll szemhuny~slg

gondolkodas nelkiil mergezziik magunkat! Nem nezztik, hogy' mIt eS,zunk,
mit keniink magunkra, sokszor mar azt sem tudJllk, hogy mlt-mlert esmalllnk,
mert a kiilesin feliilkerekedett a belbeesen! Az olyan teveszmeket, hogy "ha
ez mergezo lenne, nem lehetne kapni, enni, nem engede~yezne~"st,?' jobb, ~a
elfelejtjiik. Hiszen a fogyaszt6k mi vagyllnk, vagy I~nnenk, aklkbol a mult!k
szepen profitalnak. Talan ismeros, ha azt mondom: En vag~ok a hatalom" e~

hozom a tOrvenyeket, hogy nekelll j6 legyen ' - ez a vtlagban Jelen I~vo

halalmi in\nyilas elsa alapmondala. Viszonl ha e.gy klcSl1 elkezdunk
gondolkodni, eszrevesszuk, hogy ez bizony ,.NEM ROLAD vagy ROLAM
SZGLI" Ahogy a reklam is szepen Illanipllialva mondJa ... Minden rosszban
van valallli j6, Illegpedig l 19az, hogy ezek az anyagok mar leteznek, de sz~pen

kikeriilhetoek. Sok termeket mi magllnk is eloallithatunk ollhon, karos,
mergezo anyagokt61 mentesel. Legyen az hazikolbasz, szappan, sampon
vagy eppen egy naptej! Mindenre van megoldas! , " ,
1. Aszpartam, nemzetkozi neven: aspartame, .¥yogyszereszell neven
aspartanum (E951) Szinte kivetelnelkiil szerepel az osszes Ilght,zero feiIratu
es cukormentes termekben. Mesterseges edesitOszer. Fentlketunona
betegsegben szenvedok szamara SltlyOS merg~zest okozhat. Az aszpaItam?t
tobbek kozott ezek az elelmiszerek tartalmazzak: alkoholos Ita10k, gabom\bol
vagy diOfelekbol kesziilt snack-ek, edes-savanYll konzervek halb61, tenger
gyiimolcseibol, edes-savanyu gyiimolcs- es zoldsegkonzervek, cukorment~s
lekvarok dzsemek, zselek, edessegek, desszertek, alkoholmentes Italok ... es
ami a kel iemes leheletet biztositja szamunkra majdhogynem kivetel nelkiil az
osszes rag6gumiban is megtalalhat6. A Wrigleys-tol kezdve az Orbiton, az
AilWaves-en es a Hubba Bubban at a Doublemintig J6 hiI', hogy egyre tobb
bioboltban kaphat6k mar az aszpartam-mentes ritg6g11mik! . .
2. Nitritek es nitnitok (E249-252) Ma mar nem lltok, hogy a IlItntek a
gyomorban es a tapesatoma tovabbi reszeiben nitrozamilU1a alaklll, amely a
bizonyitottan rillelto anyagok csoportjaba tartozik. A kiserletek soran DNS
karosodasokat (mutagen hatas) es allergias tiineteket is regisztraltak. A
kalium-nitrit agyorsitoll erlelesil kolbaszok es szalamifelek. a natrium-nitrit a
sonkafelek (nyers, pacolt), a hagyomanyos erlelesii kolbaszok, fiistolt
szalamifelek ho kezelt hllskeszitmenyek, hllskonzervek, libamaj (egeszben
vagy tombb;n), a hllSOS fiistolt szalonna es csaszarszalqnna adalekany~~a. A
natrium-nitnitot szinten pacolt hllskeszitmenyek es hl\skonzervek, a kalium
nitnltol a kemeny, felkemeny es fel lagy sajtok valamint a pacolt henng
keszitesekor adagoljak a termekekhez. (Forras: tudomanyeseletmod.bu)
Megoldas: amennyiben valaki nem vegetarianus es nem is kivan felhagynl a
hus fogyasztasaval, erdemes sajat magal.ak otthon elkes~~len,l, a
felvagottakat, kolbaszt es mas hllskeszitmenyeket, amlhez rengetegJo leJrast
talaLhatunk a kiilonbozo konyhai recepteket kinal6 oldalakon.
3. Mineral oil-Asvanyi olaj, paramn olaj,Liquidum Paraffinwn, paraffin
viasz vazelin:ez mind koolajszannazek! Haszmilatakor vekony retegben
befedi abort, reteget kepez rajta. Eltomitik a p6rusokat, blokkoljak a, bar
tenneszetes folyamatait. Elosegitik a mitesszerek es a pattanasok
kialakulasat. Erositik a gylliladassal egyiitt jtlr6 borbetegsegek kialakulasat
(somor, ekcema, hiperkerat6zisok, szeborrea, rozacea, egyeb
borgyulladasok). Akisbabak borere nezve eletveszclyesek: mert nem e~ge~lk

kialakulni a bor lermeszetes vedelmet. Ennek ellenere a babaapolasl
tennekek nagy reszeben a mai napig hasznaljak. F61eg a nagy markak, es ami
teljesen megdobbentett, hogy a gyermekorvosok altai receptre felirt
popsikrem, gy6gyszertari kikeveresre is tomeny koolajszarmazek. Mlvel
helyettesitheto a popsikrem? Joggal kerdezhetjiik! 810 babaapolasl
termekekkel vagy akar szintiszta shea vajjaL A felsorolas vlszont nem telJes,
mert alkalmazzak meg az elelmiszeriparban az elelmiszereket keszito
gepsorok kenesere, alkatreszek sikossa tetelere, siitOformak kikenesere,
valamint az elelmiszerek felUletenek fenyesse teteJere (pekaruk, edessegek,
gyiimolesok eseten) E905 neven. Napi maximum beviteli melU1yisege nines
meghatarozva, ugyanakkor nagy mennyisegben hashajt6kent viselkedhet,
nem velelleniil hasznalja agy6gyaszat hashajt6kent.
4. Ciklamat: Ciklamatoknak a ciklohexil-szulfaminsav s6it (E 952 i), a
natrium-ciklamatot (E 952 Ii) es a kalcium-eiklamatot (E 952 IV) nevezik.
CsakUgy, mint az aszpartamot cukrot helyeltesito elelmiszerekben
alkalmazzitk. Az Egyesiilt Allamokban a ciklamatot 1969-ben betiltoltak,
miutan aJlatkiserletek nyoman az edesitoszer rakkelt6 hatasat
val6szinlisitettek. Patkanykiserletek soran nagy mennyisegben val6
fogyasztasa here- es spermillmkarosodast okozott. (Forras:
tudatosvasarlo.hu)
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5. Fluorid: Azt kellene minel tobb embemek megertenie, hogy bar a fluor
termeszetes elelmiszerekben is elOforduJ szerves kotesben, az izolalt kemiai
foJyamatok eredmenyekent eloallitott f1uorid mar teljesen mas hatast
gyakorol szervezetiinkre. A natrium-f1uorid pedig, amit az iv6- vagy
asvanyvizhez, illetve a fogkremekhez es mas tennekekhez adagolnak, az
atom-, az aluminium es a foszfatos miitragyaipar egyik veszelyes
mellektenneke. Forras: idokjelei.hu. A fluorid tobbek kozott a Prozac nevil
hangulatjavit6 a Sarin ideggaz a patk{my es cs6titnymergek egyik alapveto
osszetev6je. A Wrtenelem soran tudatosan hasznaltak a fluoridot tomegek
elnyomasara. Eros vegyiilel, ami nem bomlik Ie, esak halmoz6dik. Sajm\latos
m6don vannak orszitgok, ahol tudatosan fluoridot adnak az iv6vizhez, mint
peldalll Amerikaban! Szerencsere Magyarorszag ebben kivetel viszont az
asvanyvizeket jobb, ha szemiigyre vessziik, mert ezek koztil is tobb olyan
akad, amiben megtalalhat6 a tluorid. A fluor szelesspektrumu enzimmereg,
nikkelto es genetikai karosodast eredmenyez.
6. N,Hrium glutamat mas neven MSG, mononatrium-glutamitt (E62 I) Az
egyik legitltalanosabban hasznalt elelmiszer adalekanyag. A leggyakrabban
hustal1almu es hus izii elelmiszerekben hasznMjak. Ezen kivUI meg
megtaJalhatjuk Jeveskockakban, ehipsekben es fiiszerkeverekekben. Tobb
fon'as is beszamolt arr61, hogy a m'itrium-glutamatra erzekenyeknel nyaki es
hatfajast, gyengeseget, fejfajast, szapora szivdobogast okozhat (Forras:
wikipedia) Ezeket a tiinetegyiitteseket sokan kinai etelek fogyasztasa utan
gyakran tapasztaltak ezert kinai etterem-szindr6m{mak is hivjak. A
mesterseges adalekok koziil a natrium-glutamilt kepes kivaltani a legjobban
azedes, savanyll, s6s es keserG IZ mellett azotodik, nyelviink allal erzekelheto
alapizt amit umaminak (finom iz) hivnak.
7. Aluminium Szintetikus anyag, am it szinte kivetel nelkiil tartalmaznak az
izzadas gatl6 dezodorok. Eltomiti a p6rusokat, lezarjak a verejtekmirigyeket
a h6naljban igy nem tud a bor lelegezni es az izzadas igy megsziinik. Atest az
izzadas altai huti es meregteleniti magat. Megtalalhat6 meg borotvalkozas
utani keszitmenyekben, arckremekben, babaapolasi keszitmenyekben. Az
aluminium felhalmoz6dasat a testben osszefJiggesbe hoztak az Alzheimer
k6r kialakulasaval es a mellrak kialakulasaert is nagyban feJelosse teszik.
Ene a meregre semmilyen mennyisegben nines sziiksege aszervezetnek igy a
legjobb, ha minel elobb keresiink magunknak aluminium-mentes termeket.
Leeoyszeriisitve azt erdemes tudni, hogy minden olyan termek, elsokent
emlltenem a dezodorokat, ahol ezeket a feliratokat talaljuk, mint az
aluminium, aluminium chlorohydrate, aluminium chloride, alumi~ium

hydroxybromide, aluminium zirconium, kalium aillm, kalium-aluminlllm
sZlllfat, potassium alum, potash alum azt pr6baljuk meg messze elkeriilnJ!
8. SLS (natrium lauryl szulfat), SLES, ALES, ALS: Ez a rakkelto anyag
szinte kivetel nelkiil megtalalhat6 mindenben, ami habzik. Legyen az fogrem,
aut6mos6szer, padl6mos6, sampon, gepi zsirtalanit6 ... a leggyakoTibb bor
allergen anyag. Allatkiserleti tapasztalatok alapjan szemkarosodast, kozponti
idegren9szer karosodasl, depresszi61, nehezlegzest, hasmenest, komoly
b6rirritaci6t es meg halalt is okozhal. Gyorsan felsziv6d6, ami az agyba,
majba, szembe es sZlvbe keriilve maradand6 karosodast okozhat. Ezen kiviil
felnotteknel szurke halyogot okoz, gyermekeknel gatolja a szem normahs
fejlodeset, mert a feheljeket a vegyszer feloldja. Szep lassan hozzitszoktattak
minket es elhitettek veliink, hogy csak az tisztit, ami habzik ez persze nem igy
van! Adalekanyagokt61 mentes otthoni kozmetikumainkat es tisztalkod6
szereinket konnyen elkeszithetjiik mi magunk. Mindossze 15 perc
idoraforditassal egy talcanyi szappant keszithetiink, de ha en'e nines idonk
llgy a drogeriakban es a hipermarketek polcair61 is mar boseggel
viilaszthatjuk ki a szamunkra megfelelot .
9. DEA (dielhanolamine), MEA (monoethanolamlne), TEA
(triethanolamine) Gyakran hasznaljak kozmetikumokban, ugyanis ezzel
allitjak be a termek pH erteket. Emellett megadja a krem "testesseget". Dr.
Samuel Epstein (az Illinoisi Egyetem Kornyezeti Egeszseg professzora)
szerint a DEA aiapli feliiletaktiv anyagok boron keresztiil val6 ismetelt
alkalmazasa a maj es a vese rak elofordulasaban emelkedest eredmenyezett.
ATEA szemproblemakat okoz, szaritja a hajat, a bort. Mind a harom anyag
megtalaU1at6 arckremekben, tusfiird(ikben, teslapol6kban, habfJirdokben,
samponokban, arclemos6kban stb. Onmagukban ezek az anyagok nem
okoznak problemat, de ha a tart6sit6szerekkel egyiitt hasznalt nitritekkel
alkalmazzak es azokkal elegyednek nitrozaminokka alakulnak, amelyek
rakkelto hatasuak.
10. Butil-hidroxi-anizol, mas neven BHA (E320) Kiilonfele zsirtartalmu
elelmiszerekhez hasznaljak antioxidans hatasa miatt igy giltolva meg a
termek iz romlasat es avasodasat. Megtalalhat6 novenyi olajokban,
rag6gumikban, chipsekben, etelizesitokben es kLlkoricapelyhekben.
Allatkiserletek alapjan egy 2011-es tanulmany emberekre nezve is erosen
val6szini'lsitette a karcinogen hatas\. (forras: internet)
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baratkozni. Az egyik ilyen Vesek Arpad. Uesek Arpad a sztalini
idokben pravoszlav teritokent, mint sze~,b pap tedtett
Ormenyorszagban es most Magyarorszagra jolt. a ormeny ember.
Elklildtem Jerevanba, hogy jegyzetelje ki, mi az, amit az ormeny ir6k
irtak r6lunk. (Ormenyorszag negyezer eves kin\lysag. Ugyanugy
Gruzia is, hihetetlen magas kulnlraval rendelkezo ket orszag. Itt van az
ellentet: ugye, az lljgazdag oroszok, es az osi ormenyek, gruzok
kozotl.) Haram oldal konyvtar-jegyzetet irt ki abb6t, amit az ormeny
szerzok a magyarokr6l es a hunok.r61 imak.
Soha egy mondatotle nem forditottak ebbol!
I860-ban Iszpahanban (ez Perzsia delnyugati resze, ma lI'annak hivjak)
elokeliilt egy erdekes lelet. Talan emIekeznek erre a helyre:
lszpahanban dtlsitanak most az iraniak udmt. Ha lenne egy ertelmes
vezetonk, mi is dusithatnank. Europa leggazdagabb uranbanyaja Pees
mellell van. Mennyire megijednenek a kornyezo orszagok att61, hogy
Magyarorszag dllSit. Erre fel bezaltak az uranbanyankat. Nos: talaltak
Iszpahanban egy ot6dik szazadi hun-ormeny sz6tart es nyelvkonyvet.
Ennek van egy hatodik szazadi masolata, a szerzetesek lemasoltak
Jerevanban es van egy ki lencedik szazadi torok forditasa.
Egy masik baratom, Detre Csaba husz evig dolgozott lranban,
Perzsiaban. Csaba nem a piacra jart, es nem a noket hajtotta, hanem
beiilt a pravoszlav konyvtarba es killta a hun-ormeny sz6tart. Benne
van a teljes magyar nyelvtan, es benne van a teljes magyar sz6kincs, a
2500 alapveto szavunk. Ugye, 163 finnugor szavunk van es 2700 torok
szavl.1l1k. Ebbol ket evvel ezeloll Csomakoroson megjelentettek
nehany oldalt az ostorteneti napok kereteben.
Na, ott vagyunk a Kaukazus kozepeben, beketiillink Eur6pa
Iflt6korebe, melt Armenia es Grtlzia mar nagy eur6pai kiralysag. De
mivel nemtudunk a harom nagy, ormeny, gruz es azeri birodalom miatt
tovabb sokasodni, fOlmegyiink Magna Hl.1ngaria teruletere. Ahonnan a
monarchikus ostortenet inditja az ostortenetlinket. Otven evet
tart6zkodunk ezen a teruleten.
Ekkor velllik at ezt a szazhatvanharom finnugor sz6t.
Hat otven ev alatt mi is atvettUnk szazhatvanharom sz6t az angolb6J:
floppy, meg disc, meg wim:hester. ..
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Magyar ostortenet. Its amit erdemes tudni (III.)
Nem biztos, hogy eddig minden igaz volt!

(Kisze/y Istvan je/es magyarsagkutato e/iJadasimak fo/ytatasa.)

Az avarok utfm, ugyanabb61 a masodik ti.irk tOrzsszovetsegbol bejon
Arpadnepe.
Kiszakadunk a masodik tiirk torzsszovetsegbol a negyedik szazad
legelejen. annan bemegyunk Kozep-Azsiaba, arra a teruletre,
amelynek a nevet sem volt szabad kiejteni:
Turan. Aki a turani magyarsagr61 beszelt, az mar megint mindenfele ... 
ista volt. Ugyanis Tllrllnban a szobdok, a bahtriaiak, a horejzmiek,
delrol a perzsak lejegyeztek a kulturankat, leirtak az ontozeses
gazdci/kodasunkat, leirtak a kereskedelmiinket, leirtak a
hangszereinket.
Ezzel szemben a Monarchia torteneszeinek fel fogasaban neklink lizott,
hajtott, gyiijtCigeto, halaszo nepnek kellett lenni!
Neklink gyi'tjtCigeto, halaszgat6 nepnek kellett lenntink Tolsztov
szovjet akademikus irt egy konyvet 1973-ban Az osi Chorezm cimmel.
Leirta a magyarok ontozeses gazdalkodasM. Megjelent magyarul, de
hamar betiltottak, bezuztak, indexre tettek (az en peldanyomat persze
nem). LeiIta, amit nem volt szabad, melt neklink gylijtogeto, halasz6
nepnek kellett lennlink.
GondoUak el torteneszeink magas agyi jejlellseget: mondjuk, be/on
jelmillio ember a KClIpatmedellcebe es akkor az asszonyok kimennek az
erdobe csiperkegoinbat gyiijtogetni es ebbOl etetnekjelmillio embert.
Nem tudom, hogyan kepzelik.
De folytassuk. Turan teriileterol, mivel oil voltak a szobdok, bahtriaiak,
a nagy birodalmak, a Horejzmi Birodalom, f1tmegylink a Kaukazus
kozepso, keleti reszebe, Europa Iflt6korebe kerlillink. Ott van
Ormenyorszag, nyugatra Gruzia, delre az azeriek. Vilagosito Gergely, a
nagy ormeny szerzo leirja a kulturc'mkat, a kereskedelmiinket, a
ruhazatunkat. Egyetlenegy akademikus kutat6nk nem volt meg
Ormenyorszagban! Nem volt meg ajerevfmi konyvtarban!
Nekem oliilt barataim vannak csak -, melt oriitt emberrel erdemes

Tisztujihls a varosi MSZP szervezeteben
A tervezetthez kepest ido elott vatr szliksegszerilve a felmeno
rendszetii tisztujitas az MSZP szervezeteiben. Okot, illetve indokot
az orszaggylilesi es az eur6pai parlamenti valasztasokon - a
varakozasokhozkepest- nylljtott gyenge szerepleslink szolgflltatott.
A varosi szcrvezelet a kovetkezo osszelCtclll c1nokseg idlilyitja a
jovoben: FulOp Istvan elnok, Gombar MMyasne, Meszaros
Andras clnokscgi tagok. A helyi szocialistak a kovctkezo hetckbcn,
h6napokban az onkonm\nyzati valasztasra keszulnek.
Valaszt6keliileti jeloltjeink koztiszteletben a116, elettapasztalattal

rendelkezii, a yaros elctct ismero, a konstruktiv egyiittmlik6dest
kereso, a koz61eti munkavegzeshez sZlikseges tlld[issal es
elkotelezettscggcl rendclkezo szemclyek lesznek.
Vailjuk azt, hogy a politikai szervezethez val6 kotodeslink a
varoslak6k fele jelzi es igazolja ertekelvCrsegiinkct. Azt gondoljuk,
hogy mindez a gyomaendriidi polgarok erdekeiert vegzelt kilzeleti
tevekenysegiink soran teJjesedhet ki.
Fontosnak tartjuk hangsulyozni azt, hogy a baloldali gondolkodasu
lakosok az altalunkjelOlt vagy tamogatott szemclyek szcrcpv<illa1<isa
reven tudjak leginkabb erdekcikct crvcnyre juttatni. A mar lezajlotl
parlamenti es eur6pai parlamenti valasztasok eredmenyei elore
vetitik a valaszt6i tamogatottsagunk merteket a helybat6sagi
vfllasztasok soran is.
Ezen tenyek alapj{m ki kell jelentsiik, hogy donteshozatali
szcreplovc akkor valhatnak jelol(ieink, h<1 HZ okt6berbcn escdckes
hclyi onkormanyzati valasztason, a v,'tros baloldali politik<ti
szcrvczetci kozlis jclOltekct inditanak (I vaJaszt6keriilctckben. Mi a
magwlk reszerol keszen allunk ennek lamogatasara.
Gondolkodjunk egylitt kozos dolgainkr61! Tegyuhk meg mindent
azert, hogy a gyomaendrodiek megelegedesere fej IOdjon a varos!

MSZP Varosi Szervezete

Utkatyuk felmen~se • augusztusban
kezdodik az utfelujitas

Gyomaendrod Yaros Kepviseio-testLilete donteset kovetoen
nagyszabasu katy6zasi, utfeltljitasi es lltepitesi bemhazas kezdodik. A
bemhazas soran mintegy 8000 n/ tIt felujitasa val6sul meg. A
munkalatok 2000 m' katytlzast, 2700 m2 kerekparutjavitast, a Losonczy
I.1tcai uta lap megepiteset, a Nemetzugi sori ut megerositeset es 2700 m2

nagyfeliiletli javitast foglal magaba az Olajosok titjan , a Socz6-zugi
uton, a J6zsef Attila utcaban, a Zsak utcaban, a Racz Lajos utcaban, az
Endrodi temet6hoz vezeto uton, a Damjanich utcaban, a Polanyi Mate
utcaban es aTeglagyari tlton. (jorras: gyomaendrod.hu)

AGyomaendrodi Judo Club
Napjainkban a volt gyomai konyvtar epuleteben keszi.i16dik arra, hogy
ide helyezze at bazisat. Jelenleg az atalakitasnal, festesnel, takaritasnat,
udvarszepitesnel tartanak. Varhat6an nehany het mulva
bekoltozhetnek, egeszeben atveszik hasznalatra az epliletet az
onkormanyza1l61 es ill folytat6dhatnak az edzesek, felkeszlilesek az
elkovetkezendo versenyeikre. -b-
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Liilviinyuk liincaille nem lepnem soha,
Hisz ez az erzes a boldogsiigol hozza.
Oromom Iloszonom, liirkizkek erdo,
Nellliiled az elelem hideg, lwpiir lejlo.

SzeHo fUjja riineos areom,
Similitsa csilitia lelki harcom.
Titvolban liitoll egy szerelmespiirl,
Szep szemeikkel fogva tarljiik egymiisl.

Liitom rajluk az oszinle erzdem litngjiil,
Mi orokke egni fog, igy a viliig ele liirjiik.
Angyalok vagy (iinderek tiineolnak?
KeringOjiik leptei elvariizsolnak.

lVIegigezo liineuk hirtelen Hirgeve lesz,
Egy fekele iimyek iildozni kezdi (ikel.
Biiszken, mereszen neznek szembe vele,
Hajlja akel a szenvedely ereje.

Elvezeli oket a boldogsag litkos zugiiba,
Ahol oromleli napok varnak a piirra.
Bucsuzom loled, Ie liirkizkek erdo,
Vigyiizz az ozpar gyermekere, ha felna•

Osszebujva egymiisra neznell,
Biilran a kegyetlenlelek fele lepnek.
Hirtelen iiloleli likel egy esodiis feny,
Ami magiival hozza az elelel, a remenyl.

Fiirj Kalalin - Mahler Csaba

Aliirkizlu~k erdo
Mintha az eg esuesiin lebegnek
S a biiriinyfelhokkel sziimyalnek.
Ott van koztiik sZlvem, lelllem,
Csoditjuknak egeszen a fogsiigiiba eslem.

Erre a halalmas erdo felbosziil,
Mellette a gonosz haragja ellorpiil.
Felebred a merges 10 szelJeme,
Hulliimai felemek az egekbe.

AsotCt ellenseg fogai csallognak,
Eles karmai diihongve szaggalnak
Tiirkizllek Hivet, bollrol, fiil,
Beszennyezi a pagony hus taviil.

Arengeleg szomorusiiggal van tele,
Diadall araloU az iirnyell szele.
Alitj homiilyos sziirkesegge vitlik,
Sa szerelmespiir konnyezve fiizik.

Liinglengerkenlliporja el a fekelesegel,
Visszaeseni az erdobe a puha melegsegel.
Meghiiliilja az azek szenvedelyes harcat,
Smegmulalja bekessegel sugarzo areal.

Fiik gyokerei kilomek a foldbol,
Asolelseg egy pillanalra visszahokol.
Toviibb folylatodik az iilkozel,
De az iimy gyozedelmeskedik az erda feletl.

Afiisziilak tiiskes gazzii nonek,
Nekitiimadnak a solei eronek.
Abokrok is a hare mezejere lepnek,
Siiru iigaikkal vedik meg a berkeL

Cikk a 9. oldalon.

. ".'
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INGYENES CSERmERE HIMETts {APROHIRDETES)
Felad6neve·: , , , , , , .

Cfme: , ,•...

Cserebere (apr6-) hirdetes szovege (max. 20 sz6): :: ..

Telefonszam; ; ,..' ..

(I~anyar): ..: :: "':F.0. (oIVas~~t~fra,~.sal!)

.,.,.. , ~ .. '..' .'. , , '.' .,., ,.'. , , ,., , .. ,., ,, , , , ,, ',' .' " ;..' ~ .. , :~ :., .

.. ~ : - , , , , .. , , , .-,' ,~: { " .. ~ .,

.~ , ; , ; , .

" ..
MERGEZZUK
MEGUNI(AT!

Tisztelt Hirdetonk!
Uj Gyomaendrodi Hirlap szerkesztosege eim:
5500 Gyomaendrod, Arany J. u. 25.; mobil: 06/20/2216-633;
e·mail: biro.karoly5@upcmail.hu; Bekuldesi hatarid6 minden h6 25·el

.. d' ' """ .. ", ',. ...~.

ingatlan
Gyoman. a Wesselemyi u. 9. szam alalti
csaladi haz elad6. Erd.: 06170/331-4357
vagy 06170/362-3627
HUNYAN, 3 szobas, 6sszkomlortos ·haz
nagy portaval elad6. Erd.: 70/566-73-44
Gyoma, Arany J. u. 16. sz. alalt 4 szobas.
6sszkomlortos haz elad6. Erd.: 20/5266
573

Nyulketrec allomannyal egyOlt elad6.
Erdekl6dni: +36-70-70-18-57
Gyoman, frekventalt helyen, a F6 ut 222
ben bejaratott, egyedi mar66rakkal
rendelkezii Ozlethelyiseg kiad6. Tel: 06-70
426-8582.
Moulinex, 6 alkot6reszes, alig hasznalt
z61dsegparol6 elad6, 6 f! Ft. Erd.: 20/221
6633

Gyomaendr6d k6zponljaban, Napkeleli u.
4. sz. alalti 2szobas, gazfOteses csaladi haz
nagy meliekepOleltel, 1440 m'-es telekkel l~ii£~~~ii
elad6.1. ar3,45 MFt. Erd.: 20/4132-770 ~

Gye., Okt6ber 6.ltp-en 2szobas takas aron
alul sOrg6senelad6. Erd.: 20/576-78-79
Gyoman, aZrinyi Mu-ban 660 m'-es epilesi
telek elad6. Erd.: 30/1565-049 """'- .. ,I·'... · ..

Endr6d6n, a Sugar ulon hosszu paraszlhaz

elad6.Armegyeg. Szer. Erd. 20/245-12-62 ~~~ri~~~~~~~~~:=~~~~~~~~=Gye., Rak6czi u-ban, 4 szoMs, dupla •
fOrd6szobas, dupla ebedl6s, 2 bejaratu
polgari hilz mellekepOletekkel, dupla
garazzsal, vegyes tOzelessel,
berendezessel elad6. Erd.: 66/284-278;
30/851-99-02
Gyomaendr6d, Bocskai 33/1. sZ. uj epilesO.
padlasszobas haz, alsoepOletekkel
sOrg6sen elad6, vagy lak6telepi lakasra
cserelhet6. Tel.: 66/787-723, 30/504-6944

Gye., lelkomlortos paraszthaz, 1.'

bek61t6zhet6en, Kalvin u57 sz. alalt, elad6.
Erd.: 70/2015-208; 66/282-148

Utanful6s kistraktorral szallilasl 'as kisebb
terOletek, zartkertek szantasal vallalom.
Erd.: 70/7057-668

Onl6ttvas. zomancos burkolatu
(szentOzelesre) kalyha elad6. Erd.: 20/221
6633

Dunnal. pinnal, hagyatekol veszek
Gyoman, Pet6fi U. 64. 30/4643-956

Megkimell namel kenikparok, 4 db
karpitozotl szek, szobakerekpar, aut6s
gyerekOles, mikr6-s0t6, b6r lorg6szek, LCD
monitor, 180 x 200-as agybetel, TV,
mosd6kagyl6 stb... elad6 a Kulich Gy. utcai
hasznaltcikk kereskedesben. Erd.:
20/9857-259

Gyoman, a Nemzeli Eszk6zkezel6 ~Ital

berelhet6 csaladi hazat keresek. Erd.:
30/640-33-73 -1-

vegyes

Egy garazsra val6 38x18x10 cm es berenyi
blokktegla elad6 fel aron. Erd.: Gye., Zrinyi
U. 29/1. esle 5ulan.
Nyaron el6keszilii. gyakorl6. ismellii.
p6lvizsgara lelkeszites, fejleszl6
loglalkozasok, dolgozatokra, k6zepiskolai'
lelvetelire. versenyekre val6 lelkeszites,
altalanos iskolasoknak (1-8. oszl.). Tovabba
alap- es k6zepsziniO eretlsegire val6
intenziv lelkeszll6 es foglalkozasok
matematikab61. Az On gyermekeert
dolgozoml Erd.: 30/856-32-18
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Gyomaendrod, Kossuth u_ 31.
TELEFON: 06-30/278-04-05
Az 5000 Ft-os onkormimyzati

tanszervasarhlsi utalvanyat levasarolhatja mllunk!
Ha a 10 %-os kedvezmenyre jogosit6

ZOLD kartyajaval
(amit minden gyomaendrOdi kisdhik megkapott a bizonyitvl\nyl\val)

nalunk vasarol,
KULON SORSOLA.SON VEHET RESZT!
Vasarlasi utalvanyokat fogunk kisorsolni!

A kartya hatoJdalan tiintesse fel a nevet es cimet!
Folyamatosan boviilo arukeszlettel,

szeretettel varjuk Kedves Vasar16inl{at!

Szeretettel wirjuk /(edves Vasarl6inkat!
Elfogadunk Erzsebet utalvanyt, 5@dexo 5th•••

Tovabbra is va/that
vasartasi uta/vanyt barmilyen iisszegben!
Nyitvatarhis: H-P: 7-17-ig; A TAPiR PAPiR

Szo: 8-12-ig csapata

,
I
I
I

! ER2SfBfT
I ..

i utalvanyt
I .

iELFOGADUtiHI
I
I, ' . . _ I

,-----------------~----------------------_/

(--------------------=-~i;;-;~k~;~---------'\

i - elerheto arak
I - szeles valasztek
! - minosegi termekek
I - akciok

- torzsvasarlc)i kartya,
Vilassza a SIHER Hft. boltjaitl

Gyomaendrod:
- Fa ut Z6.
... Bajcsy"'Zs. ut 49.
- Bajcsy-Zs. ut .19.
- HOs5Uth u. Z.
- Hossuth u. 66.

AJA"D I KZALO"
Gyomaendrod, Kossuth u. 45.

AJANLATUNK:
TapHak
Kozel! 00 fele tapHab61
valaszthat!
Ontapad6s tapehlk
Bordiirok
Fali matricak
Polisztirol szegolecel{, mennyezetlapol{
LAKAS FELUJIrA.SHOZ:

KtiI- es belteri falfestekek, Alapoz6k,
zomancfestekek...
Ragaszt6k, higit6k...
Glett anyagok...
Egyeb:

AsztalteritOk, szonyegek, hibtorlOk, ajandekok...
Nyitva tartas: H-P.: 8-12; 13-17-ig Szo.: 8-12-ig

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

:[A!iZ E!iZ UZLE
liyomaendrdd, Husok utja 53. Telefon i!84-i!55
INGYENES I{OMPUTERES sZEMvizsGA14T
l"Edd, C5UTORTOI", pE~TEI<., 5Z0MbAT 1 o~ 1 2.-iG

5ZERd,,: dR. CEdEi MARGiT
dE.: 10~12~iGf du.: 14~16~iG

KCIO A 'TSZ 'sz OZL BE .!
Julius 1-tol 31--9!

Vedje szemet akaros UV ... ugaraktol!
DiopmiJis ES polARizJih NApSZEMUVEG lENCSEI<

20 %kEdV£IME'NNyd!

AlEGUjAbb, fENyUE SOTEUd6 PROGREssziv lENCSEk

(HOYA) 20 ElER FT/pAR ENGEdMENNyEl!
EGESZSEGPENZTARi IviRTyh ES SZEp IviRty.AT dfoGAduNk!
A re!iz~et' krol erdeklodjon uzletiinkben!
GYORS ES pONTOS IdszolGALASSAl VARjul< kEdvES VASARl6iNI<AT!

TislTElETTEl: SZARI<A CsilLA OpTOMETRisTA, LhsZEREsZMESTER

OJ Gyomaeridrodi Hirlap • fUggetien varosi havilap. Felel6s szerkeszl6: Biro
Karoly, szerkesztoseg: 5500 Gyomaendrod, Arany Janos u, 25, SZ, Felelos
kiado: Bir6 KarolyTeL: 06/20/221-66-33,
Nyomtatas: BerenyNyomda, Hegyi Marton; Mezobereny, Veszt6i lit 11/A,
E-mail: gyehirado07@freemaiLhu; biro,karoly5@upcmaiLhu
Terjesitik a gyomaendrodi kereskedok, ISSN szam: 2060-7083

A lapunkban megjeleno velemenyek, ertekelesek, hozzasz6lasok, esetleg
fizetelt hirdetesek nem feltetienOI a. sZEirkesztoseg allaspontjal tOkrbzik.
Viszonl teret adunk minden velemenynek, hozzasz6lasnak; melynek
hangvelele bizonyos elikai hatarok kbzbtUnozog, A:z "-XX-" jelG irasok fizelett
hirdetesek, velem$nyek vagyPR-cikkek. Cimlaoterv: Novak Hanga
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azoknak, aklk soha nem tanultak, de hasznalnak szamft6gepet.
tanfolyam anyaga megfelel az ECDL vizsga anyaganak.

Szovegszerkesztes, tablazatkezeles, rBrr;:.. "-~~~'Y ,
operacios rendszerek, IT . Y'Zl:lL~~<~ I

A 60 oras tanfolyam l_ .~. ,
id6tartama: 10 HET, heti 1x6 ora.

Szombatonkent 8 -13-ig.

Oija: 600 Ft/6. Gepel biztosilunk! Erd: info@internyelvstudio.hu; 20/436-0699

soportos nyelvtanfolyam
nem indul a nyaron!

Ke/lemes vakaci6t, j6 pihenest kivanunk!

INT R Nyelvstaidici, (iyomaendrod
Kossuth ut 18. hetf6-pentek: 15.00-18.006ra

Tetefon: 06-20/947-1603; 06-20/229-7022
injo@inte1'l1yelvstlidio./tu; iIt ternyelvstlldio@gl1lail.conl

_____----'-1 --1

Julius 5-en, ejjel igazoltatott a rend61jar6r ket stoppol6 fiatalkorut,
akikx6l kideriilt, hogy korozik 6ket elti\nes miatt. Elfogtak 6ket es
gyennekvedelmi intezetbe szallitotl11k.
II-en, az esti 6rakbanjelentettek be az egyik soroz6b61, miszerint
az egyik ott italozo holgynek eltulajdonitottak a penztarcajat,
amiben40 ezer forint lapllit. A kierkez6 jar6r az adatgyujtes soran
az informaci6kb61 egy ferfira gyanakodott, aki viszont mar
elhagyta a helyszint. Azonban nem messze a kocsmM6l a rendor
megtalalta a gyanusitottat. Annak ruhazatat atvizsgalva aztan meg
is talalta az ellopott penztarcat. Lopas miatt indllit el az eljaras az
iJ let6 ellen.
22-el1, a delel6tti 6rakban, az igazoltatas soran egy ittas vezetot
kapcsolt Ie a jar6r, akinek aztan az eljaras folyaman elvettek a
vezet6i engedelyet, es a feljelentest is megtettek ellene.
19-en, ittasan vezet6 segedmotorost allitottak meg az endrodi
reszben, az Apponyi uton. A feltun6 az volt a fiatalemberen, hogy
sisak nelkiil vezetett, valamint vezet6i engedelye sem volt,
tovabba ittasan vezetett. Az eljaras megindult a vezet6 ellen.
22-en, delutan 3 6ra tajban igazo]tatott a jar6r ket fiataJembert.
R61uk hamarosan kiderult, miszerint a BRFK eltunes miatt korozi
oketo EIM!litottak, majd atadtak a nevel6intezetiiknek a ket
szabadleveg6re vagy6t. jalylQU1S a ii. aldalon

••a ...!... /O.oidal

IIIo 5. oidal

aj 8

oma Holo}{auszt.... ll.OIdal

Kulcscsom6
Tisztelt lak6k! A kozelrnultban, nehany hete,
elveszett egy tobb kulcsot tartalrnaz6 kulcscsorn6,
arnelyen egy "sornyit6" is volt. A feltetelezett
fellelesi helye: Zrinyi M.-, Bocskai-, Tornpa-, J6kai
uteak es a kornyek! A megtalaI6 leadhatja a
"I(enyergyari" Siker iizletbe, vagy hivja a 20-221
6633-as ~ arnot j utalom elleneben!

Koszonet a Vidniknak!
A Gondozasi Kozpont 6szikek Id6sek
Otthonab61 2014. jlllius 29-6n az esti 6rakban
elkoborolt egy uj lak6. A dolgoz6kkal keresni
kezdtLik, azonban nem jartunk sikerrel. A
rend6rseg ertesit6se melletl a Vidra mento
csoport segitseget kerWk. A "Vidn\k"
peldaertekG szervezettseggel siettek egyre

tobben a segitseglinkse. A kereseshez Devavanyar61 meg a keres6
kutycit is bevetettek. Negyed oran beli.i! mcgtalflitak, az akkor mar
nagyon elfaradt neninket, akit visszaszallitottak az id6s olthonba. A
csoport szervezettseget, gyors reakci6kepesseget tapasztalva
elmondhato, hogy fokozott· biztonsagban erezhetjlik magunkai a
tersegben azalta] is, hogy a"Vidn\k"-ra mindenkor szamithatunk.
Ezuton is szeretnem megkoszonni a VIDRA Onkentes Jarasi
MentOcsoport Egyesiilet-nek a 2014. julius 29-en nyujtott
pelda~rtekG gyors segftseget.

FukB



2 OJ GYOMAENOQiim HiRLAP 2014. AUGUSZ,TUS

Dr. Frank61evele

A felad6 ismeretJen
Napok 6ta irom gondolatban mostani levelem. Sok otletem van, sok
tortenet, j6 es rossz. Van mit vegiggondolnom, valogatnom. Az elet, a
hetkoznapok esemenyei azutan minden elkepzelesemet,
forgat6konyvd felboritjak. A postaladankban minap eimzes es felad6
nelkiili boritekot talaltam. Ezt posta nem hozhatta. Tobbszor is
elolvastam, felesegemnek is mutattam, mit sz61 hozza? Vegul is
dontbttem, a levelet kozre adorn. Felte!elezve, az ir6janak szandeka is
ez volt. Nem egeszen az en stilusom, ahogy ez !rva lett, de a tatialmaval,
velemenyevel egyet ertek. jme, olvassak, itt a level sz6 szerint:

A ,,[(icsi"
Ez a kifejtd:s varosunk koztudataban az ut6bbi nyole evben egeszen
kiilonleges ertelmezest kapott. Nagyon sokan - es talan helyesebb, ha
azt mondjuk: egyre tobben - jelenlegi polgarmesterlinket illetik ezzel a
jelzovel. Amerre jar az ember, es a "Kicsi" sz6ba kerlil, senkinek nem
kell magyarazni, kirol is van sz6.
Ez a jelz6 -SAJNOS - nem els6sorban az erintett fizikai parametereit
min6siti Ie, hanem sokkal inkabb emberi, polgarmesteri kvalitasanak
sz61! Ugy hirlik, partjajeloltjekent polgarmesteliink indul a kovetkez6
megmerettetesen is. Nem elhanyagoland6 teny: kizar61ag azok
tamogattak ezt a jelolest, akiknek tobb szaz kilometerrel an'ebb, ezek
szerint teljesen mindegy, mi tortenik nalunk. Lokalpatri6ta
varoslak6inknak - akik immaron nyole eve bizalommal valjak a
fejlodest-, ertelmezhetetlen partunk dontese.
Gondolhfltnank: polgarmesterlink folytatni akarja elkezdett varosepito
munkajat' Rogton ad6dik azonban a kerdes: mi is ez a munka? Milyen
eredmenyeket ert el uralkodasa ideje alatt'l Mityen fejlesztesi koneepei6
nyoman haiadunk'i Egyaltalan: haladunk'l A mindenkori
polgarmesternek az eredmenyeket kellene felsorakoztatni a
kampanyban, mit tett eddig a varosert, mi a folyamatban lev6 "mLl", ami
esorbat szenvedne, ha nem tudna meg legalabb a kovetkez6 eiklusban
folytatni.
Hat ezt gondosan keresni kell'
A kornyezo telepiilesek ugy hllztak el varosunk mel lett a fejl6des utjan,
mint a vadludak. V, mint Victory: gy6zelem, Gy6ztes, V alakzatban
Szarvas, Kondoros, Devavanya szervezetten, egyiittmi\kodve, egymast
segitve fejl6dott, mi meg latott szajjal marndtunk {diva mellettiik, es a
lehull6ludtollakkal pr6balunk, mind a mai napig ekeskedni. A "Kiesi"
altaI tudatosan megosztott varosvezetesiinknek ezek szerint sem
konkrel celjai, sem hosszabb es rovidebb tavll elkepzeJesei nem
voltak?' Vagy talan nem lehet figyelmen kiVlil hagyni, hogy
polgarmesteli\nk kapasb61 minden pot""neialis tamogat6t folyamatosan
tamadotl, igy alig van beszel6 viszonyban orszaggyiUesi kepvisel6kkel,
jarasi hivatalvezet6vel, polgarmesterekkel, onkormanyzati kepvi
sel6kkel, intezmenyvezet6kkel, meghataroz6 va II aIkoz6kka I. Hires es
hirhedt az evek 6la tarl6 "kiegyensulyozallan", rossz kapesolata veliik.
Biztosan lehetne meg tovabb sorolni, azonban mar ez is epp eIeg! Pedig
t6luk tamogatast, penzligyi, emberi segitseget kaphatott volna a yaros'
Johettek volna mas tamogat6k is, akik sokkal jobb poziei6b61 hoztak
volna a Jehet6segeket, a tamogatast. Csak nemj6ttek' tgy lemaradasunk
minden tekintetben szembelun6.
Nezzunk szet a varosunkban! A nyole evvel ezel6tt megeelzott
tllrizmus- es idegenforgalom-fejlesztes mar kesz nevetseg teirgyava
vatt. Pedig egesz csapat dolgozott, nem keyes penzert, a fej lesztesi
e1kepzelesen. Mi lett belole? Semmi! Az egyik tevenek adott
interjlljaban polgarmesteriink nehany napja llgy nyilatkozott, hogy
MOST a turisztika a le~fontosabb agazat nalunk es kiemelte a
zarandokturizmust. Szent Eg! Ha ez a legfontosabb a varosvezetesnek,
akkor milyen a tobbi?
Az altalanos frazisok mellett nyole eve semmi konkretum, semmi
tartalom nines! Peldaul az oly sokat emlegetett turisztikai kozpontunk: a
flird6, ahol utoljara evtizeddel ezelOtt volt szamottevonek mondhat6
beruheizas, valljuk be: akkor is elegge elpuskazottra sikerlilt. Ma mar a
klorszagt61, a parM61 a fedett reszben meg lehet fulladni. A kinti reszben
egyetlen beruhaz3s nem tortent, de esztetikailagis borzalmas. Nines
virag, a bejaratnal csak es6nakkal kozlekedheti\nk, ha kedvlink tamad a
szemethegyen Mverg6dni. Tonkrement a jeilsz6ter, nines homok a

labdapalyan. Es akkor a "parkolol" meg nem is emlitettiik, ahol az
arnyekot ad6 fakat szepen kivagtak, helyiikbe nem kerlilt semmi es a
talajt meg esak el sem egyengetik, nemhogy kikoveztek volna.
tgy vonzzuk mi hozzank a turistakat!
A fOutak melletti gazr61, a gyomai ligetr61, az llj varoshazar61, a
konyvtarr61, a vallalkoz6k megsegiteser61, munkahelyteremtesr61, a
kotvenykiboesajtasr61, a kozszolgaltat6 kft. aldasos tevekenyseger61, a
vasllti aluljar6r61-es nagyon sok masr61 pedig nem is beszeltiink'
Tulajdonkeppen miert akar polgarmesteriink a szekeben maradni? Mert
ott akaI', ez biztos! Ugy beinditotta a "Iobbi-gepet", hogy azt alig lehet
nyomon kovetni. Megkeresi egyenkent az embereket, meghivas nelkUl
- s6t az erintettek tiltakozasa ellenere <I) - elmegy idegen rendez
venyekre es elkeseredetten igyekszik meggy6zni mindenkit sajeit
el1ekeirol' Eigondolkodtat6 ez az elszantsag l Merl, ha felenyit talpalt
volna nyole ev alatt szerenesellen varosunkert, mint amennyit most a
saji:1t pecsenyeje erdekeben, akkor nem ilt tartam'tnk! Persze tudjuk:
most sem a yaros erdeke a fontos' Kizar6lag sajar magaert hajt! Mert a
hatalom edes izet megk6stolta, megkedvelte es semrnikeppen nem
akalja ezt feladni. Feltetelezhet6, hogy val6ra akalja valtani egykori
almc\t: a sajat "uralma" utan valamelyik fiat kepzeli a j61 bejaratott
szekbe' Az pedig, hogy mi lesz a varossal, az itt el6 emberekkel,
vallal koz6kkal, at nem erdekli l

Teljesen biztos, hogy fog talalni tamogat6kat, akik vagy egy
keesegtet6nek lMsz6 igeret, vagy egy j61 iranyzott fenyegetes, vagy
esak egyszeriien idos koruk miatt hivei maradnak.
A "Kiesi" azonban "kiesi" mm'ad' A sz6 szoros es c\tvitt ertelmeben
egyarant. Kerdes. hogy varosunknak, az ilt el6 embereknek,
szavaz6knak nem ntlsagosan "kiesi"-e?' Polgarmesterlink a nyole ev
alatt mar megmerettetett, es konnyiinek ("kiesi"-nek) talaltatott' Nem
kene mar egy 'NAGYOT gondolni? Es tenni erte? Varosunkeli'
Onmagunkert '
Ut6sz6: Mit sz61nak hozza'i Mar esak b6 ket h6nap es valasztani kell l

Okt6berben az llj vagy a regi polgarmesterrel talalkozunk?
Varosunkban esak havonta egyszer jelenik meg-egy egy ujsag, ezert is
kellett kozre adnllnk az ismeretlen levelet. Kedves Olvas6, aki IMta az
Echo-TV-ben azt a kb. 30 pereet, ahol a Varfi urat faggatja a ripol1er,
ugy gondolom, elkeseredett. A mi polgarmesteriink nyolc ev utan sem
tudja "eladni" j61 ezt a telepiilest. A legfontosabb latnival6kr61, ertekes
turisztikai intezmenyiinkrol elfeledkezett l
Az Endrodi hid nem latvanyossag' A gy6gyfiinl6r61, az ottani
lehel6segekr61 emlitest sem tett! De bi.iszken hil'delte a holtagak
kotrasat es a halak j6 min6segLI vizben torleno lubiekolasat. Nehany
napja beszelgettem Varfi urral, szerinte a kozszereplo (igaz'), es birnia
kell a kritikat. Ak.kor most, kerem, (Llrje, bilja!
A rendszervaltas 6ta lassan 25 ev telt el. Els6nek lehettem a varos, a
Kepviselo-testiilet vezet6je. Ugy gondolom nemi el'kolesi es emberi
jogom van kritizalni mindent, ami itt tortenik es tortent. Kritikat,
piszkal6dast. sot meghureolast en is kaptam. Tldeltem, de nem
felejtettem ' A fiatalabb es id6sebb nemzedeknek emlekeztet61illeirom
Illi minden tortent }'1'10-tol az els6 evekben:
Emldceznek a szemettelepre? Ott most benzinkul van, idehoztuk a
Shell-kutat. Rendbe hoztuk a bezart, es veszelyes tornaesarnokot.
Megszi.inleltuk a varoshaza sarkan lev6 vizeldet. Emlekeznek ra? Uj
piaeot epitettiink. Kihareoltuk az egeszseges iv6vizet! Megnoveltiik a
szennyviztisztit6 kapaeitasat. A strand nagymedeneejet
korszeriisitettlik. Parkol6kat epitettiink. Fakat ultettiink a F6 uton. Ipari
iskola, Egyhazi iskola, Varoshaza diszterme. Neptaneosaink kiiltoldi
utjait segitettlik. Tuzolt6sagot teremtettiink. Az orvosi ugyelet het
vegen kitGnoen miikodott, ketto orvossa1. Egy aut6zott, egy a jar6
betegeket latta el. Testvervarosi kapesolatot teremtettunk
Nagyenyeddel. Ti\zolt6aut6k, Keptar. .. Ezekjutottak hirtelen eszembe.
David Imreek sem tetlenkedtek: szennyvizhal6zat, a j6 iv6viz
bevezetese, az utak leaszfaltozasa, a Lidl aruhaz... de nem is folytatom.
Voltak programok, es a rna I3that6 allapotok akkor szulettek meg.
Nyilvan a varost is mukodtetni kellett.
De nagy, lalhal6 dolgok a mostani polgarmester otleteibol nem
sZlilettek, sajnos' Kivanesian varom Varfi ur programjilt az 6szi
valasztasokra. Ha van, ha lesz, tudassa velunk!

Tisztelettel DI: Franko Karoly
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d) a Hidf6 etterem hMs6, regi eptiletenek es a Nosta epuletenek a
hasznos~tasa, az endr6di nepligeti holtagnak a megujitasa,
hasznosItasa, az Endr6di Nepliget ujrahasznositasa, a Kossuth
ter megujitasa

e) a Kisreti Alapitvany tulajdonaban levo turisztikai fejlesztesi
teriilet hasznositasa

3 Kozbiztonsag er6sitese - varosszerte a rend6ri jelenlet erositese az
endrodi varosreszen korzeti megbizotti poszt es ors kiaJakitasa '

4 SzociaJis, egeszsegligyi elliltas javitasa, uj janisi egeszsegtigyi
~6zpont kiepitese a yaros uj kozpontjaban.

5 Elheto, hangulatos yaros kialakitasahoz-
a) Kerekparut epitesi program megvaJ6sitasa
b) Jardak, kerekparutak megLljitasa, parkositas, faliltetesi program,

a ZoJdpark kft. tevekenysegenek feJUlvizsgalata
c) Helyi buszkozlekedes feliilvizsgalata, a menetrend lakossag

igenyeihez val6 alakitasa, emellett az idelMogat6k, a turistak
igenyeinek a figyelembevetelevel is.

d) Az Endr6di Nephaz sorsanak hosszu tavU rendezese a
civilszervezetek helyenek biztositasa a varosban •

e) A regi, varosi muemleki epuletek vedelme, hasznositasa, a
l~ulturalis, tortenelmi belvarosok rehabilitaci6ja

t) Uj varoshaza tel' kialakitasa a Polgarmesteri hivatal kornyekenek
kozszolgalati feladatok es epuletek idetelepitesevel, uj
egeszsegligyi kozpont felepitese, s ifjusagi es sporteentrum
kiaJakitasa ugyanott, az egeszseges ifjusag felneveJesenek
elosegitese.

6 -Oktatas-
a) gyomai Kner Imre Gimnaziumban az OKJ ipari kepzes

beinditasa a TIVI ceg teehnikai hatleret felhasznalva a
gyakorlati kepzesre.

b) ket eves foiskolai kepzes kialaldtasa Gyomaendrod6n, valamely
magyarorszagi vagy klilfoldi egyetemmel egyiitt mlikodve, a
fiatalok elaram1<lsanak visszaszoritasa erdekeben.

7 A Polgarmesteri hivatal mlikodesenek meglijitasa, a strategiai
feladatok er6sitese, elktilonitese, a varosuzemeltetesi feladatokt61 a
hatekonysag javitasa erdekeben. Az orszaggyulesi kepvisei6
munkajanak segitese es a yaros hOSSZll tavU erdekeinek biztositasa
eeljab61 az orw\ggyiilesi kepvisel6 gyomaendrodi irodajanak
kialakitasa szukseges.

Hogyan valasszuk ki az igazit?
A dinnyek erettseget Llgy lehet megallapitani, hogy a kacsuk elszarad
illetve tobb harmat ul meg az erett peldanyokon, ekkor a gyum6lc~
sziiretelhet6. A piaeokon is figyelni kell a szarra, annak ellenere, hogy
az elad6k el6szeretettellevagjak ezeket.
Csak olyan dinnyet vaIasszunk, mdy mindenhol egeszseges z6ld szinu,
Jegbiztosabbak azonban akkor lehetunk, ha megutogetjuk a
gyumolcsot es melyebb hangot hallunk, mint eretlen tarsainal. A
hagyomany szerint dinnyet esak Szent Lorinc napjaig, vagyis
augusztus 1O-ig lehet venni, mert utana mar "lorinees" lesz a gyi.imoles.
Manapsag azonban mar vannak kes6bb er6 tipusok is, melyek
szeptember soran is igen zamatosak.
A dinnye behutve a legfinomabb,
de ne hiitsuk tul, mert ize es
allaga megvaltozik. A ;
megfelelo taro las soran .( \ .j" .
frissesseget akar egy hetig is " .
megorizheti.Ha nem eleg
edes a megvasarolt dinnye,
akkor keszithettink bel6le
nagyon finom salatilt: peldaul
paradicsommal, uborkaval,
oJivaolajjal, fuszerekkeJ,
joghurttal izesitve.

VERADAs
Ezuton is szeretnenk tajekoztatni Onoket, hogy

az alabbi idopontban lesz Gyomaendrodon veradas:
2014. 08. 25. (hHfo)

Endrod KOlossegi Hal
Nagyon sok szeretettel varjuk Onoket es kerjuk,

ertesitsek barataikat, ismeroseiket is!
K6szonettel es udvozlettel:

PljesovszldAgnes
terulet vezeto

Magyar Voroskereszt
Szarvasi Teriileti Szervezete
5540, Szarvas Kossuth u. 30.

Tel.: 70/9338294
E-mail: szarvasvk@gmai1.com
bekesmegye.voroskereszt. hu

Valasztas 2014
Dr. Varju Laszlo - Az onkormanyzati valasztasol( ele

Meg nehany nyugalmas, pihenessel, unnepekkel t01l0tt het es lljabb
valasztas e16keszitese borzolja majd a kedelyeket. Ez az ev mar esak
ilyen, tudtuk eI6re...
Mint ahogy sok mindenben nines egyseg a varosban, igy nines a
polgarmester szemelyet illet6en sem. Szamos leend6 jel6ltr61,
onjeloltr61 lehet hallani, majd elvalik hamarosan. Ugyanakkor senki
nem beszel arr6J, ki milyen programot JM szuksegesnek megvaJ6sitani
a varosban a kovetkez6 evekben. Programot tehM meg nem lattunk
egyet sem, olyan programot, ami a yaros fejl6deset, fejleszteset
szolgalja. Aztan persze kellenek a szemelyek is, akik ezt a programot
megval6sitjak. Egy lehet61eg egyseges, a varoseli es nem oneeluan
tenni akar6, kreativan egyiittgondolkod6 es esdekvo testulet. Ezert
legalabb ennyire fontos, hogy az egyes valaszt6korzetben olyan
kepvisel6ket kell megvalasztani, aki ismeri a helyi problemakat, azok
megoldasaeli a yaros fejlodeseert onzetlenul tesz is.
Ez a huszonnegyedik 6ra, hogy beinditsuk a varos fejleszteset,
megakadalyozzuk a lakossag tovabbi elaramlasat. Nem lesz konnyii, s
nem negyeves program, 16bb kell a sikerhez. De d kell kezdeni j6vot
epiteni minel elobb, nem maradt elvesztegetni val6 ido.
Ennek erdekeben az alabbiakban felvazolok nehany fontos,
megval6sitasra varo feladatot, eelkituzest, melyet tisztelettel ajanlok a
megvalasztando kepviselotestlilet figyelmebe, s mely program
mott6ja:
"Hass, a/koss, gyarapits: s a hazaj(myrederii/!. " (Ko/csey Ferenc)

GYOMAENDR6D az elheto yarOS (sz. dr. Varju Laszl6)

Munkabiztonsag er6sitese - uj munkahelyteremtes
a) aut6iparra es a helyi munkaer6re alapoz6 konnyuipari eeg

betelepitese a varosba,
b) agrariumra alapul6 konzervgyartas beinditasa,
e) a gyomaendr6di cegek osztonzese, a varosi munkak, palyazatok

odaitelesenel
2 Turizmus fejlesztese-

a) a K6ros h01lagak, zugok hasznositasanak llj alapokra helyezese a
turisztikai bevetelek novelese ceUaval.

b) a gyomai Ligetftird6 vesztesegenek felszamolasa, a fiird6
profiljanakkialakitasa, gy6gyfurd6 jelleg er6sitese Tovabbi epit6 gondolatokat, velemenyeket, otleteket szivesen varunk

c) Az Endr6di hidnallev6 Haj6kikot6, s u hozza kapesol6d6 panzi6 mindenkit61 szerdankent 16-17 ora kozott szemelyesen is a KDNP
es kemping fejlesztese, irodaban, (Apponyi u 9.), s kerjuk a megval6suhls remenyeben
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Szabadsagon
A gyamaendr6di Varosi Egeszsegugyi Intezmenyben,

- ahal el6jegyzes alapjan jar6 beteg ellatas tbrtenik 
valamennyi szakrendeles

2014. julius 28-t61, 2014. augusztus 08-ig
szabadsagolas miatt szunetel.
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MIKOR?
Akozelmultban, tbbb utcaban, a csapadekelvezeto arkok melyitesevel
a godrok peremere dobalt felesleges fold meg nem kenilt elhordasra,
pedig ige11ek. Ennek a kbvetkezmenye, hogy a "lbveszarkok" menten
ez a laza fbldhanyas flinyir6valnem kezelheta, mel1 a laza, viszonylag
mely fcildbe pillanat alatt bestippedt a gep, amit sajeit tapasztalatb61
mondok. Ot, apolgatott. megfeleloen karbantartott gerinci porckorong
servemmel nem biram (nem is engedelyezett a megerbltetese) a
fGnyir6t (sem) erbvel emelni, vagy tologatni, az elsuppedesbbl
kiemelgetni. Pedig egy ideig pr6balgattam, hogy ne lepje el a dudva az
llj fcildhanyast, de sajnos a gaz gyozbtt. Egeszsegem fontosabb leven,
teheit csak ott tologatom a fflrag6 gepet, ahol nem megeroltetO, az
arokparti fcildhanyas kimarad! Ezert aztan latvanyos, gaz-erda
terebelyesedik azon a savon vegig az utcaban, illetve utcakban, ahol a
mflveletet elvegeztek, foleg ott ahol komoly melyitest kellett
elvegezni, mint peldaul az en ingatlanom elat!. Val6szinlileg kbltai
marad a kerdes: mikor szallitjak el a fbldhanyast az erintett utcakb61,
hogy a megelozo allapotok szerint nezhessen ki az lIt menti fiives
fcildsav, fGnyirasra ezutan is megfelel6en?

-Odvozlettel: egy gerincserves szavaz6polgar-

Ugyeletes kerdes
Egyik olvasonk felvetette, hogy az orvosi iigyeletben a multbeli
hianyossagok miatt, vagy egyeb okb61 uj vallalkozonak, ligyeleti orvos
csoportnak adtak at a feladatot. Olvasonk szerint a dr. P. B. altai
viszonylag rosszul vegzett iigyeletetegy kovetkeza palyazo kapta meg,
amely ceg a B. M. Remenyek szerint ennek a cegnek az eddigi hibakt61,
hianyossagokt61 mentesen, tbkeletesen kellene vegezni az igen fontos
orvos-iigyeleti munkeit. Ugyanakkor a "hatterben" megint csak e ceg,
t:soport tagja ugyan az az ember, az elbzb orvos, aki eddig nem
kielegitben vegezte munkajat, ergo javulas ezek utan sem varhato!
Olvasonk kerdese, hogy jol megneztek a varosvezetok, a fOorvos, hogy
kinek, minek adtak ezt a feladatot? Van-e garant:ia, hogy a jovoben
simfm, gond, hiba nelklil fog zajlani az iigyeleti szolgalat? Hiszen
elOfordulhat, hogy emberelettel jatszanak, ha eppen nem a he/yi.ikbn
vannak kellb (ligyeleti) idbben az apol6k, orvosok l Minimum komoly
szankci6kat kell elolegbe helyezni, ha a konlbbi, hasonl6an elegtelen,
felelatlen munkM vegzik majd I -b-

Hiszteria
velemeny

Manapsag elboritja a mediumot egy felkorbacsolt hiszterikus politikai
akt:i6. A volt miskolt:i rendbrfbnok egykori nyilatkozata a tema, a
felmelegitett tbltbt! kaposzta. A rendorfbnbk akkor az lljsagiro
khdesere elmondta, hogy mi a helyzet Miskolcon, az akkori bfmesetek
teren, Ez az ember pedig nem restellett beszamolni az akkori tenyekrol!
Vagyis, hogy a cigany elkbvetok nagy szamban vannak, sot bizonyos
blint alta laban csak bk kovetnek el an'afele. Na, ezen aztan jot
elt:samt:sognak mostansag. Mit gondol ez az ember? Kerdik a
liberalisok, balosok? Elmeri mondani az igazsagot? Hihetetlen l Ugy
tfmik, a tenyek nekik mit sem szamitanak. Ezeknek az a jo, ha
elhallgatnak ma Magyarorszagon dolgokat! Amirol nem beszelunk az
nines iSI? Vajon miert kell eJhallgatni, vagyis miert kene elhallgatni a
tenyeket':i Kinek jo az':i Ez a hiszteria valamiht nagyon gyanlls
egyebkent. Kideliilt az is, hogy miert. Ugyanis jbnnek a'va!asztasok es
nagyon l\tban van ez az ember az aktualis acsarkodoknak. A kiszemelt
ember(iknek nyilvan tul nagy ellenfel, nagy falat lenne? Biztosan?
Majd meglatjuk. -b-
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Nyari tabor gyomaendrodi
elszarmazottaknak
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Gyoman megallt az ido!
... A f6teren levb ora szerint, ami ki
tudja mennyi ideje all? Sajnos a
varosvezetesnek, de a Jtmlsi hivatal
nak, de meg a szervez6knek sem jutott
eszlikbe, hogy legalilbb a Petofi Sandor
emJektabla visszahelyezesi linnepsegre
megjavitassak. Igaz, a volt Varoshaza
parkoloja melletti beton viragtali6 is
evek 6ta akadalyozza a kerekparok
elhelyezeset, megkozeliteset a kerek
partart6nak. Az meg meg szomorubb,
hogya szep r6zsakapu kozeleben olyan
gaztart6 lehet, mint az emlitett
viragtarto. Meg egy "Ieitni valo" a tOter
kornyeken. Igaz, most kiszaradt, de
legtbbbszbr all a pocsolya, bi.idos viz a
termalkllt elotti diszburkolaton. A
varosbajovo, setal6 vendegek ezeket is
lathatjak eppugy, mint az itt ela L-_........-"--''---''WlL --'

gyomaendrbdi lakosok.
u.i.: A vizelvezetest sem oldjak meg a termalklltnill evek ota, mint,
ahogy az allomasi var6teremben levb tragar felirat eltiinteteset sem.
(Nesze neked ifjusagvedelem!) -Orovecz F. Oliver

2014. augusztus 17 - 24. kbzbtt Gyoma
endr6d Yaros Onkormanyzata nyari tabort
szervez gyermekek, unokak es dedunokak

reszere, akiknek sziilei, nagyszi.ilei, dedsziilei vagy rokonai
Gyomaendr6d6n sziilettek, eltek vagy dolgoztak.
A taborban reszt vehet minden 7-16 eves koru gyermek, akiknek a
szi.iJei, nagysziilei jelentkeznek a programra es befizetik a reszveteli
dijat, melynek 6sszege 26.800 Ft/f6.
A tabor celja, hogy a leszarmaz6kat megismertesse felmen6ik
varosaval, a yarOS tortenelmevel, orszagszerte hires szulotteinek
eletevel. Mindenkinek fontos, hogy a leszarmaz6k megismerhessek
a "szuJ6i hazat", azt a szukebb ertelemben vett sZlil6fcildet, ahonnan
szarmaznak.
A tabor programja rendkivlil szines es lehetoseget ad aITa is, hogy a
resztvev6k maguk is b6vitsek a helytbrteneti kiallitasajnk anyagat
targyi emlekekkel, fenykepekkel a szi.i16kr61, nagyszlil6kr61,
dedszlil6kr61. Ennek erdekeben lehet6seg van ana, hogy az erkezes
es a tavozas napjan (mindkett6 vasarnap) a szul6k, nagyszi.il6k,
dedszi.il6k szemelyesen is talalkozhassanak Gyomaendr6d varos
polgar-mesterevel, Varfi Andras urral, valamint a helytbrteneti
kiallitasok szervez6ivel.
A tabor ideje alatt a gyermekek felligyelete biztositott. A program
tartalmi kialakit6ja Dr. T6th Zoltan, akinek mar a dedszulei is
varosunk lak6i voltak 1862-t61 (Fulbp csalad). Elmondhatja
felmen6ir6l Benedek Elek Magyar Nepmeseib61: "Eltek - Haltak!"
Gyomaendr6d6n.
A taborlakoknak fizetni kell a szallasert, az etkezesert, es sajat
maguk gondoskodnak az utazasukr61, es annak k6ltsegeir61. A
szallashely kapacitasa miat! a taborban maximum 10 f6 vehet d:szt.
Minimum letszam 7 f6.
"A szulOk, nagyszul6k, dedszulbk fOldjen - Gyomaendrbd"
program szivesen latja azokat a fiatalokat, akik a szu16fcilddel
akamak megismerkedni, es azokat az embereket, akik itt sZlilettek,
dolgoztak, de mar mas teleplileseken elnek: Magyarorszagon vagy a
vi/ag barmely orszagaban!
Tovabbi informaci6k a magbarbara@pmhiv.gyomaendrod.hu e
mail cimen vagy a 66/581-233-as telefonszamon kerhet6k Mag
Barbara iigyintezbt61.
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Temet6i tortenet
Egy ember nagyon fel a szellemekt61, egyszer megis
ejszaka egy temet6n kell atmennie. Ovatosan lepked,
amikor egyszer csak kopacsolast hall. Eszreveszi, hogy az
egyik sirnal egy munkasruhas fick6 a sirk6vet vesi.
- 0, csak maga tul6razik? A szivbajt hozta ram!
Mire a munkasruhas:
- Sajnalom, de elirtak a nevem, azt javitom ...

A Bckes Megyei Kormanyhivatal elere 2014. j (II iu.5 I-jei hatallyal
kinevezett Gajda Rohert Kormanymegbizottjlilius 18-an vette at a
kinevezeserol sz6J6 okiratot Orban viktor Miniszterelnbk Ort61.

Mostanaban tbbbszor emlegetil< a Norveg klilbnb6zQ
el6jelekkel a hfrekben. Csak tajekoztatasul ...
Mi az a Norveg Civil Tamogatasi Alap?
A Norveg CIvil Tamogatasi Alapot Norvegia, Izland es Lichtenstein
hozta letre, celja a civil tarsadalom er6sftese es fejlesztese. Kiemelt
temai: tarsadalmi igazsagossag, demokracia es a fenntarthato
fejl6des, az emberi es kisebbsegi jogok (etnikai, vallasi, nyelvi, szexualis
orientacio alapjan), a jo kormanyzas es atlathatosag. Az alap 2013 es
2016 kozbtt kb. 3,6 milliard FHal tamogatja tobb szaz, a fenti celokert
dolgozo hazai civil szervezet munkajat.

OJ GYUMAENOllDOtHiRLAP

Bekes Megyei Roma Labdarug6 Torna
es Kultunilis Nap

Gyomaendrbd Yaros Roma Nemzetisegi 0nkormanyzata 2014.07.12
en megrendezte a Bekes Megyei Roma LabdarLIg6 Tornat es KlIltlln\lis
Napo!. A tervezett esemenyt, ami az Endr6di Sportpalyan lett volna az
esos idbjan\s miatt az esemeny elotti napon teljesen at kellett szervezni.
Rendezvenyiink szombat reggel Y 6rakor kezd6dbtt a varosi
sportcsarnokban, ahol Szecsi Zsolt elnak es Varfi Andras polgarmester
kbszbntbttek a helyi es a megyebbl erkezo focistakat, szurkol6kat.
varfi Andras polgarmester kezdorllgasaval 8 csapat vett reszt a
rangad6n. Delutan 14 6rakor a Gyomai Katona J6zsef Mi.\veI6desi
Kbzpontban tortent meg az eredmenyhirdetes, ahol az elsb helyezett
Doboz, a masodik Bekes, a harmadik Gyomaendrbd (BosszLlaIl6k)
csapata letl.
14.30-t61 lIgyanitt, a Mi.\velbdesi Kbzpontban, Kulturalis Nap vette
kezdetet, ahol ~elleptek helyi es videki zeneszek, igy peldaul: Puj
Ferenc es Puj Eva, Botos Janos es neje, valamint a Mez6berenyi
Napsugar tancegyuttes. Az este sztarvendege Kis Gr6f6 volt, majd ezt
kbvetben a Bekesi Hanglliat Band egyiittes sz6rakoztatta a kbzbnseget.
Itt ragadm\nk meg az alkalmal, hogy megkaszanjuk mindazoknak a
tamogatasat, akik nelhi! ez a nap nemjbhetett volna letre.
varfi Andras polgarmester Llrnak, Dr. Szonda Istvan Muvelbdesi
Kbzpont Igazgat6janak, aRoma Polgaljogi Szbvetsegnek, a
Gyomaendrodi FiatalokCi1 Egyesiiletnek, Poharelec Laszl6 kepviselb
Llrnak, Hilbp Zoltan kepviselb (unak, vass Ignac (lrnak, Fiilbp Istvan
L\I'Ilak, l(bveskLlti Ferenc Llrnak, Czikkely Peter Llrnak, a Nemzetisegi
0nkormanyzal tagjainak es mindazoknak, akik munkajukkal
hozzajandtak a nap sikeres lebonyolitasahoz.

---,..------.---:-'~

Minden evben megrendezesre keliil a Gyomaendrbdi Idbsekel1
Alapitvany kulturalis sercgszemIeje. Az Alapitvany nagyban
tamogatta eZI, a resztvev6k szamara fontos esemenyt, a sikeres
megrendezessel. Szakmai programra palyaztak, es nyertek a 2014-es
eyre, s az ev programsorozatanak ez a rendezveny is a resze. Nem csak
a Gondozasi Kbzpont ellatottait hozta kiilbn bllsz a Katona J6zsef
Muvelbdesi Kbzpontba a jLdius 22-en megtartott seregszcmlere - ahol
masok is felleptek a miisorban, peIdaul Hunyar61 -, hanem barki a
telepiilesrbl batorsagot merithetett es a szinpadra allhatot!. Kozel
blven ember adott elo huszonegy produkci6t, ami termeszetesen
mindenfele temat felblel!. Gondane Cserenyecz Andrea elmondta
meg, hogy nagyon szepen koszbnik a Gondozasi k6zpont, az
Alapitvany, Ujlaki Henrietta es az 5. SZ1\mu Klub dolgoz6i es ellatottjai
segitseget, hogy ez a nap letreibhetett. A rendezes zomet egyebkent az
5 szamil killb vallalta magara. (Kcpcink afellcpe.l'ckc/ mll/atja.)

Haz dug6b61, penzboI. ..
A volt Varoshaza disztermeben (jelenleg a Jarasi hivatal) egy kis
kiaIlitas kereteben lathatjuk Beinschr6th Karoly "mi.'lveit'·, hiszen
annak is titulalhatjuk e remekmi.'lveket. A sokoldalil ember (egykori
nyomdasz, ir6, kolto, vOfely, makett epit6 ... ) teleplileslink nehany
epliletet epitette meg klilonb6zb alapanyagokb61. Erdemes
megtekintcni! L<\that6 szeptember 12-ig

.:2()14; AUeUSZTtjS

Az idei seregszemle
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n' 01 DUTDRT, ANTIK DUTORT vAsARDLDK!
Gyomaendr6d, VI ker. 540.

Telefon: 06-30/9533-594

REALIS AitON VESZEK:
Boltberendezest • hagyatekot, regisegeket,

6cskasagokat • regi stilbUtorokat
oparasztbutort (szekreny, asztal, kaszli, subl6t,

faliteka, konyhaszekreny, lada, szek,
tiikol' es tiikorasztal, kredenc)

Fizetes azonnal, kiszpenzzel!
Barkai lsolt, GyomaendrOd. Bocskai u. 59,

Temetkezes, temetkezessel kapcsolatos
telj es korii ligyintezes

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

Az iigyfelszolgalati iroda nyitva tartasa munkanapokon:
8-12:00-ig es 12:30-15 6raig. ipgyomaszolg@internet-x.hu

Varjuk kedves vasarl6inkat a
F6 6t 214. sz. alatt (a T~Mobil helyen), a

Mobiltelefon Szaklizletben!,
Uj es hasznalt mobiltelefonok'

eliekesltese, javltasa! II~~I

Tartozekok, navigaci6k!
Nyitva taIias: H-P: 9~12; 1]',17. ij~l1ijl~~~I.~~b

Szo.9 12.

"SZPpl'lll/(ibllll, al'llll)' ajloll UCYELET: ejjel-nappal hivhat6
kUf!ugsz //IUS!, Iwgy szabad-e?" telefonszam: 06-30/630-80-97

(Weores Sandor)
... Csoke Janos ... ...

TEMETKEZESISZOL6ALTATAS

,
PAP

Datalt beton, tegla: 2500 Ft +afat61
E!erhet6segek:

info@totkaep.hu
661386-186; 301334·80-18
www.totkaep.hu

• Epft6ipari szolgaltatasok nyujtasa,

epftesi anyagok szallftasa

o Kornyezetvedelmi engedellyel

tiszta beton, teglatOrmelek

atvetele dfjmentesen

A~ ruJ.J1zai;
Ruhajavitilst villlalok/

Cipzarcsere, jiiggonyvarras, atalakitas, sziikites, bovitis
Gyomaendrifd, Apponyi u. 17/1.

Nyitva tartas: hetf6-pentek: 9-12-ig; 14-17-ig
Szombat: SZUNNAP!----------"

CSONTKovAcs-AKUPRESSZOR
Rendel:

Bel<escsaba, Szent Istvan ter 6. szam alatt
{) HETFON: 14-18 ORAIG
~ - idegbecsiplJdesek, iziileti blokk, tartasi

'-721g;:)' relldellellessegek megszuntetese
'--- "--' - nyaki el'edetll 5zediilese/( megsziintetese

- sportsel'iilesek, iziileti bantalmak kezetese
- hagyolluinyos kinai ol'voslas
- [tilakllplll1kturas fogy6kura
- porckorongservek es thdblokkok mlitet

nelkiili megsziintetese

DR. GARZO PETER termeszetgyogyasz
Mobil: 06-30/9458-477



Ujabb bizonyftek arra, hogy klilonleges
helyen elUnk a Tejutrendszerben

A tragyazast61 is fiigg a n6venyek, gytim61csok ize. Amig a terme16k
maguk reszere ar61tettek a bllzar, abb6l siitbttek a kenyeret es saj:'lt
allataikkal etetkk fel a termdt takarmanyokat a legjobb minosegu
termenyeket igyekeztek termelni es a legjobb minosegben betakaritani.
Akik tanyan laktak, kello idoben tudtak a lucernaszencit 6sszeszedni, ha
kellett hRjnalban, harmaton, hogy R levele ne hulljon Ie, a szena ne
legyen fekete. Kis "vi lIahegyekbe" raktuk, aztan boglyaba, majd a
boglyakb6l kertilt a kazalba.
Akkor meg minden fcild6n termeltek kukoricat, bllZcit, lucernat es repat,
zabot a tanyaknal. Zabot a lovaknak, napraforg6t eladasra vetettUnk
G6r6gallason. Nagyallason csak bllZat es kukoricat a vetesforg6
betartcisaert tenneltlink. Minden evben apam kisz6rta az istall6tragyat
Gorogallason 50 em-re, ha lement a kukoriea, a IUl:erna gyokere. A
vetesforg6t tartotta mindenkepen. Kesely6son 150 cm-re is lemegy a
kukorica gy6kere. Ezert tud ott nagyobb termest hozni. T6bb tOvet
lehetett abban az idoben is vetni. Az istall6tragya hianya es a szalma,
kukoricaszar elegetese a talajb61 hianyzik, amelyet a mutragyaval
p6tolnak. A ma termelt emberi es allati fogyasztasra termelt novenyek
bel tartalma rendkivii! gyenge. Sokszor gyenge, peneszes, gombas,
fuzariumos lett a nagy(izemben a termes. izfokoz6val keverik a
takarmanyt, hogy az allatok meg tudjak enni. A termes a miitragyak
hatasara meg tudjak enni. A tennes a mi'ltragyak hatasara megnott, de
bel tartalma rosszabb lett.
A hazamm\l, a kertben fekete agyag talaj van. Hpanyagban az ilyen
talajok a leggazdagabbak. Nehez asni, kapalni, ezert az emberek nagy
resze egyaltalcin nem is mllveli. Mi a hatranya annak, hogy nemszerves
tragyaznak? Kertemben tapasztalom a szervestragyazas elmarad
hatatlan, az ilyen fcildeken lesz a termekj6 izu. De a szerves tragyar a
talajba adjuk, hogy ne erje a gy6kereket. Talalkoztam olyan esettel is,
hogy a vizeletet tapanyagkent hasznaljak. Felhivom a tigyellllet
mindenkinek, hogy a vizeletet vizzel higitsak fel, mert egyebkent
perzsel az egyebkent t6meny s6oldat. Avizeletben leva karbamid draga
nitrogen mtitragya. A mi'llragyilk nitrat tartalma nitritte alal\1Ilhal, amely
Illergeza l

-Dr. W.J.-

Az elmltlt I<et evtizedben Idderiilt, hogy mas csillagok
kornyezeteben nyoma sines a Naprendszernel megszokott
rendezettsegnel<.
A esillagaszok egeszen
vad palyakon kering6
exobolyg6kat talaltak,
forr6 jupiterek k6r6znek
csillagaik kozvetlen
kozeleben, masok rop
pant einyliit palyakon,
vagy eppen a esi IIag1lk
egyenl itojere meroleges
sikban keringenek. A
bolyg6k keletkezeser6!
sz616 elmeleteknek ma
&yarcizatot kell(ene) adniuk erre a sokfelesegre.
Evszazadok ota foglalkoztatja a esillagaszokat a bolyg6k keletkezese,
amire jobbnal jobb elmeletek szliletlek. A leglljabb az 1990-es evek
k6zepen. Elegans volt, hiheta, es meg a Naprendszer megfigyelheto
tulajdonsagait is megmagyarazta. Akkor azonban meg csak sejtettiik,
hogy nem a Naprendszer az egyetlen bolyg6rendszer a
Tejutrendszerben, azt pedig vegkepp nem tudtuk, hogy ha val6ban
bolyg6rendszerek sokasaga letezik, akkor mennyiben tipikus a
Naprendszer. Az6ta rohamleptekben gyarapszik a Naprendszeren kivUl
ismert bolygok (az exobolyg6k) es bolygorendszerek szama. Egy j6
bolyg6keletkezesi elllleletlol viszont elvaljuk, hogy ne csak egyetlen
rendszern~1 allja meg a helyet, hanem a megfigyelhetO rendszerek
mindegyikenek (vagy legalabb t6bbsegenek) keletkezesere
magyarazatot adjon. Ajelenlegi elmelet nem ilyen.

'UJCYOMAENDRODI HiRLAP.

Tnigyazas hatasa az izel{re I.

ROZSAHEGY/KALMAN ALTALANOS /SKOLA

A Jelen es a Jijvo Gyermekeiert Alapitvany
tehetsegprogramj ai

2014. AUGuszfiJs'
Nyari
szakmai gyakorlatok
a Bethlen Gabor
Szakiskolaban

Az Oktataskutat6 es Fejleszto Intezet es az Emberi ErOfornis
Tamogataskezelo nyilt pfdyazatot hirdetett 2013 szeptembereben a
2014. evi tehetsegprogramokkal kapcsolatban. A R6zsahegyi iskolaval
szorosan egyUttmllkodo Jelen es a Jovo Gyermekeiert Alapitvany 3
palyazaton 6sszesen 2 135 000 Ft tamogatast nyert el a programok
megval6sitasara. A Pnr-Szo-Tar program soran egy kiemelkedoen
tehetseges, kival6 nyelverzekkel rendelkezo ikerpar fejleszthette az
angol nyelvtudasat es eJkeszitettek egy illusztralt roma-angol szotart
ktil6nb6zo temakhoz kapcsol6d6an. "BIII'a alatt" program soran a
taborlak6k role egy lathatatlan bura ereszbdett Ie; a krizishelyzl:t, a
tuleles elet6szt6ne mozgositja a kreativitast, a termeszettudomanyos es
matematikai kOlllpeteneicikat. A Kczzel, babbal, mldi hegcdiivcl...
program konkret l:elja roma szarlllazasu tanul6k tehetsegsegitese volt,
kezm(\ves, drama es zenei je1legi'1 foglalkozasok altaI, e16segitve az
identitastlldatuk fejlodeset. Az alapitvanyrol es a programokr61
bovebben a http://jelenesajovogyermekeiert.webnode.hu/honlapon
olvashatnak.

Holtagak
rehabilitaci6ja

A Cs6kasi- es Fiizfas-zugi holtagak
mederkotrasil es partrendezcse
mellett tovabb folynak a Hantoskerti
holtag mederkotrasi munkalatai is.
HII ius 2-an egy Ic\tvanyos esemenyre
keriilt sal'. mert a mederkotrast vegzo
haj6t ismet egy llj l11unkaterliletre
kellett athelyezni. A nagy teljesit
menyti daru ellenere nehany fc\t is ki
kellett vagni, hogy az egyik vizfelii
Ictrol a mcisikra tudjcik athelyezni a
tbbb tonnas haj6t. A nem konnyu, de
latvanyos mllvelet jol sikerull igy a
Hantoskerti LIt melletti vizterlilet
kotrasaval folytat6dhat a holtcig
rehabi Iitcici6.

Ujabb lengyel es francia diilk
szakoktat6 munkacsoportok
erkeztek varosunkba.
A Gyomaenclrodi Bethlen Gabor Mezogazdasagi es Elelmiszeripari
Szakkepzo [skola es Kollegium hal6zati partneri koreben hilrom hetes
szakmai gyakorlaton levo 16 lengyel diakhoz es szakoktat6hoz 5
franeia felsOfokl\ kepzesben (BTS) tanul6 diak es 21 lengyel
szakoktat6 esatlakozott.
bsszesen 42 fo lengyel es franeia Illezogazdasagi szakember es diak
tart6zkodikjelenleg GyolllaendroQon.
Projektpartnereink a Bekes megyei gazdak, vallalkoz6k es a szakiskola
tangazdasagaban gyakorlatoznak, sZilkmai es videkislllerteto
programokilt szervez(ink nekik.
Fontos, hogy a ktilfoldi szakemberek megismerik a magyar
hungarikulllokat. a videki eletet.
A k6z6s magyar-Iengyel-francia diak es oktat6i gyakorlatok szervesen
beep(iltek az intezmeny strategiajaba.
Ennek egyik eredlllenye, hogy intezmenylinkbe a 2014-2015 tanevre
jelenleg mar 92 elsos tanul6 iratkozotl be.
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OSZAKI All MAs
fiOY lem!
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-Gumiszerviz
-Klima "avitas

-Ered ise vizsgalat
Varga Bela autoszerelO mesler
Gvomaendrod, Csokonai u. 31.

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

OJ GYOMltINDRibJlllillltAP

&>ACRAMErrrUM

TEMETKEZE8
iUlando iigyelet: 36-30/696-71-17
Gyomaendriid. Bajcsy-Zs. ilt 117. Sl.

I YAIM
5500 Gyomaendrcd, Bajcsy-Zs. lit 98.

Telefon: 66/282-802; 30/6388-953
AI<CIOS AJANlAT!

STlHL, MAKITA kisgepek a keszlet erejeig!
Alkatreszeik es kiegeszit6ik is megvasarolhat6k!

Szegelynyir6k, kaszeik...
Mos6gepek, hutck, fagyaszt6szekrenyek

Futesfelujftashoz, rekonstrukci6hoz kazanok,
radiatorok, szerelvenyek!

Idomacelok, sfkhal6k, lemezek
Min6segi konyhaieszkbzbk, haztartasi gepek

Min6segi kerekparok es alkatreszek!
Epuletgepeszeti anyagok, Gsbvek idomok, kazanok

TUzrostely (kalyha- es kazanrostelyok)
kandal16k nagy valasztekban!

Furd6szoba felujftashoz mindenfele felszereles,
szukseg eseten rbvid hatarid6vel tbrten6 beszerzesek!

FOteskorszerfJsiteshez, fCIrd6szoba kivitelezeshez
kivitelez6t tudunk ajEmlani!

Nyitva tartas:
hetkoznap: 8-12; 13-17-ig; szombaton: 8-12-ig

______.__.. .... .---'----'- ----:.~__..J



Vegre beke szalll az elszOrkGIl pagonyra,
Meses sz5nyegel a fiatal gidaknak megfonla.
Evarazslalos uton egyGtt setaltak lovabb,
Der fejevel megsimogatta Harmal nyakat.

Meselik: AtGnemenyes par eletel adott egy gyermeknek, HamuszOrkeben siratta magat az erd5,
Aki a lermeszel ebredese napjan szGletett. Vigaszlalasaval nyuglalla 01 egy felho.
Vilagra jiillere hamarabb kell fel a Nap, Eros hite ujraelesztett fat, rovet es bokrot,
Mosolyaval megcir6galva elnevezte Harmalnak. Fellegeknek ajandekozott egy tGrkizkek csokrot.

Hazi
kedvenceinket is
boguta fenyegeti _.
Az allatvedok gyakran
talalkoznak a lakossag al
ta l rovid lancra kikotott,
arnyekt61 mentes helyen, megfelelo mennyisegu - friss
iv6viz nelki.il tartott kutyakkal. A nappali 30 fokmil
magasabb cSllcshomerseklet idejen a rosszul tartott hazi
kedvencek rovid idon bellil hogutat kaphatnak, mely
hosszu tavon pusztulashoz vezet. Anyari meleg napokon
a hosszabb ideig tart6 setaltatast erdemes kora reggel es
keso delutan megtartani. A napt61 felhevi.ilt aszfaltot is
erdemes e\keriilni, hiszen ott konnyen egesi seriiles
fenyegeti a setaltatott kutya mancsat.
Az alJatvedok 4 legfontosabb tanacsa kutyak
kanikulaban ti>rteno tartasahoz:
A nagy nyari hOsegben se feledkezziink el a jatekr61 es \l.
nagyobb setakr61, melyeket kora delelottre es keso
delutanra idozitsi.ik.
Allatllnk szamaramindig legyen huvos hely, ahova a
napsugarzas elol szabadon el tud bujni;
Kedvenci.inknek az elelem melle naponta tObbszor friss
iv6vizet kell biztositani.
Hazi kedvenclinket ne hagyjuk egyedi.il aut6ban (meg
nyitott ablaknal se), hiszen a tiizo napon a belso
homerseklet az egekbe szokhet.
Ha megt6rtent a baj, es Jatjuk, hogy egy allat intenziven
liheg, a nyelve alland6an kil6g a szajab61, szine s6tetebb
a megszokottnal, a baj Iehet akar ho-torl6das vagy
hoguta is. Nyari kanikulaban az oldalan fekv6,
intenziven lihego, eszmeletet vesztett allat rendszerint
h6guta aIdozata. A gyors folyadekp6tlas es az allatorvosi
segelykeres eletmentO Jehet ebben az esetben. A
haziallatokert a gazdak a felel6sek. Egy kis
odafigyelessel elkeliilhet6lehet az allatok szenvedtetese
es pozitiv elmenyekkel elheto ata nyari forr6sag.

ilJGYOMAfiNDRODI HiRLAP

Vagtatva tiportak iissze minden eledo tGzet,
Sa Szel Demona fog vacogtatva remegett.
Agidak a IOrkiz kek erd5b51 kikergettek,
Fak koronajukkal vissza nem engedlek.

Harmal5szinle alazattal a felhokhiiz esengett,
Mire a kicsiny fiild egesz tesleben megremegett.
AborDs felh5k kiirbefonlak az eg5 tajat,
Egihiiboruval elsoportek a langvarat.

Gyenge fuvallataval a Szel Demona megerkezett,
Minden zegzugba be is nezegetell.
Nem voll hiaba val6 a Furia kemlelese,
Talall egy apr6 parazsat, hogy felelessze.

Kacagva figyelle rul munkaja gyGmolesel,
Lehelelevel a hamvakal hordla szerteszet.
Harmatol ez a kep leljesen megremitette,
bnmagat faradlnak, kimerOllnek erezle.

AszOl5k area erol adott nekik arra,
Hogy felkeszOljenek a legvegso harera,
Szelsz6rt parazsak ujra langra kaptak,
Harmatnak es Dernek idot sem hagylak.

Pillantasuk iisszefon6dott, de lelkOk meg elesett,
SzivGkben erosiidott a szOlok ulani szerelett.
Felnezve az egre meglattak egy esodalalos fenyl,
Melyben megjelent egy bamulalba ejlo kep.

Asemmibol ele toppanl egy bator iizgida,
Neki is elsodorta szGleil a Vizek Demona,
Dernek hivlak 5t, a tel derekan szOletett,
Tisztasaga es kilartasa miatt kapta e nevet.

Ftirj Katalin - Molnar Csaba

Harmat es Der
ATOzek Demonahoz eljutott agy5zelem hire,
FelboszOH haragjanak langjai az egeket Me.
AIOrkizkek erd5 blborszlnOve vall,
Haldoklasa jelekent a rost messzire szallt.

2014. AlJGUSF,TVS

Lelkem vilagal zavaros foly6 pusztitja,
Keresem a helyet, hoi boldog lehetek ujra.
Gondolataimban egy ismer5s emh3kkep felvillan,
Szemeimben egy iiriimkiinnycsepp megcsillan.

Hiszen mar tudom, hogy az utam hova vezel,
Megnyugodnom csak a kaprazal erdejeben lehet.
TOrkizkektajakon bekesen bolyongok,
Tart karokkal Gdviiziilnek fak, rovek es bokrok.

Tovabb menven izgatollan a csaladol kerestem,
Spar pillanat mulva a szivemmel meglellem.
Akis 5zike kecses, iinfeledt jalekat
Ragaszkod6 szGlei fellettek es 6vlak.

GyokereslOI szakitotta ki az elgyengOlt fakal,
Szennyes. piszkos hordalekaval acsaladra lamadt.
AszGlok egyetlen gidajl!k eletet fellve
Ulasitjak, hogy fusson a legmagasabb domb lelejere.

Elmerengve figyellem ezt a esodalatos latvanyt,
De hirtelen a tavolban meghallottam a dGh hangjat.
Orjiingve kiizeledett felejGk a Vizek Demona,
Aki a halalmas hullamok karjail megvadilolla.

De valaszl nem kap, esak a kin felel,
Szemeib5! akonnyar hullva erollehel,
ABeslia vize meglisztulva esendesOI el,
Tole soha 15bbe, senkinek felnie nem kell.

Harmal konnyekt51 esillog6, szomoru szemekkel,
De batran rohanl a biztos menedekre fel.
Mikor felM, egy pillanalra visszanezett,
Nyujlani akarta szeretett szGleinek a segitseget.

Latta, hogy szeretteil elsodorta az aradas,
Es tudta, ehiri oket a fekele varazs.
Ugy erezle, a fajdalom darabokra szaggalja szivel,
Melyben egy kerdes eseng fel minduntalan: MIERT?

Szeretek, ha szeretnek
Szervllsztok gyomaendrodi pici-, nagy-, es id6s barataim. Az
ismeretsegem 6riasi, mivel a lak6telep jatsz6terere jar6 gyerekekkd
nagyon sokat labdazom, futkarozom. Az idosebb korosztallyal pedig
gazdimmal a napi 2-4 6ras seta kozben ismerkedtem meg. Hogy, hogy
nem egyik nap talalkoztunk Varga Misivel (ismertebb neven eibert:, a
boh6c). HaJlgattam a gazdammal folytatolt beszelgetest a 37.
gyermeknapr61. Gondoitam, j6 lenne ott is talalkozni gyerekekkel. .
Szinpadon kellene majd bemutatkoznom. Tele voltam izgalommal,
szombaton feJlepes. Gyorsan elteltek a napok addig. MikOl' elj6tt a
nagy nap, inkabb azert voltam izgatott, mert tudtam, hogy ket pici
gazdim, Kinga es Geri, meg nem erkezett meg. Simogattak,
szeretgettek a gyerekek es feln6ttek. Egyszer csak ismeros hangokat
hallottam.lttvannakhatkisgazdaim,hurra! ,-
Meg ido sem volt arra, hogy alaposan atadjam magam a gyomrozesnek,
ugyanis sz6litottak bennlinket a szinpadra. Elsa mutatvanyom a pacsi,
majd gazdam szajab61 kivettem a sajtot. Agyerekek biztattak. Masodik
mutatvanyomban atugrottam t6bbszor a hullahopp karikan. Harmadik
mutatvany, szalt6zva kellett elkapnom a teniszlabdat. Ezt a feladatot
imadom a legjobban, de hirtelen eszembe jutottak a picuri gazdnim.
Gondoltam, lemegyek inkabb hozzajuk, hiszen legjobban vellik
szeretek labdazni. Aszinpad sem nekem val6, de 20 IS-ben a 38. Cibere
Gyermeknapon a szinpad etott szeretnek fellepni, kozel a gyerckckhez.

Akkorra meg tobb mindent megtanulok es remelem, lesz alkalmam az
or6mszerzesre,
Koszonol11 a segitseget mindenkinek, akik mindent megtettek, hogy
biztonsngban val6sult meg fl bemlltatkozasom.
Pacsi. pllszi mindenkinek' Noe - VK,-



J956. okt6ber 28-ra e11 ide a pesti hullam. Ezen a napon Jak6 elti\nl,
mint a kamfor. Elmentiink megnezni. Otthon volt, azt mondta azert,
merl raj a dereka. A labar ki nem tette november negyedikeig a lakasb61.
Akkor aztan megjelent es beszelt errol, meg arr61, meg, hogy
marciusban ujra kezdjuk ... ' Aztan valamikor februarban elvittek
Kistarcsara, ott volt augusztusig.
Sokan azt mondtak, hogy eleldegel, de nem dolgozik. Elvolt abb61,
hogy volt egy kis vagyona, de a haboru ut{lD mar csak nyole hold
keselyosi f61dre zsugorodott ez. Korabban volt vagy harminc
valamennyi holdja. Kesobb sorra eladogattak bel ole, a hazuk felet is
eladtak, lassan feleltek mindent, amijUk volt.
Eljott az aratasi idoszak. Ez kUlonlegesen fontos idoszak mindenkinek,
legyen katolikus, vagy reformatus. Az aratas minden mas dolgot
megel6zott. Ekkor epp dolgozni mentek ki a szomszedjui. Jak6 Ie
akarta csalni oket a palyara. hogy nagyon j6, szep az ido, fussanak,
vagy focizzanak vele egyet. Mondtak Atyanak, de aratas van! Az raeI',
valaszolta, raer Karacsonyig! Volt egyszer egy Vincze nevu, szinten
tehet6s ember, akinek legalabb szaz holdja volt. Ez a torteneteeske a
tizenkilencedik szazad vegen tOl1ent, es a karacsonyi aratassal
kapcsolatos. December h6napban ez a Vincze nevi\ ember es emberei a
tanyajat6l messze jar! valahol, s lartak egy tablar, ahol ket
haromholdnyi gabonamaradvany volt. Kerdi Vincze, ez nem a mi
foidiink'i A beres mondta, de az, de nem vagltlk Ie, mert nem mondta
gazduram... Akkor aztan mindenkit befogott a gazda es decemberben
arattak Ie! Na, hat erre hivatkozott Jak6.
Mikol' eladta a hazreszet, vett egy motol1, aminek abban az idoben, a
hatvanas evekben, harmincot, btven ezer forint kOliilmozgott az ara.
Neha aztan raeros fiatalokat vetl ra, hogy menjenek el vele tllrazni a
Marraba, vagy Btikkbe. Egyszer aztan hatvanharomban, osszejott egy
kis fiatallannyal. Ez a no elkezdte oltani Atyat, hogy alland6an agg6dik
miatta, hogy a motorral jarkal. Adjak el a motort, a lelki nytlgalma
vegett. AZlan csak eladtak a motort, a nore kolt6tte jelenWs reszet u
penznek. Egyszer aztan elfogyott a penz, es egy alkaloffimal, mikor
nem volt otthon Jak6, osszeszedte annak az 6sszes ruhajat, es lelepett
vele. Mondtak ezt kovet6en neki a vele egykoru emberek, hogy te
marha, har ez harmine valahany evvel fiatalabb, mint te, miert kezdteI
vele! A, nem el1etek ti hozza! - felelte. Mikol' en nyolcvanot leszek 0
otven lesz, es ez fogja bearanyozni napjaimat. Egy szep napon aztan a
nomegkerillt, de a ruhakb6lmarj6cskan eJadogatott.
Mas. Vannak ezek a Hary Janos, meg Munehhausen szeru
handabandaz6k. Ezek egyfele kepesseggel szilletnek, mert nem
mindenki tud akkorM hazudni, hogy sz6rakoztasson is. Volt a Rak6czi
utcaban egy karpitos ember, llgy hivtak, hogy Szab6 J6zsef. Teljesen
mindegy mirol volt sz6, J6zsi baesi mindenre tudott valamit mondani.
Ment a duma, hogy negyvenkett6ben nemet tamadas indult a Kaukazus
ellen, a nyilvanval6 cellal, az olajmezok bil10kba veteleert, majd aztan
megtorpant. Ugyanis, mint kesobb tudotta valt, elvitte Hitler a
paneelosokat a Sztalingn\d elleni tamadashoz. J6zsi baesi erre
elmondta, hogy, sokaig nem volt errol beszelni, de a kovetkezo dolog
tortent. Negyvenkettoben osszejott egy nemet tabornokkal Kijevben.
Leilltek kartyazni, es 6 elnyerte a Del- Nemet Hadseregesoport
hawmhavi zsoldjat. A katonak elegedetlenkedni kezdtek, ezert torpant
meg a kaukazusi hadmuvelet. Ezzel meg nines vege. Megtudta ezt
Janyi Gusztav, hogy 6 iszonyatos penzt nyert, felre hivta, mert ismerte,
egyiltl jartak Karadi Katalinhoz, meg Ujszaszi, a hirszerzes fonoke is.
J6zsikam, meg van szorulva a tabori penztar! Eisejeig segits mar ki
bennilnket. Mondja Janyi Gusztavnak, hogy ott van, anyad majma, a
ladaban, annyit viszel el, amennyit akarsz. An6l nem sz6lt, hogy
mennyit vitt el Janyi, de lenyeg az, a haborU utan 0 is lapitott, mer! ha ez
kiderill, hogy 0 is tamogatla anyagilag a szovjetek elleni habOrllt, ald<or
meg 0 is haborUs bunos lehetett volna.
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Fekete Lajos adomai helyi emberekroI. .. (3)

10
11. Yl?SZ ligoston Sandor

3.) "Minden baj Tur mezovarosaban kezdodott!"
Marki Sandor: Dosa 1470 - 1514 c. munkajaban errol igy irt: ,,1514.
majus 18-an Czeg/Mro/ elindulvan, D6sa meg aznap a 37 kilometerre
eso Tiszavarkonyra ert. Azonnal atkelt a Tisza hidjan, a melyet
egymashoz lanczolt hord6kb61 s rajok fektetett gerendakb61 es
deszkakb61 allittatotl bssze, folddel pedig j61 meghordatta, llgy hogy
nemesak serege, hanem sok agyllja es tarszekere is egesz biztosan
armehetetl rajta. Mindjart azutan este a faluval rezsut-arellenben levo
Varsanynal iltott tabort, alkalmasint a kemkedesre is alkalmas
Klmhalom toveben. Itt 300 lovas es ugyanannyi gyalog csatlakozott
hozza, vagy inkabb a voros kereszthez. Masnap, 19-en csak a Mezo
vagy Nagylurig leva 30 kilometer utat tette meg. Tur mezovarosaban
egykoru fOljegyzes szerint - bizonyos keresztesek gyultek ossze, a
kiket a tisztviselok es a nemesek fegyverrel kezdtek zaklatni l s hogy
nevetsegesekke tegyek oket, egy szamarnak a farkara keresztet
kotottek, a mellett pedig ok is fOlkeltek ellenok. Hasonl6kepen a
parasztok is ellenok indultak, zsakmanyolni kezdtek es mindenfeJe
latorsagokat kovettel el. Kozilliik azonban az urak nehany fobbet
elfogtak es bilincsekben killdtek Budara, hoi a kiraly es a nagyurak
parancsara mindnyajukat kegyetleni.il kar6ba huztak. "fgy minden haj
Tur mez6varosaban kezd6doll. "

A nemesi csapatok az egei-Mkelovel szembeni pm1reszen - Varsany
falu alatt uthettek rajta a Harmas-korosi arkelot elokeszito keresztes
el60rson. Nem volt killbnosebb menekillesi irimy a kereszteseknek, a
Harrnas-Koros, vagy jobb hijan a Varsany falu szomszedsagaban - ma a
devavanyai hat araban talillhat6 Varsanyhaton (hajdanan
Wasanegyhaza9

) at Devavanyara bemenekiilni. A menekillok ezt az
utvonalat veltek biztosabbnak.

A fasor mogottl hatarresz ma Devavanya kUlterUlete. Egykor itt volt a kozepkorl
Varsanyegyhaza falu. Az 1514. majus 16-17-1 varsanyl nemesi-keresztes
osszecsapas utan, a menekUlo keresztesek Varsanyegyhazan at Devavanyara
tudtak bemenekUlnl.

Tavolban Clevavanya telepUles kbrvonala lathat6.
A fot6t keszltette: Ambrus-Szab6 J6zsef (Devavanya)

Marki Sandor, aki maga is Bekes varmegyei leven - a lenli D6zsa c.
munk(ljallobbszor atirva, ugyjelezte, hogy a D6zsa vezelle keresztes
sereg a Harmas-Koroson Eekesszentandras a/att. majd masik
l11unkajaban Endr6d' kornyekrit je/ezte a kereszles csapatok cake/hi
helyekent. MinI tosgyokeres gyomai, a na&')' oregekl6! azt hal/ottam,
hogy aki jolt Gyular6!, Csabor6/, Eekesr6l es ~ilja Mezoluron
Szolnokon al Eudora tarlOlt, az a Gyoma alatti egei-revrilke/ot
hasznalta'.

Masik no&')' kerdesem /enne - Marki Sandornak tudomasa volt-e arr61,
hogya Mez6tur alall- Gyomahoz kozel, az egykori gyomai halarban is
volt egy Varsanl nevu kozepkorijalu? Okmanyaink ot ilyen kisfalut
ismernek Gyoma hatanlban', melyeknek helyet meg most is tudjuk,
ismeljiik. Ezen - egykoron jelentos lakossaggal bir6, a torok idoben
eJpusztult helysegek: Ege, Nyarszeg, P6halom, Varsany es Felhalom
voltak. Devavanya hataraban, a' kozepkorban szinten tobb kis
telepillest talalunk. A nepes lakossaggal bir6 Devavanya helyseg
mellett' jelentos ad6fizetessel bir6 falu volt: Ecseg, Kersziget,
Simasziget es Varsanyegyhaza telepillesek. Velemenyem szerint a
torok ellen vonul6 keresztes sereg elocsapatai - D6zsa utasitasara 1514.
majus 17-18. kozott kezdhettek el az egei-atkelo kiepiteset. Itt j6val
konnyebb volt "hidat vemi" a mindbsszesen 60 - 65 meter szeles
Harmas-Koroson, mit Endrod, vagy Szentadras alatt, leven ez az atkelo
akkor az orszagos utvonalba esven.
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26-ftn, az ejszakai 6nlkban, a besenyszegi reszben eltulajdonitottak egy
kerekpal1 akkor meg ismeretlenek. A nyomozas soran rajottek a
rend6rok, hogy az elkovetest val6sziniileg negy helyi fiatal vitte vegbe,
akiket 30-ftn elo is allitottak, elleniik lopas miatt indllit eljaras.
AllgllsztllS 2-an, a Bogartalalkozo idejen, az egyik VW-bogar
vezetojerol kideriilt egy igazoltatas soran, miszerint ittasan vezeti
bogarar. 6 mar aztan nem vett reszt a bogarvonlllason, ittas vezetes
III iatt el vett6k vezet6i engedely6t, s bilntet6 feljelentest is tettek a Heves
megyei ferfi ellen.

"Roma Holokauszt 1944-2014"
2014.augusztus 1-2.

A II. vilaghaboru utols6 6nliban, 1944. augusztus 2-fm szamoltak fel
Allschwitzban a lJ/E. cigany barakkot, kivegezve a meg ott iszonyu
kOliilmenyek kozott raboskod6, 3000 cigany szarmazasll foglyot.
A Cigany Vilagszovetseg 1972-es parizsi kongresszusanak hatarozata
alapjan minden evben ez a nap a cigany Holokauszt. nemzetkozi
emleknapja. A szervezet kezdemenyezte, hogy allgusztus 2.-an, delben
egyperces csenddel emiekezzenek meg a Holokauszt cigany aldozatair61.
Az egyetemes cigflllysag eme szornyil tragediajara emlekezik meg
Gyomaendr6d Yaros Roma Nemzetisegi Onkormanyzata, aRoma
Polgaljogi Szovetseg, es a Civil Kozossegert Alapitvany 2014. augusztus
I.-en es 2.-1111 a FoM 80 szam alatti Roma Kozossegi Hazban.
Megemlekezesiink 2014.08.0 I.-en este 7 6rakor dokumentumfilm
vetitessel kezd6dott, melyben a tulel6k beszamoltak acr61 hogyaneltek tll!
a szornyu kinzasokat, megrazk6dlatasokat. Ezt kovet6en Czank Gabor
PJebanos Ur vezetesevel katolikllS szertartassal emlekeztLink az
elhunytakr61, majd ezt kovette a csendes gyertyagylljtc\s. Cigany
hagyomc\nyokhoz hiven virrasztast tal1ottunk, ahol Botos Janos es
ciganyzenekara huzta a sirat6s n6takat.
AUgusztllS 2-an 10.55-kor Varfi Andras Gyomaendrod Varos
Polgarmestere koszontotte a megemlekezoket, melyben
vezergondolatkent hangslilyozta, hogy soha tobbe ne tortenjek ilyen
szornyu esemeny. Ezt kovetaen "Porrajmos, samudaripe, kali trash, roma
holokauszt - a sok nevll, szegyenteljes tOrlenelelll ....." eloadasa volt
hallhat6 Habina Peter (Civil Kozossegel1 Alapitvany) eloadasaban, majd
Pal Janosne (Tersegi Szocic\lis Gondozasi Kozpont Csaladsegito es
Gyermekj61eti Szolgalat) A tarsadalmi el6iteJetek.r61 napjainkban cimii
el6adas volt hallhat6.
Deli 12 6rakor I perces nema csenddel emlekeziink a 70 evvel ezel6tti
szornyCI tragediajar61. Ezt k6vetaen a Fo ilt 80 szam alatti Roma
Kozossegi Haz udvaran leva fat kineveztLik a megemlekezes fajanak.
A megemlekezes befejezese elott Linnepi beszedet mondott Szecsi Zsolt
Gyomaendrod Varos Roma Nemzetisegi Onkormanyzat elnoke.
Zar6akkordkent Botos Janos es ciganyzenekara a Nemzetkozi
Ciganyhimnllsszal zartak a megemlekezest.
Koszonjiik a kovetkez6 szemelyeknek a megemlekezes tamogatasat:
- Varfi Andras polgarmester
- Poharalecz Laszl6 onk. kepviselo
- Aranyos Kft.
- Henles Feri Husboltja
- Botos Janos es ciganyzenekara
- Flilop Istvan
- Mohacsi Sandor

Uj, alig hasznalt, het poleos/rekeszes Bosch
fagyaszl6szekreny elad6. I.ar: 75 ezer Fl.
ErdeklOdni: 06/20-3977177

Vegyes

Megkimell nemet kerekparok, 4 db
karpitozoll szek, szobakerekpar, aul6s
gyerekules, mikr6-suI6, b6r forg6szek, LCD
monitor, 180 x 200-as agybetel, TV,
mosd6kagyl6 sib.... elad6 a Kulich Gy. uleai
hasznalteikk kereskedesben. Erd.: 20/9857
259

Moulinex, 6 alkot6reszes, alig hasznall
zbldsegparol6 elad6, 6 e Fl. Erd.: 20/221
6633

Onl6ltvas, zomaneos burkolatu
(szentUzelesre) kalyha elad6. Erd.: 20/221
6633----------
Ulanful6s kislraktorral szallilasl es kisebb
leruletek, zartkerlek szanlasat vallalom.
Erd.: 70/7057-668

Gyoman, a Nemzeli Eszk6zkezel6 allal
berelhetb esaladi hazal keresek. Erd.:
30/640-33-73 -f-

Endr6dbn 1100 negyzetmeleres telken, a
Tamasi Aron ulea 15. szam alall 2 szoba,
konyha, kamra, verandas kis hilz gazdasagi
epulellel elad6. Villany az epUlelben, viz az
udvaron, szennyviz esonk a lei ken belUI.
Iranyar 2 MFl. I<omoly szandek eseten, az
alabbi szamokon erdekl6dhel: 06-30-9-452
118: 06-70-6-040-802

Dunnal, parnal, hagyalekol veszek Gyoman,
Pel6fi u. 64. 30/4643-956
Egy garazsra val6 38x18x1 0 em es berE'myi
blokklegla elad6 fel aron. Erd.: Gye., Zrinyi u.
29/1. esle 5ulan.
Nyaron el6keszit6. gyakorl6, ismell6,
p6tvizsgara felkesziles, fejleszt6
foglalkozasok, dolgozalokra, k6zepiskolai
felvetelire, versenyekre val6 felkeszites,
Malanos iskolasoknak (1-8. oszl.). Tovabba
alap- es kiizepszinW ereltsegire val6 inlenziv
felkeszit6 es foglalkozasok malemalikab61.
Az On gyermekeert dolgozom! Erd.: 30/856
32-18

INGVE ES CSEREDERE IIIRDETES(APROHIRDETES)
""P

Gye., felkomfortos paraszthaz,
bek61t6zhet6en, Kalvin u 57 sz. alalt, elad6.
Erd.: 70/2015-208: 66/282·148

Ingatlan

Felad6 neve: " ,." .. , ,.,., , , , "'~,., .. , ,.'"

Cime: , ..

Cserebere (apr6-) hirdetes szovege (max. 20 sz6): , " .

.... , , , , .

Gyoman, R6zsa F. 14. sz. alall 4 szobas,
nappali + elkez6, padl<isteres csaladi haz
alsoepulellel, garazzsal elad6, kisebb esere
erdekel. I. ar 11,5 MFt. Erd.: 66/284-295:
30/249-76-22

Gyomaendr6d6n, a Vasarteri lak6telep 31.
epuletben f61dszinli lakas elad6. Iranyar: 4.7
MFT. Erd.: 06 20/51 98604

Lakodalmak, rendezvenyek,
vacsorak zeneszolgaltatasa!

Tel.: 06-20/221-66-33

Tefefonszam: ."."., ,.. "",.,.,."""",."."",."",.".",.".",.""",.,.. " .. ", .... ,.. "."".", ...

(Iranyar): .. " Ft)(olvashat6irassal!)

Endr6d6n a Sugar ulon hosszu paraszlhaz
elad6. Ar megegy. szer. Erd.: 20/245-12-62
Gye., a Templom-zugban vizparlra men6
4614 m2-es ingatlan elad6. Villany, furoll klil
van. Ar: megegy. szer.l.ar.: 70/9438·212
Gye., a F6 lit 188. Sz. alall uzlelnek val6
ingatlan kiad6. Erd.: a k6nyvk6leszetben,
vagy 66/386-937

Gyoman csaladi haz nagy mellekepulellel,
ipari arammal elad6, vagy kiad6. Erd.:
30/619-05-70
A Vasarteri Itp-en CIS epulelben 1. em.
k6zeps61akas elad6. Erd.: 30/695-5561
Endr6d6n, a Poli'myi M. uton kisebb
paraszthaz elad6. Robog6t es kistraktort az
araba beszamitok. I.ar 990 e Fl. Erd.:
70/286-6061

Gyomaendrbd, Boeskai 33/1. sz. uj epitesu,
padlasszob<is haz, als6epuletekkel
surgbsen elad6, vagy lak6telepi lakasra
cserelhet6. Tel.: 66/787-723,30/504-6944

Gyomaendr6d k6zponljaban, Napkeleli u. 4.
sz. alalti 2 szobas, gazfUteses esaladi haz
nagy meliekepUlellel, 1440 m'-es lelekkel
elad6.1. ar3,45M Fl. Erd.: 20/4132-770
Gye-n j6 allapolu esaladi haz elad6 a
Gardonyi G. utca 21. Sz. alatl. I.ar 9,5 MFl.
Erd.: 20/8232-512

Gyoma, Arany J. u. 16. sz. alalt 4 szobas,
6sszkomforlos haz elad6. Erd.: 20/5266·573
Gye., Rak6ezi u-ban, 4 szobas, dupla
fUrd6szobas, dupla ebedl6s, 2 bejaralli
polgari haz mellekepUlelekkel, dupla
garazzsal, vegyes luzelessel,
berendezessel elad6. Erd.: 66/787-723:
30/851-99-02

Tisztelt Hirdetonk!
Uj Gyomaendr6di Hirlap szerkeszt6sege elm:
S§G~maefldrod,AraAY~.;mobil: 06/20/2216-633;
e-mail: biro.karoly5@upcmail.hu; Beklildesi hatarid6 minden h6 25··el
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....... .

1'014. AUGUSZfl!JS

(-------------------:-f~i~;-;~k~;~-·--------\

- elerlJeto arak
- szeles valasztek
- minosegi termekek
- akciok
- torzsvasarloi kartya
tI

V'Iassza aSIHfR Hft. bo/tjaitl
Gyomaendrod:
- Fa lit 26.
~ Bajcsy-Zs. lit 49.
= Bajcsy-Zs. tit 9.
.. HOs5Uth u. Z.
~ Hossuth u. 66.

ER2SE ET
I utalvanyt
1ELFOGAOUNKI
I .
" .' . ' I
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TAP I R. FESTEK ES AlA· DEI(SZALON
Gyomaendrod, Kossuth u. 45.

AJANLATUNK:
TapHak
Kozel 100 fete tapHab61
valaszthat!
Ontapad6s tapetak
Bordiirok
Fali matricak
Polisztirol szegoHicek, mennyezetlapok
LAKAS FELUJITAsHoz:

Kiil- es belteri falfestt~kek, Alapoz6k,
zomancfestt~kek ...
Ragaszt6k, higit6k.. ,
Glett anyagok...
Egyeb:

Asztalteritok, szonyegel{, labtOrlOk, ajandekok...
Nyitva tartas: H-P,: 8-12; 13-17-ig Szo,: 8-12-ig

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

Gyomaendrod, Kossuth u. 31.
TELEFON: 06-30/278-04-05
Az 5000 Ft-os onkormanyzati

tanszervasarlasi utalvanyat levasarolhatja nalunk!
A10 %-os l{edvezmenyre jogosit6

ZOLD luirtyajaval
KULON SORSOLAsON VESZ RtSZT!

FOnIJ-: 20 EZER Ft-os
vasarlasi utaivany!
Folyamatosan boviilO arukeszlettel,

szeretettel varjuk Kedves Vasarl6inkat!
Elfogadunk Erzsebet utalvanyt, Sodexo stb•••

Tovabbra is va/that
vasarJasi ufalvanyt barmilyen osszegben!
Nyitvatartas: H-P: 7-17-ig; A TAPiR PAP!R

Szo: 8-12-ig csapata

011

,
Ir

PAPIR

LAT ZRE: Z Z E
Gybrnaendrud, Husak utja 53. Telefon ~84-~55
INGYENES I~OMPUTERES SZEMVizsGALAlr

l"Edd, CSUTORTOI<., pENTEI", szoMbAT 1 o~ 12~iG
SZERdA: dR. GEdEi MARGiT

dE.: lO... 12~iG, du.: 14~16... iG

ISKOL.AKEZEs AKCI
A Latszeresz Uzletben!
(Augusztus 1r t61 30 e ig)

Ahany eves az anyuka,

annyi % kedvezmenyt adunk
gyermekeszemuvegkerete arab61!

Tares- es utesgatl6
szemuveglencsek 3 X karcall6bb!
Tukroz6des csokkento reteggel

most 20 % kedvezmennyel kaphat6k!
(progressziv lencsek is HOYA minoseggel!)

Reszletek az uzletben!
EGESZSEGPENZTARi kARTyAT ES SZEp kAR'fyAT dfoGAduNk!
Areszletekrol erdeklodjtin lizl tlinkben!
CyORS ES pONTOS kiszolGALASSAl VARjuk kEdvES VASARl6iNI{ATI

TisZTElETTEl: SZARI<A CsilLA OPTOMETRiSTA, lhsZERESZMESTER

OJ Gyomaendr6di Hirlap • fliggetlen varosi havilap. Felel6s szerkeszt6: Biro
Karoly, szerkeszt6seg: 5500 Gyomaendr6d, Arany Janos u. 25. sz. Felel6s
kiado:6froKarolyTel.: 06/20/221-66-33.
Nybmtalas: Bereny Nyomda,Hegyi Marlon; Mez6bereny, Veszt6i·ull1/A.
.E-mail: gyehirado07@freemail.hu:biro.karoly5@upcmail.hu
Terjesztik a gyomaendr6di keresked6k. ISSN szam: 2060-7083

A lapunkban megjeleno velemenyek,erlekelesek, hozzasz6lasok, 'esetleg
fizetett hirdetesek nem feltetlenUi' a szerkeszt6seg .. allaspontJat tOkriizik.
Viszont teret adunk mindenveJ~rn~nynek;hozzaszq!asnak,. melYri~k
hangvetele bizonyos etikaihalardKkoi6tlmozog. Azl'"XX-",jeIO irasok fizetett
hirdetesek, velemenvek vaa\, PR-clkkek. Cfmlaoterv: Novak HanQCl .:+. "
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ok Lelekkel a videkert ...
........... 5. olda! Gyomaendr6d6n, 2014. augllsztus 29-en, a Jarasi Hivalal diszteremben

13-6n\t61 a "Lelckkcl a Videkcrt Tudomany es Vid6kfcj1esztes a I-Iclyi
Mediaban" cil1l(\ eloadassorozat elso reszerc keriilt sor.
A programsorozatot mcgnyitotta es koszonWttc a jclcnlevoket: Danko
Bela orsz{lggy(\(esi kepvisel6 es Gyehn{lr Peter a Magyar Nemzeti
Videki Hat6zal Bckes megyei referense.
Az eloadasok tamai voltak:
Ungvolgyi Hmos - Az el:,'Yhaz tarsadalmi tanitasa videkpolitikai
szemmel
Nagyne Peljesi Anik6:Leiekkel a K6r()s()k men ten
Dr. Szarv{)k Tibor- Videkfej lesztes es kozossegi mllnka
Dr. Balcsok Istvan - Foglalkoztatils tflrsadalmi hatasai,a videki
Magyarorszag lehet6segei
Honyi Tamas -Falusi es agn\rtllrizmus turizmus helyzete Magyarorszagon

K6s20ILjiik mcgtiszello errle/;Wdeset!
Temphil'ius AlapftvGny

A projekt az MNVH Ellloksegellek erleketese alapj(1fI a
Nel//zeti Videklejlesztesi Program !Nlllyito HatO.wiga

jOl'Cihagyasrll'al val6sult meg

Franko levele -,
Ebreszto gyonlaiak! 2.o,da,

FOGGETLEN VAROSI HAVILAP
A.ra: 200 FtA Hatar Gy6z6 Vfu:osi Konyvtlir

/

Z -, e~,:-;~
• eli zeneve a ..:/~ (f~

/ )'

"Csik-kocsmaban" ~~- ".:~ ..:'-)
(Kossuth u.-pasztor J. sarok) «~':~~

Szeptember 13-an,
szombato ,21 orato.!

II bb '. 'i alenk,
roc, u i' .n

Ja1sllk:Biro .aroly eaB'lint Imre duo
Beh~pes dijtalan!

or-bo -rovi italok!
E fog dhatoarak!

IN'TEI~

Nyelvtanfolyamok szeptembertol
Angol es Nemet ujrakezd6 40 ora, 10 het

Teljesen kezd6 Angol es Nemet 60 ora, 10 het
Tanfolyamok idopontja:

szeptember 14. - november 30
Oradij: 500 - 850 Ft letszamtol fUgg6en

A " Tudasod a jov6d" program befejez6dott,
ingyenes nye/vtanfo/yamok egyen/6re nem indu/nak.

SZAMITOGEP KEZELO TANFOLYAM
NEM CSAK VIZ GAZOKNAK

A tanfolyam anyaga megfelel az ECDL vizsga anyagimak.

Szovegszerkesztes, tablazatkezeles, fai''., ]A''.'
operaci?s rendszerek, IT . ~l tS f

A 60 ora 10 HET, heti 1x6 ora, 2x3 ora .'~ ,
Tanfolyam idopontja: .c?~~

szeptember 13. - november 30. ~.Q~
Szombat delelott 8 -13-ig.

Erd: info@internyelvstudio.hu; 20/436-0699; 20/229-7022

IN E Nyelvstudio, Gyomaendrod
Kossuth ut 18. hetfo-pentek: 15.00-18.006ra

Tetefon: 06-20/947-1603; 06-20/229-7022
in 0 t 'ntern elvstudio.ltU' intern elvstudio mail. com
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DI~ Franko levele ..
Csak gyomaiaknak? EbresztO!

Nem veletlen, hogy ez az iras most elsosorban a gyomaiakhoz szol.
Remelem, megeJ1ik, mert mi vagyunk tobben ebben a varosreszben.
Oktoberben dontheti.ink igenylink, elvarhato jovokeplink, azaz
kedviink szerint. Kampany van, most kell megszolalni, velemenyt
mondani, akaratot nyilvanitani, majd szavazni menni. Nem lepett meg,
megis megdobbentett a Fidesz valasztmanyanak dontese' Varfi
Andrast tamogatjak polgamlesterneld Miert? Csak l A KDNP nem
tamogatja, ezert a Fidesz koreben dolt el ki vigye tovabb a megkezdett
"Munkat", azaz a SEMMIT! Gyomaendrodon mitol ez a nagy bizalom?
Mert 0 paJ1tag?! Nem magyarazzak meg, hogy miert. Varosllnkban
jelentektelen partoeska a Fidesz, lehetnek vagy hLlszan. A lakossag
sznvazaskor minden esetben szimpatizanskent szavazolt, en is. Ha
most a Fidesz idoben lebeszeli Varfi urat az indlliasrol, bolesessegrol
tett volna bizonysagot. Nem ezt tette. Mert fogalma sines a
polgarmesterlink elfogndottsagar61 1 Felre tajekoztattak? Vagyis
mmdegy. BlIdapestenjobban tudjak mi a helyzet a Koros partjan!'i Fo,
hogya mi klltyank kolyke legyen njelolt, a tamogatott. Ha nyer Varfi,
mi veszteltiink. Ha veszit, veszit a Fidesz is. Mi nyeriink a kovetkezo ot
eyre!
Ki es mi is egy polgarmester llgy {dtalaban? A Kepviselo-testiiletben
elso az egyenlok kozatt. Feladata kepviselni a telepiiles polgarait. A
tabbseg akaratat kepviselni minden aron. atleteit, ha vannak, es ha
azok j6k, megval6sitani. Diplomaeiai erzek, a telepiiles mLlItjimak,
kulturajill1ak ismerete, megismertetese. Szerenyseg, beszedkeszseg,
elkatelezettseg, beesiiletesseg, es annak is I<'ltszani. Munkahelyek
felteteleit megteremteni, a telepiilest epiteni, szepiteni' Nem folytatom,
ezek az ismervek termeszetesen minden egyes kepviselore is
vonatkoznak. Gondoljllk vegig az elmtilt 8 evet' Megfeleltek-e
mihdannyian es ellikon a polgarmester az itt felsoroltaknak'i Nem, vagy
esak n':szben.
Lassllk a polgarmester emlitesre mel to eselekedeteit. TlIdjllk, hogy a
Jarast elokeszito "munkajat" nagyreszt egyediil vegezte, alakitva
leendo sorsat. A Briisszelbe kiildott megyei fonoke sem volt eleg boles.
Talalnin kellett volna kOl11promisszllmot a Varoshazank feladasa
helyett l
Nagy bl'm! kovetett el Varfi Ur es a TestLilet, nmikor kiiiritettek a
gyomai varoshaza epliletet. A mllnkaiigyet es a tanfelligyelot nem
kellett volna odahozni! A Janis es a yaros a nagytermet kozosen
hasznalva l11egtarthatta volnn'
Ha Varfi Ur ismerne a gyomaiak velemenyet, most nem indult volna
tljbol, hanem esendben elkuJlog. Oroh. b(ine, hogy elvette a gyomaiak
osi, sajM penzen, l11unkaval emelt, szep, egykori kazseghazat. Annak az

Elhunyt K6ris Gyorgyne
Hosszas beiegseg utan, 2014. augusztus 8-an,
k6rhazi agyan elhunyt a Vidovszky Bela
Helytorteneti Gyujtemeny. kozismerten a Varosi
Keplar vezetoje, K6ris Gyorgyne, Klarika. A
kepviselo testulet megbizasab6\ a Kozalapftvany
Gyol11aendrod Kozgyujte-menyeiert szervezet
eln61<ekent rendezte a Keptar kiallitasait,
jelenletevel biztositotta nyitva tartasi idoben a

szakmai tarlatvezetest, nyertes palyazata kapcsan felujitasra kerult
az epuletbels6. Meg betegsege idejen is a Keplar sorsat, folyamatos
nyitva tartasanak biztositasat szervezete. Lelkiismeretes, odaad6.
kedves lenyet meg sokaig hianyolja a l11uveszetpartol6 kozonseg.

Klarika
Elment Klarika a I~eptarunk ujl<ori orangyala. Gyorsan vegzett
vele a betegseg. Bar gyakran 'calalkoztunl<, f<erliltLik a sz6t a nagy
bajr6f. Remenykedett, hosszabb idot remelt. Kiallitast rendezett,
6vta, gyarapitotta a gyujtemenyt. Peldas lelkiismerettel vegezte
feladatait. Arva lett ~haz, egyedul maradtak a kepek. VelUk volt
naponta, szerett'e 6k,et. Hifmyozni fog. Edesanya, feleseg,
nagymama volt. l'=ogyatkozunk. Nem felejtLink! Isten veled
Klarikal Vigyazunkaz emlekedre, mindig velUnk maradszl
Tisztelettel: Dr, Fran!<o Karoly kuratoriumi tag

cpiiJetnek szellemisege volt es van. Evtizedek tortenelmenek az itt cIt
elhalt emberek multjanak emlekeit adta fel. Szegyen! 6yomnial~
mtiltjanak lathato, tapinthat6 hagyateka keliilt masok kezebe. A
Varoshaza kikaltozott oda, a szill1t6fcild szetere. A ket telepiiles szelen
all a "varos kozepe". Azt atlitnni es hirdetni, hogy ott uj varoskozpont
epiil, mar-mar pof<itlansag (elnezest n szoert') Remenyeink szerint jo,
ha valaha asszeepiil a ket varos1'\':sz, senki sem akali enne] tObbet!
Megszuntette - megszlinlettek - a gyomai gyerekek profi m6don, a
szajuk ize szerint fozo konyhajat. Nyertek 4-5 milli6 forintot es most
ennek iobbszoraset koltik az epiiletre ott a hatarban I? (Fiites, hlites stb.)
Elvettek, kivittek a gyomai es endrodi konyvtarat. A konyvek egy
reszet Budapesten elndtak. Micsoda kultLlremberek dontottek igy?
Hogy is tehettek? (Tudom, mert beszeltem nehfmy endrodi
ismerosommel: nehanyan jot rohogtek a gyomainkon, johetnek ide
Endrodre, Varoshazara.) Az llem zavar senkit, hogy nines
klrendeltsegLik, hogy ott is megszl'mt n konyvtar? Gyerekektol
idosektol j6 messzire kivinni minden fontos intezmenyt, tabb min;
ostobasag,lelketlenseg.
Mi lett n Kallai hagyatekkal? 2 ev nem volt eleg helyet talalni neki?
Nem is akartak l ? HaHir Gyozo mellszobrat most gyorsan idehoztak a
Kollmannra nehany napja.
Mire kellett volna odafigyelnie kedves Varfi Dr az eimtiit 8 ev alntt?!
Rendbe tetetni vegre az endrodi hidt61 az aluljar6ig a Fo utat l Legyen
szegelye, mint Szeghalmon, Mezoberenyben, vagy Medgyesegyhazan.
Nezze meg ezeket a telepiileseket, es tltjaikat' Egy megyeben ellink,
nemde? Se korforgalolll, se villanyrendo.r. Az endrodi kerekrarLlt egy
elhagyott tibeti hegyi osvenyre emlekeztet, viragok sehol,
gondozatlan' Gyolllan, a Bajcsy tlton 900 meter szegely hianyzik, a
kerekpill'lltak mellett all a viz, telen ajeg, a h6, a Sari
Tudnal11 sorolni, de felek faraszto n sok negativum, Lerobbant,
szegenysegtol. igenytelensegrol arulkodik a telepliles. Nines gazdaja,
az ideiMogat6k is mondjak. A 450 milli6s berllhazasnak oriilnek, esak
fllrcsa mosollyal beszelnek r61a az emberek. Miert? Ugy latszik ez a
nagyon sok pel1z a beruhazasok elosztasn nagy kerdojeleket ad fel
annak, nki elgondolkodik felette. RemeUiik nelll a fanyalgoknak lesz
Igazuk l

Mikor ezeket n sorokat Irom, meg nem tudom, ki lehet meg mas
polgilrmeSteljelalt. Mire az Lljsag megjelenik, ismertte lesz. Nehez a
dolgunk. Ki melle all a snjt6?'Kit tamogat a szines helyi organum, nem
mellekes' (Ez most nem dicsero szandek.)
Befejezesiil, Kedves Olvaso, akar gyomni, nkar endrodi, meg van ida,
tessek vegiggondolni, szetnezni a varosunkban es arra voksolni, akitol
tobb rem~nyunk vaJhat valora. Nalunk megallt az ido! Djra kellene
inditani! Ebreszta, meg nem keso' -

Udvozle({el Di~ Franko Karoly

Elhunyt
Ab6czky R6bertne
R6zsahegyi Marika,
varosunk
dlszpolgara
2014. augusztus 11-en
varatlanul elhunyt Ab6czky
R6bertne R6zsahegyi
Marika, varosunk dfszpo
Igara. Gyomaendr6d Varos
Kepvisel6-testUlete meg a
juniusi ulesen dontott arr61,
hogy "Gyomaendr6d Disz-
polgara" kitUnteto cimet

adomanyoz Ab6czky R6bertne R6zsahegyi Marika
reszere. Az idei helyi kitUntetesek atadasara az
augusztus 20-i unnepi kepvisel6-testUleti ulesen kerul
sor. Az adomanyoz6k es tiszteloi nagy fajdalmara mar
csak orbkbsei reszere tudjuk atnyujtani a varos rangos
kitUnteteset. ' , ,

Em/eket kegye/ette/ meg6rizziilc
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Egeszsegnap
TAMOP-6.1.2/ll/J-2012--1233 Egeszseges eletm6dra val6 neveles es
strcssz kezeles a Tersegi Gondozasi Kozpontban. A rendezveny a katona
J6zsef MltVel6desi Kozpontban allgusztlls 6-:\n zajlolt. A Szechenyi
program kereteben el6adasokat hallhatott az crdeklodok nepes tabora
pelda\ll "A mozgas szerepe az egeszseges eletm6dban" Farkas Gerg6
el6adasaban, vagy eppen Timar Attila mesterszal<acs tOzesi javaslatatt, dr,
Deak Sandor belgy6gyasz, termeszetgy6gyasz hasznos tanacsait. Somi
Magdolna a stresszr61, lekiizdeserol, valamint a "Vegan etkezesi
szol<asokr61". Az eloterben pedig k6stolasra es vasarlasra is lehetoseg
nyilhatott.

2014. .sZEPTEMBEJ!.UJGY,OMAENDRjjOI HiRlAP

DI'SZPOLGAR, EMLEKPLAKETT jelent meg. Cikkei jelenleg is rendszeresen megjelennek a Vnrosunk
Gyomaendrod cimlllljsagban.

Augusztus 20-an adtak at Gyomaendrodon az idei varosi kitlinteteseket: Gyomai kotodeset jellemzi, hogy publik;\ci6iban arra torekszik, hogy
Diszpolgari cimet R6zsahegyi Kalman unokaja, ~b6czky R6b~rt~e Gyoma illetve kornyeke tortenelmi mldtjilt feltatja, megismetiesse.
R6zsahegyi Marika es Cs. Szab61stvan vehetett at, mig Gyomaendrodert Munkassaga alappillere mindannak, amit Gyoma torteneterol,
Emlekplakettet Giricz Laszl6 mernoknek es dr. Bankl GYllia nyllgalmazott helytorteneterol, neprajzar61. a reformatus egyhaztottenetrol Ismeriink.
haziorvosnak iteltek oda. (Sajnos, nem sokkal a dij atvetele elOtti hetekben Kiemelkedo tevekenysege a Papp Zsigmond hagyatek feldolgozasa, a
R6zsahegyi Marika elhllnyt, ezert a dijat leanya vette at. Dr. Banki GYllia kiallitils letrejotteben val6 kozremi\kodes.
pedig nem tlldott reszt venni az aktllson, ezert /j kesobb veszi ilt Giricz Uiszlo mernok, mi\szaki ta m\ 1', mi\kedvelo fotogrMlls es tortenesz,
kitiinteteset.) . helytiirtenesz, szenvedelyes, elkotelezett lokillpatri6ta Endrodijn szi\letett
R6zsahegyi Kalman lInokaja, Rozsahegyi Marika, nagyapJa 1955.janllilr 16--an,
szini iskolajaban szerzett szineszi oklevelet IY52-ben. 1952-tol I955-ig az Dr, Banki Gyula 1%3 okt6beretol 50 evig
Allami Faluszinhaz tagja volt, majd a J6zsef szolgalta orvosi hivatasat, tobb mint 25 even
Attila Szinhazhoz szerzodott. 1958-t61 az keresztiil varosllnkban. 1986-t61 a tiidogondoz6
Orszagos Rendezo lroda rendezvenyein csoportvezet6 fOorvosa volt, majd tobb mint egy
szerepelt videken es a szomszedos orszagokban, evig a Varosi Egeszsegiigyi lntezmenyigazgat6
majd IY74-ben Amerikaba men! vem!eg-- f60rvosa is volt. I997-tol gy6gyitott hazi-
szerepelni. Egy ev millva hazassagot kotott es orvosken!, emellett tiidogy6gyasz szakorvos is
ezeti visszavonult a szinpadr61. volt. illetve radiol6guskent is dolgozott.
A R6zsahegyi K<\lman Altalanos Iskola es Neh<\ny perccel a diszpolgari okJevel atvetele
Kollegium kozossege 1995-ben hatarozta el. utan Cs. Szab6 Istvan a kovetkezoket nyilatkozta
hogy olyan nevet valaszt az iskol<\nak, amely lapllnknak, "Ferfiasan bevalJom, hogy mikor
kifejezi a neveles alapelveit meghataroz6 elolvastam az ertesitest, elsirtam magam,
ertekrendjet. A valasztas az endr6di sziiletesii Meghat6dtam es ez nekem nagyon nagy 01'0111,
orszagos hirti szinesz es szini pedag6glls megtiszteltetes, mert en itt szi\lettem. Egyszerl'1
R6zsahegyi Kalmanra esett. kornyezetben _ akkor meg a I'egi, tisztesseges,
A nt\vadashoz a R6zsahegyi csalad hozza- . Cs Szaho Is/van becsiiletes, igazsagszereto parasztgazdak
j{lflliasat a nagy szinesz lInokaja, R6zsahegyi Marika kllidle el az kornyezetben _ nevelkedtem fel. Edesapam allatol vos volt"
intezmeny szamilra. A csaladtagok megnyen\sevel elerte, hogy a nevad6 -Mivel telnek napjai?
iinnepsegen a R6zsahegyi csalad tagjai is jelen legyenek. R6zsahegyi "Most Ujkigy6son lakllnk, a legkisebbik lanyllnkkal es parjaval,na meg a
Marika a nagyapja kedves, szemelyes targyait hozta el ajandekba. A 7-es es nyolcas szamll kis lInokakkal. Amennyire engedi az idegzsilbas
Icgendas gurul6s pip<it, az endrodi parnat es egy arckepet. A nevad6 gerincbetegsegem, kijarok kapalgatni, ezt azt tenni, hogy eltereljem a
linnepsegen szoros erzelmi kotodes alakult ki Marika es az intezmeny ligyelmem a kinjaimr61. Na es persze a ket kis unokaval foglalkozom. Ezek
kozott, valamint Marika es Endrod kozott. mellet olvasok, jegyzetelek, irogatok. Leglobbszor Gyomaendrod, Gyoma
R6zsahegyi Marika minden evben diszvenctege es egyben tevekeny tortenetevel foglalkozom. Rengeteg anyagot gyi\jtoltem az egyhaznal, a
resztvev6je a R6zsahegyi Napok iskolai rendezvenyeinek, Szeme- Bekes megyei leveltarban, ezeket most dolgozom fel. Azt{ln ugyancsak a
Iyisegevel kozvetiti az intezmeny nevelesi ertekrendjet'. Rendhagy6 6rain temakorhoz kapcsol6d6an neprajz, helytortenet, tortenetek keriilnek
szivesen meselt Amerikar61, es nagyapjaval kapcsolatos emlekeirol. lejegyzesre. Azonban egy j6 ideje lead tam a Papp Tibor reformatus
Kapcsolatot teremtett a Bajor Gizi Szineszmllzellmmal, ahonnan az iskola leJkesznek, itt Gyomaendrodon, egy 350 oldalas, geppel irt keziratot,
R6zsahegyi kiallitasa ertekes dokllmentllmokat kapott. A kiallitas ma mar Fejezetek a gyomai reformat us gyi\lekezet torteneteb61-ciml't anyagot, de
az egyetlen hely, aho1a R6zsahegyi hagyatek lathat6. ebben kivetel a leglljabb kOI', azt meg nem tartalmazza."
Kiilon6sen nagy segitsegt:t nylljtolt abban is, hogy mind az iskola, mind a
varosi konyvtar R6zsahegyi Kalmannal kapcsolatos helytorteneti

. jelentosegii dokllmentllmokkal gyarapodjon, a meglev6 doklimentuillok
feldolgozasra es nyilvanossagra keriilhessenek.
Kotelessegenek erzi, es lelkiismeretesen vegzi a szellemi orokseg
gondozasat, a csalad es a sziilohely kozotti kapcsolat apolasat, a yaros es az
iskolaj6 hirenek teljeszteset.
Cs. Szabo Istvan ontozeses-melioraci6s iizemmernok, etnografus.
nyugalmazolt muzeumvezeto Gyoman szliletett 1938. november29-en.
Altalanos iskolai tanllimanyait Gyoman vegezte. Kozepiskolai ereltsegit
Vacolt tett a Mezogazdasagi Technikllmban, mivel szarmazasa miatt a
megye osszes kozepiskolaj<\b61 eltanacsoltak. EZlltan elvegezte a
balassagyarmati mezogazdasagi szakiskola tanfolyamat. A Debreceni
Aurar TlIdomany Egyetem Szarvasi F6iskolai Karan I971\-ban ontozeses
es

b

melioraci6s iizemmernok, majd 1992-ben a debreceni Kossllth Lajos
TlIdomany Egyetem Bolcseszetllldomanyi Kar Neprajz Tanszeken,
etnograflls szakon, egyeni liton nyert diplomat. .
1978-ban Gyoman ismerkedett meg kozelebbr61 Fotiszteletll Dr. SiPOS
Istvan teol6giai magantanarral, az akkori gyomai reformatlls
lelkipasztorral. Az 0 kiveteles egyenisege, hitval16 reformatlls predikatori
szemelye, a vele' val6 beszelgetesek teritettek vissza osei egyhazaba.
Abban a megtiszteltetesben reszeslilt, hogy
megvalasztottak p6tpresbiternek, 1985-tol redig rendes presbiternek.

1991-t61 egyhazmegyei vil<\gi jegyzo, egyhazkeriileti vi lagi klildbtt, 19%
es 2002 kozott redig egyhazmegyei leveltaros, m(\emleki el6ad6 volt.
1984 es 1987 kozot! levelezo tagozaton a Debreceni Theol6giai
Akademiiln tanult.
1958-ban lepett m\lnkaba, eloszor allattenyesztesi kozigazgatasban
dolgozott. 1985-1994-ig, nyllgdijba vonlilasaig a bekescsabai
Gabonamllzeum vezetoje volt.
Tobb szaz cikke, tanulmanya, dolgozata jelent meg, tanlilmany
kotetekben, foly6iratokban, napilapokban a neprajz es fOldmi'lveles,
allattarlas, helytorteneti, torteneti-neprajz targyban. Kel ona1l6 killete
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Forgalmi rendvaltozas

~
Bogar Danielne 95 eves szep korll Id>szontese

. . . Varfi Andras polgflr111ester 95-ik szi.iletesnapja alkal-
. , . mab61 otthomlban k6szont6tte Bogar Danielnet. A sz(il-

•.. ' ..• etesnapi vinlgcsokor mellet! atnyLljtotta Orban Viktor
.,' .., ~',: minisztereln6k altaI alairt, szep koruaknak sz6l6

. .'\ emleklapot is.

Ot erem a gyomaendrodi atletakt61 a Turi Kupan
Megvedte bajnoki dmet Vaszkan Milan a XII. Turi Kup<t uteai
fut6versenyen, ahol tobb mint 500 atleta indult a kiilonb6z6
korosztalyokban. A hat evesek- Gyelll1ek 2 mezonyeben versenyzo
fiatal tehetseg a 400 meteres tavon fOlenyesnek mondhat6 60 m-es
elonnyel utasitott'l m<tga m6ge a mezonyt, 'lZ 1:29,23 perces
id6eredmenye pedig kim<tgasl6nak szamit ebben a korosztalyban,
amivel a verseny hivatalos palyacsucsat is tobb masodperccel
megd6nt6tte'

III. Liget Fiirdo Kupa
Gyomaendrodon rendezkk meg a Ill. Liget F(irdo Kupat, al11ely
egyben a Megyebajnoksag 5. forduloja is volt, osszesen 16 egyesiilet
2% versenyzoje 979 nevezessel 'J2 versenyszamban vett reszt a
megmerettetesben, ahol a 8 megyei egyesuleten kivul a kornyezo
megyekbol is erkeztek csapatok.
A Gyomaendr6di Usz6 Sport Egyes(ilet altai megrendezett
sportesemenyen kival6 feJtetelek vartak az Ilsz6kat. Hiszen ezuttallett
felavatva az Onkormanyz'lt att'll finanszirozott hatllSZO kapaszkod6k
es fordit6 panelek. illetve a GYUSE tamogatasaval elkesziilt
elektromos idomerot tart6 szerkezet, valamint a hattlsz6 zaszl6k.
A Varfi Andras Polgarmester Or,a Gyomaendr6di Onkormanyz'lt,a
Liget Fiird6 vezetosege,.a helyi vallalkoz6k es maganszemelyek,
val'll1linl a GYUSE szuloi munkakozossege altai tamogatott
sportesel11eny a jelenlev6 versenybir6k, sziil6k, edzok es versenyzok
teljes megelegedesere zajlott, igazi elmeny volt.
A mcgnyit6 (innepsegen Varfi Andras polgarmester es Vass Ignac a
Liget Fiirdo igazgat6ja k6sz6nt6ttek a megjelenteket es or6miiket
fejeztek ki, hogy rendszeres vendegei varosunknak az tlsz6verseny
alkalmab61. Vaszk6 Piroska a GYUSE elnoke kiemelte azt a tamogat6
osszetartast, amelynek eredmenyekent letre johetett ez a rendezveny.
Vaszkan Gabor versenyigazg'lto ismertette a lebonyolitas menetet,
bemutatta az orszagos versenybirokat Pappne dr. Marik Sarolta eln6k6t
es Polonka Gy6rgy vezeto versenybir6t.
A t6bb mint 6 onis rendezvenyen folyamatosan zajlottak a
versenyszamok, melyek k6zben eredmenyhirdetesekre ker(ilt sor,
amelyben segitsegunkre volt Lehoczkine Timar Iren kepvisel6 asszony
is. A verseny leggyors'lbb gy6ztese <t Poseidon Csongn\d uszoja
Gyebnar Mihaly volt, <tki 26,63I11p-el nyerte az 50m-es gyorStlszast a
14 eveseknel. A legeredmenyesebb versenyz6k B'lrtyik Andor es Lovas
Gret'l voltak 4-4 aranyeremmeJ. 'l legjobb gyomaendrodi uszo pedig
Vaszkan Milan a GYUSE versenyzoje, aki 3 aranyermet nyert, 50 m
mellllszasban I:04,43p-es ideje pedig kimagasl6nak szamit a 6 evesek
korosztalyab'ln. Az egyesuletek pontversenyeben T6tkoml6s csapata
vegzett al, elen megelozve a BEU ( es a Poseidon cS'lpatat, a GYUSE
csap'lta 5 arany- I ezust es 2 bronzeremmel <t J I. helyen vegzett.
Az esemeny zaras'lkent az edzok es versenybir6k egy bogracsosra
voltak hiv<tt<tlosak, mely szintet osztatlan 6rom6t jelentett
mindenkinek.

Kihltas, iIletve "kilatastalansag"
[(is varosunkban, napjainkban nagy munkalatok folynak. A vasuti
aluljar6 epitese mi'ltt aztan elterelesek terhelik, <tz egyebkent nagy
forgalomra nem valo mellektltjainkat. Kamionok megszamlalhatatlan
sokasaga kinl6dik a szuk kahyarokban, Az aszf'lltra "kimert" nagy
tam<tdasr61 nem is beszelve. Mar nyiladoznak az utfeliiletek ...
Az eltereles miatt a MOL fontosnak fatOl! kihelyezni 6riilsi molin6kat
femkcretre erositve, miszerint <t kereskelies nft/uk "zavartalanul" folyik
az eltereIes alatt is' Az iizleti szellem, sajnos, ertheto.Az viszont aligha,
hogy 'l kihelyezett tabla durvan ak<tdalyozza a kilMast bizonyos
Lltkeresztezodesekben. Val6szinLI, hogy egy ret-, v<tgy egesz meterrel,
ha beljebb rakjak sem olv<tshatatlan a felhivils, de nem! Egeszen az ut
szelere helyeztek, s ezzel oda 'l rftlatas a forgalomra 'lnnak, aki ki
szeretne kanyarodni, vagy egyenesen tovabbhaladni. Ozleti
meggondolasok ide, v<tgy oda, de az emberelet is fontos ll Sot, t<tlan
fontosabb. mint nehany tankoJ6 penze! Nem igy van? Kerdes ki
engedelyezte a tabla ilyeten valo meggondolatlan kihelyezeset?
Nyilvan fogalm<t sem volt arr61, hogyan fog majd festeni a taj a MOL
tabliljav<tl.

T6tka Sandor vilagbajnoki aranyermes

Elkezdodott a vastlti aluljaro Fo lIt es Pasztor
Janos utcai csomopontjanak epitesj ml1nkalatai.
A csomopont att:pitesenek idejere a
gepjarm(\forgalolll eltereJesre keliilt. A 46-os 6t
forgalma a Bajcsy lIt (Mezobereny) felol a
Kossuth es Pasztor Hmos Ilton, mig a Fo tIt fel61 a

Zrinyi Mikl6s es Tompa Mihc\ly utca nyomvonalon let! kijel6lve. Az
atepites soran a MOL uzemanyag IOlto allomast is a Zrinyi MikJ(,s llton
keresztiillehet megkozeliteni. A forgaJomtereles kizar61ag a gepjarm(i
forgalmat erinti, a kerekparos es gyalogos forgalom a megszokott
Iltvonalon haladhat.
A kozuti aluljar6 epitese miatt megvalositotl forgalomtereles karos
hatasainak cs6kkentese erdekeben a Magyar Kozuttal tortent
egyeztetes alapjan ujabb ideiglenes forgalmi rendvaltoztatasra van
szukseg, mely a Zrinyi Mikl6s, a Bocskai es a Tompa Mihaly utcM
erinti. A vfdtoztatassal erintett utcakon a forgalom tereIes ideje alatt
egyiranytl forgalmi rend ker(i1 kialakitasra.
A forgalomterelt!:s ideje alatt nem lehet behajtani a Tompa Mihaly
utcaba a Pasztor Janos tltr6l es a Bajcsy Zsilinszky lltr61, a Zrinyi
Mikl6s utcaba a F6Mr61 valamint a Bocskai l1tcaba a F6 Iltr61.

ROZSAHEGYI KALMAN ,~~I'if~N_l!§__~!Kl1~'~---'C=-7:
ASzelidi-t6n~U taboroztak a R6zsahegyisek
A "Haz<ti es nemzetk6zi testveriskolai kapesolatok kialakitasa" cimLI
palyazat keretein belul a R6zsahegyi Iskola huszonot tanul6ja
<tugusztus 13-tol 18-ig egy elmenyekben gazdag nyari taborban vett
reszt a Jaszladfmyi M6r'l Ferenc .A.ltalanos lskola t'lnul6ival k6z6sen a
Szelidi-t6nal. A tabor legfObb eeIja az volt, hogy a ket iskola tanul6i es
pedag6gusai a kozos programok megvalositasan keresztiil mine!
jobban megismerjek egymast.
EzaJatt az egy het alat! tanalmas programokon veltek reszt: setiiltak
Kecskemet es Baja· belvarosaban, utazt'lk kisvasuton a Gemenci
erdoben, Bak6dpusztan lattak egy csodalatos lovasbemutatol, siit6ttek
tOkipompost, vegigsetaltak a Kelonoszat tanosvenyen es es6nakr61
figyeltek a to elovilagat. Szab'ldiclej(ikben szamhabortlztak,
nyarsalt'lk, sportjatetekokat jatszottak, strandoltak es egy izgalmas
ejszakai tLmin vettek reszt. Elmenyekkel, barfttsagokkal gazdagodva
tertek haza.
Az iskolai eletrol tovabbi infolmaciok'lt es kepeket talalnak az iskola
honl'lpjan: www.rozsahegyiiskola.hu

A M'lgY'lr Kajak- Kenu Szovetseg tlgy
kommentalta 'l moszkvai vilagbajnoksag utols6
napjat, mint ami a sportag magyar aranyk6ny
veben elokelo helyen fog szerepelni, hiszen
zaraskent ket ermet szerzett a va logatott a

~_-"'''--~-'-''-J

valt6versenyekben. Vilagbajnoki \.:imet nyert
Dudas Mikl6s, T6tka Sandor, Nc\das Bence es Herics David, a
kenuvalt6 pedig bronzermes lett.
T6tka Sandor a Karos Kajak SE versenyzajekent kival6 sport
teljesitmenyevel k6zvetleniil, varosunk pedig 'l fi'ltal sportol6 es
egyesiilete tamogatasav'll kozvetve is hozzajarult ehhez a szep
sikerhez. A ferfi kajakosoknal Dudas Mikl6s volt az elso ember, 0
negyedikkent adt'l at a stafetat Totka Sandornak, aki egy helyet javitott
es harmadikkent valtotla Nadas Bencet. A mindossze 18 eves kajakos
tartotta a pozici6t, a befejezo ember, Herics David pedig emberfeletti
hajrajaval behozta a csapatot az els6 helyre, ezzel Magyarorszag
el6sz6r szerzett aranyermet thti kajakvalt6ban.
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A szakacsok vilagversenye
A magyar l'I'1logatottball riJbb gyol11aelldriJdi

l11esrerszakncs r({faf!laro
Minden negyedik evben, a foci VB eveben
keriil megrendezesre Llixembllrgban a
szakacs vilagkupa. Ezen 52-54 orszag
reszvetelevel mintegy 2500 egyeni es
csapatversenyzo all majd a "rajthoz", vagyis a
sparheltek ele a konyhaban. A cukraszati
artisztikat61 kezdve hideg es melegkonyhai
termekeket mlltatnak be a versenyzok, a
csapatok. Erre kesziil a magyar gasztron6miai
szovetseg nemzeti valogatottja is jelenleg 
kczdte ismerteteset Timar Allila mester
szakacs. A csapat 10 robot all: segitokbol es
csapattagokb61. Ez rendkiviili modon csa-
patmllnka. A csapat kapitanya Varga Karoly,

koordinatora, menedzsere Ambrlls Gybrgy. Mindenkeppen rengeteg
szervezesseljar a do log, szponzorokal kell talMounk, hiszen legalabb
20-25 milli6 forintot kell bsszeszedniink, hogy a rendezveny
szamunkra sikeres legyen.
Minden nemzetnek a sajat orszagara jeJlemzo etelekkel kell kesziilni.
Mi a balatoni fogast es a mangalica sertesl mutatjllk be, valamint
vargubclest csempesziink be desszertkent 11 meniibe, ami 105 fO reszere
harom fogasb61 fog allni. Ezen kiviil kell meg egy hidegkonyhai
programot is bemlltalnunk. Ebben cllkraszl1ti termekeket, bonbonoknt,
diszmllnkakat kell kesziteni, sot, meg vegetarianus, 3 fogasos
meniisort is keJl prezentMnlink. Vl1lamint egy 5 fogasos gourmet
(gllrme) meniisort is, hideg meleg el6etellel, levessel, fOetellel es
desszerltel. Ez meg nem minden. hl1nem egy 8 fogasos fesztival talat is
be kell mutatnunk, ahol egy 8 szemelyes talon kell ezeket l1Z eteleket
mutl1tosan elkesziteni. A melegkonyhl1i verseny november 22-en, a
hidegkonyhai pedig 25-en Iesz megtl1rtva.
Gyomaendrodrol a nemzeti valogatott csapalban segit6kent reszt vesz

Timar Andras. valamintj6magam Timar Attila. mint 11 valogatott csapat
tagja, illetve a Bekes megyei regional is csapatban a csapatkapitany
viszont TimarAlbin lesz.
Kbszbnettel vettlik az elozetes ismertetot, es kivanllnk a magyar
szakacsvalogalott csapat valamennyi tagjanak sok sikert, ertekes
helyezeseket, de ha lehet, akkoi' amnyermet!

Legut6bbi szamunl{banMIKOR? cimmel
egy essze az arokasas, illetve rendezes miatt kidobalt fcildkupacokkal
foglalkozott. Egy sldyosan betegolvasonk panaszkodott, miszerint a
fbldhanyas tl1l laza, ffmyiroval arm ramenni lehetetlen, s ennek
eredmenyekeppen a gaz rettenetesen elbllljanzott e sokcsapadekos
idoben. A megjelenes pillanataban azonban mar dolgoztak azon, hogy a
foldkupacok eltLmjenek. Tehat abban az utcaban okafogyotta valt a
kerdes felvetese l Koszonjlik az intezkedest annak, aki vegre lepet! az
ligyben az igereteik szerint.

.Ki{atas, ilietve ".!(i{(t(as[a{a1/S(ig"
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Telefonszam: 06/30-6-335-389

Dr. aki Agnes iigyved
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REGI BUTORT, ANTIK BUTOKT vAsAnOLOKI
Gyomaendr6d, VI ker. 540.

Telefon: 06-30/9533-594

ItEALIS AnON VESZEK:
Boltberendezest • hagyatelwt, regisegeket,

6cskasagokat • regi stilbUtorokat
'parasztbUtort (szekreny, asztal, kaszli, subl6t,

faliteka, konyhaszekrcny, lada, szek,
tiikor es tiikorasztal, kredenc)

Fizetis azonnal, kiszpenzzel!
Bitrkai lsolt, Gyomaendrod, Bocskai u. 59.

Varjuk kedves vasarl6inkat a
Fo ut 214. sz. alatt (a T-Mobil helyen), a

Mobiltelefon Szakiizletben!,
Uj es hasznalt mobiltelefonok .

ertekesltese, javltasa! ID1I=t1
Tartozekok, navigaci6k!

Nyitva tmias: H-P: 9~ 12; 13-17, ~~l1ij/~~~/.~~~
Szo.9 12.

Rendel:
Bekescsaba, Szent Istvan ter 6. szam alatt

HETFON: 14-18 ORAIG
~../'\. /-.~~ - idegbecsipodesek, iziileti blokk, tartasi

:;:.:; ,GOo;" rendellenessegek megsziintetese
'--'----,; - nyaki eredetlJ szediilesek megsziintetese

- sportserulesek, iziifeti bfmtalmak kezelese
- ltagyollUlf1yos kinai orvos/(zs
- fii1akujJunkttiras fogy6kura
- jJorckorongservek es terdblokkok miith

nelkiili megsziintetese

DR. GARZO PETER terrneszetgy6gyasz
Mobil: 06-30/9458-477

A~ruM.za:h
Ruhajavitast vallalok!

Cipzarcsere, [uggonyvarras, atalakitas, sziikites, bovites
Gyomaendrifd, Apponyi u. 17/1.

Nyitva tartas: hetfO-pentek: 9-12-ig; 14-17-ig
Szombat: SZUNNAP!

CSONTKovAcs~AKUPRESsz6R

• Epit6ipari szolgaltatasok nyujtasa,

epitesi anyagok szallitasa

-ll.l • K6rnyezetvedelmi engedellyel

~
~ tiszta beton, teglat6rmelek

.(5 :~ atvetele dijmentesen

:~ Daralt betOll, tegla: 2500 Ft +afat61
Elerhet6segek:

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

:t:nc:t::a:yo:a:y:~1
PAPIRDOBOZ gyartasa

I , I

STANCfORMA KESZITESI
R6za kftL

5500. Gyomaendrod, Iparte1ep lIt 1/1. :
Tel./fax: 66/282-095; 06-20/9142-122 :

............................?~~::.~~.~.: ..:.?~~.~~~~.@.:.?..~~.~~~~:.~~ j

.. Szep ruin/bail. arallyajlr'JIl UCYELET: ejjel-nappal hivhato
kupugsz must. hugy szabad-e?" telefonszam: 06-30/630-80-97

(Weores SOlldOl)
A Csoke Janos A A

TEMETKEZESISZOL6ALTATAS
Temetkezes, temetkezessel kapcsolatos

teljes koru tigyintezes
GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.

Gyomaelldrod, lpartelep tit. 2. sz.
Tel.: 661386·233; Fax: 386"269. I

Az iigyfelszolga!ati iroda nyitva tartasa munkanapokon:
8-12:00-ig es 12:30-15 oraig. ipgyomaszolg@intcl'lIct-x.hu
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NYITVA TARTAs: H,SZ,P.: 08:°0_12:°°,13:°0_20:°0
K,CS.: 08:°°_12:°°, 13:°°_16:°°
SZO.: 09:°°_12:00

f,!:'i' FLABeLOS
~ THE ULTIMATe WORKOUT MACHINE

HASZNALT LAKBERENDEZI1SEINK. HAzTARTASI
CIKKEINK AZOK, A1'vfELYEKET szrNTE MINDEN
NAP CSER2.LHETONK. EZI1RT SOKR£TO l!s HETEN
TE MEGO/ULO ARUKeSZLBTTEL. A LEGOLCSOBB
ARAKKAl•• A.I.EG/OBB MEOLDASOKKAL VAGYUNK
ONOKP.RT MAR 10 P.VE BEKI1S MEGYJl13ENI

T£STONK. EGESZSI1GONK AZ AMIBOL szA·
MUNKRA NINes MAsrK, BZllRT ROHANO ELBT· PAROS KOiU.ATLAN.
MODUNKHOZ I..EG/OBB MEGOLDAs I.BHET A BlllU.E'r:800Q1'T/HO
1'l.i\ Bl. HISZEN: .' . ':'" .

·NEM lGENYEL ATOLTOZEsT !!II-"
-IZZADAs NI1LKO'L MOZGATTA AT AZ EG~SZTES·· ::

TO'NKET. -
-10 PERC FLAB! ~ 15-50 PERC EDZOTBRMI BDZIls·

NEK MEGFELELO lZOMMuNKAT rs BrzToslT sZA
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NYAIM
5500 Gyomaendrod, Bajcsy-Zs. lit 98.

Telefon: 66/282~802; 30/6388-953
AI<CIOS AJANLAT!

STIHL, MAKITA kisgepek a keszlet erejeig!
Alkatreszeik es kiegeszit6ik is megvasarolhat6k!

Szegelynyir6k, kaszak...
Mosogepek, hutok, fagyasztoszekrenyek

FGtesfelujftashoz, rekonstrukci6hoz kazanok,
radiatorok, szerelvenyek!

Idornacelok, sfkhal6k, lemezek
Min6segi konyhai eszkozok, haztartasi gepek

Minosegi kerekparok es alkatreszek!
Epuletgepeszeti anyagok, csovek idomok, kazanok

TOzrostely (kalyha- es kazanrostelyok)
kandal16k nagy valasztekban!

Furd6szoba felujftashoz mindenfele felszereles,
szukseg eseten rovid hatarid6vel tarten6 beszerzesek!

FOteskorszerusfteshez, fUrd6szoba kivitelezeshez
kivitelez6t tudunk ajanlani!

Nyitva tartas:
hetkoznap: 8-12; 13·17-ig; szombaton: 8-12·ig
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AUandli iigyelet: 36-30/696-71-17
Gyomaondriid. Rajc8y-ls. i1t 117. sz.
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Tel.: 66/386 a 274; 06/20/9527-032
Nagy vci/asztekkal varjuk

kedves Vasarl6inkat!
Oszi ajanlatunkb61:

gyiimolcsdan1l6, cefres hord6,
ustok, kalyhak, kaIyhacso,

kanda1l6, munkaruha,
konyhai felszerelesek,

viraghagyma, f6lia, cserepek
savanyit6 edenyek, iivegek,
rekeszek, muanyag edenyek

gumicsizma, takar6ponyva, dr6tkerites
festekek, szogek

furesz, fejsze, ragcsa16ili6k.,.
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Onkorm~nyzati kepviselojeloltjeink. Balr6ljobbra:
Magyar Belane. Maurer (Orovecz) Anna, Fiilop Istvan, Bir6 Karoly,
MeszarosAndr~s, K.oloh R6bert, Farkas S~ndorne, Veh~ne Szedlak Jldik6
TiszteltValasztopolgarok!
Varosunk fejlodese az elmllit evekben a lehetosegekhez kepest lassll volt.
Megitelestink szerint ez annak kovetkezmenye, hogy a Kepviselo-testtileti
iileseken nllzott volt a parttalan, gyakorta szemelyes cellI vita. Mindez
elnyomta a varosfej lesztesre ir~nyul6 celtudatos donteshozatalt.
Celunk, hogy a yarOS valamennyi lakosa szamara egyforma feltetelekkel
legyenek elerhetoek az alabbi lehetosegek, es ezaltal javllijon az
eletminoseg.
V~hosmukodtetes Utak, jardak, parkok, jatsz6terek, csatorna-rendszer,
temetok folyamatos karbantartasa. Mindezek kiilteriileten torteno szintre
hozasa. Helyi kozlekedes biztositasa. Haztartasi hlilladekelszallitas
kiiltsegeinek igazsagosabba tete Ie.
Szocial is ellatas, idospolitika
Amar megIevo szoci~lis ellat6rendszer tovabbfejlesztese. Az idos, elesett,
kirekesztett tarsadalmi csoporthoz tartoz6k felkarolasa, eletfelteteleik
javitasa.
Egeszscgiigy: A lakoss~g folyamatos jelzeseinck figyelembe veteleve!
torteno felteteljavit6 intezkedesek meghozatala. Bctegellatas szemelyi
feltetelrendszerenek stabil iz~lasa.
Intezmenyrendszer: A varos altai llliikiidtetett intezmenyek (pI. fi\rdo)
koltseghatekony iizemeltetese, folyamatos allagmeg6vasa.
Munkahelyek, vallalkozasok: Ajogszab{lIyi feltetelek es a t~mogatasok

altai biztositott mlinkahelyterelllto es munkahely-lllegtart6 lehetosegek
celir~nyos kiaknazasanak tamogatasa. A vallalkoz6kkal szorosabb
egyiittml'lkiides, diinteshozatalba val6 bevonasuk.
KozlJiztonsag: A szemely- es vagyonbiztonsag tovabbi javitasa, a
polgar6rseg 111lll1k~j~nak kiterjesztese.
Oktatas, ifjusag, sport: A kiiznevelesi intezmenyek epi'lleteinek
folyamatos karbantartasa, allagmeg6v~sa, eszkozrendszerenek fejlesztese.
A fiatalok kultur~1t szabadidos es sport tevekenysegenek kiemelt
t~mogatasa.

Idegenforgalom, media: A yaros termeszeti adottsagainak hatekonyabb
kihasznalasa a fejlesztesi tamogatasok lehivasa mellett. Az erdckcltsegi
korok kiteljesztese bevonva az internet adta lehetosegeket.
A lakossag gyors, hiteles es pontos tajekoztatasa a yaros eletet erint6
iigyekr61. Azert, hogy mindczeket megval6sitsuk, szavazataikkal
tamogassanak benntinket!

OJ GYOMAENDRDDlHiRLAP

VALASZTAs' 2014
OSSZEfOGASSAL vAROSUNKERT, KOZOS JOVONKERT!
Kepviselo-jeloltjeink valamennyien ebben a varosban szUlettek,jelenleg is
itt elnek. lsmerik a lakossag eletevel kapcsolatos problemakat, ezeli
hatekonyan tudnak Onoketi dolgozni I

"A gyokerek persze nem latszanak,
De tudod. azok tartjak a fat I " (ismeretlen gorog kolto)

Kialtvany
Gyomaendrod polgaraihoz
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OEMOKRATIKUS

KOALiclO K d G ' kEd "d' keves yomala,' n ro Ie ,
Nagylaposiak cs Oregszolloben lak6k!

Az eur6pai uni6s vaJasztason elert eredmenyeink aJapjan, a rank
szavaz6k akaratanak megfelelve es erdekeiket kepviselve
ona] 16an induJunl< a helyi onkormanyzati vaJasztason.
Minden hireszteles ellenere a helyi baloldali partokkal
rendezett a kapcsolatunk. Nel11 kotottlink ugyan szovetseget
vellik, mert velemenylikkel ellentetben - egyetertve a
varoslak6k tobbsegevel - az elmldt negy ev kepviselo-tesnileti,
polgarmesteri tevekenyseggel mi ncm vagyunk elegedettcl<.
Valtast szeretnenk! Tudjuk, hogy az ismert jeloltek kozott van
olyan szemely, aki alkalmas a polgarmesteri teendok ellatasara,
ezert nem inditunk polgarmesterjelOltet.
Hissziik, hogy a valtozatos, sokszinii varosunk lak6inak erdeket
csak sokszinll onkormanyzati testiilet tudja sikeresen kepviselni.
Nem frakci6k kuzdelmeben, politikai vitakban, hanem j6l
elokeszitett el6terjesztesek alapjan hozott kepviselo-testuleti
dontesekben, kepviseloi egylittmukodesben, kOl11promisszumra
kesz polgarmesteri tevekenysegben l<:\tjuk varosunk jbv6jenek
za[ogat.
Bekes, Eur6pa irant elkotelezett cmberek vagyunl<. Nem
ragalmazzuk vetelytarsainkat, azokat meg ki.ilonosen ncm,
akikl<el k6zos a celunk, csak m{lskent l<:\tj uk az odavezet6 utat.
A demokracia hajlithatatlan, elkotelezett hivei vagyunk. Nem
szeretjiik a politikai csiires-csavarast. Sok alkalmat fogunk
teremteni ar1'3, hogy 6szinten, emberi hangon beszelhessiink
Onne!.
Ncm vagyunk mindenhat6ak, sem mindentud6ak, de szerctnenk
varosunk lal<6inak sokfele erdekeit atlathat6an es hatekonyan
kepviselni. Ezert torekszunk arra, hogy megismerjlik egymast,
hogy On is meggy6z6dessel szavazzon rank.
Mi nem a szavaz6k urai, parancsol6i, hanem erdekeinek
kepvisel6i lesziink. Hatalmi elonyokre, vagyoni kivaltsagokra
nem torckszlinl<. Neki.ink eJeg kivaltsag, ha elnyeljuk az On
bizalmat. Jcloltjcink nem kapni, hanem adni akarnak: tudasukat,
tapasztalatukat, lelkesedesiiket. Azert, hogy varosunk olyan
legyen, aho\ fiataljaink hosszabb tavon megtalaljak
szamitasaikat, es ahol nyugodt lei ki ismerettel alapithatnak
csaladot. Elhetobb, folyamatosan, iitemesen fej 16do varost
akarunk!

Ehhez a segitseget kerjiik!
A 2014. okt6ber 12-i onkormanyzati valasztason az

On reszvetelere is szamitunk!
Szavazataval tamogassa a Demokratikus Koalici6 jelOltjcit!

AZ ON SZAVAZATA SZAMiT!

Letette az eskiit
az uj Helyi VaIasztasi Bizottsag

A valasztasi eljarasi torveny eloinlsai szerint, a torveny vegrehajtasara
kiadott igazsagiigy miniszteri rendeletben meghatarozott hatarid6ben
megvalasztotta a Kepvise16-testUlet ilZ iinkonnanyzati kepviselok es
polgarmesterek altalanos valasztasan a valasztasi kerdesekben
donteshoz6 szervkent mllkiid6 Helyi Valasztasi Bizottsagot. A frissen
megvalasztott bizottsag tagjai a polgarmester elott letettek a
torvenyben el6irt eskiit is.
A Helyi Valasztasi Bizottsag tagjai:
Dr. Szendrei Eva, Gellertne Vaszk6 Til11ea, Gyetvai Janosne
P6ttagjai: Valju Judit, Cseh Hmos

MSZP Gyomael1dr6di sZeI'vezele



VaIasztasr61
Mint ismert Magyarorszag koztarsasagi elnoke 20 14. okt6ber J2-re tuzte ki
a helyi onkormanyzati l((~pviselok es polgarmcsterek valasztasat. A
szavazas ideje tehat 2014. Okt6ber 12. Vasarnap 6-19 6ra kozott. A
valasztasi elj{misr61 sz616 2013. evi XXXVl. torveny hatalybalepesevel
li:trejott a Nemze!i Valasztasi Iroda. A riiggetlt:n, csak a torvenynek
alarendelt auton6m allamigazgatasi szerv felsdsta a valasztasok
elOkeszitesehez es lebonyolitasahoz kapcsol6d6 kozponti feladatok
elliltasa. Az !roda - a t6bbi valasztilsi irodahoz hasonl6an - vegzi a
valaszt6polgarok, jeloltek, jel616 szervezetek partsemleges
Iiljekoztatasaval kapcsolatos feladatokat, segiti a Nemzetj Valasztasi
Bizottsag munkajat. gondoskodik a valasztasok lebonyolitasahoz
szlikseges targyi es teclJnikai feltetelek megteremteser61. iranyitja a
teruleti, helyi szintu valasztasi irodak mllnkajat. Minden teleplilesen. igy
Gyomaendrodon is megalakliit a helyi valasztasi bizottsag, ill. iroda.
A helyi valasztasi iroda vezet6je a yarOS jegyz6je, cime liZ uj varoshaza:
5500 Gyomaendrod, Sclyem ut 124. Amikor e sorokat irom, augusztlls
23-an, a mai napon megkezdodott hivatalosan a kampanyidoszak, s
augusztus 25-tol pedig, az ajanlasokat ajanl6iven gyCtjtik a pihtok, jelolo
szervezetek, fiiggetlen jel6ltek. Az ajanl6iven nevvel, alairassal lehet
ajanlani. Az ajanlasok gyCljtese augusztus 25-t61 szeptember 8-ig tarl, addig
kell a jelolteknek a kello szam\\ ajanlast megszerezni. Mire e sorok
megjelennek, szeptember elejen. a parlok, jeloloszervezetek, fiiggetlen
jeloltek marjavaban dolgoznak ajeloloiveken. az alairasgy['tjte~eken.

A KDNP gyomaendrodi alapszervezet varosi alapszervezeti irodaja az
Apponyi u 9. sz. alatt az endriidi varosrcszen. (kondorosi \It - volt Enci
cipobolt helyen) all a valaszt6polgarok rendelkezesere.
Nyitva tartas: Kedd: 16.00-17.00, Csulortok: 10.00-11.00
A gyomai varosn'szen a Pctiifi u 2. sz. alatt (a volt Kreativ Kuck6 helyen)
levo iroda pedig az alabbi idopontokban all a valaszt6polgarok
rendeJkezesere:
Nyitva tartas: Szerda,: 16.00-17.00, Szombat: 10.00-11.00
Kerjuk. keressek fel kerdeseikkeJ irodainkat. Dr. Vatju Laszl6

UJ C'iOMAENDROOI HiRUlP" ..

KDNP sajtotajekoztat6jan
Bejelentettek, hogy a KDNP orszagos elnoksege a gyomaentir6di
alapszervezetenek hatarozatat j6vahagyva engedelyezte azt, hogy az
6szi helyhat6sagi valasztason ona1l6an indulhassanak. A KDNP olyan
szakmailag felkesziilt szemelyeket kivan majd inditani ezen a
vatasztason. akik a varos egysegeert kivannak tenni. A kampany
elindulasaval kivanjak a lakosokat tajekoztatni az indul6 szemelyekr61.
A polgarmester jeloltjiik viszont dr. Timar Gyongyi, aki az elsa
jegyz6je volt a varosnak a rendszervattas idejen. A kepvisel6jelOltek
Iistajat pedig a helyi vc1lasztasi bizottsagj6vahagyasa utan teszik kozze.
Egyebkent tortentek egyeztetesek a Fidesz helyi csoportja reszerol.
Kompromisszum kereses a KDNP reszer61 folyamatos volt, viszont
tobbszori pr6balkozas utan is eredmenytelen. A Fidesz leadta ona1l6an
a listajM, amelyen egyetlen KDNP-s jeJolt sem szerepelt. Ezutan
sziiletett a dontes, hogy a KDNP helyi szervezete ona1l6an kivan
indulni.
Az augusztusi heJyi KDNP gyfl1esere varatlanul es hivatlanul
megjelent dr. Denes Zoltan esperes plebanos lir is, aki szemelyre sz616
meghiv6t nem kapott. Egyebkent a KDNP hivatalos cimlistajan az
esperes llr nem szerepel, hiszen nem tag. Ezt kovetaen zal1koril lilest
szavaztak meg, hiszen szemelyi kerdesekral volt sz6, es azon csak
tagok vehetnek reszt, s ezen reszt vett tir. Rubovszky Gy6rgy
p{u1iigyesz. orSZflggyiilesi kepvisela is.

1III .

8. Y.K. Koloh R6berl

5. VK. Maurer (Orovcez) Anna 6. VK. veh;\ne Szedl;\k IIdik6

7. Y.K. FUlop lSI van

4. Y.K. Magyar B616n6

:l:OJ4. SZEPTEMB,ER



20,14. SZEPT£MBE/J. •

Hatar Gyozo szobor
Augusztus 20-tlll, a Kollmann teren felavattak Olah Matyas
szobraszml'lvesz mellszobor portrejat Hatar Gyozorol, a vilaghiru
kolto, ira mlifordit6, filoz6fus, bolcselo emlekenek ad6zva.
Gyomaendrod varos Onkormanyzata a Nemzeti Kulturalis Alap
VizuaJis Kollegiumahoz palyazatot nytljtott be Hatar Gyozo
mellszobor portrejanak elkeszitesere. Ennek lMhata eredmenye a
leleplezett szabor. Hatar Gyozo (Hack Viktor) 19 J4. November 13-an
szUletett Gyoman, eJhunyt Londonban 2006. November 23-an.

.: ·,O.l'UJOMAENDROOIHiRtAP .~.10
Vaszk6 Katalin vagyok, 1946-ban
szUlettem Oregszoloben. EgyszerU,
szegeny csaladb61 szarmazom. lskolai
vegzettsegem gimn3zillmi erettsegi,
varr6no, altalanos novenytermesztO- es
aliattenyesztO szakerettsegi.1990 6ta
/kenyszer/ egyeni vallalkoz6kent Folt··
Stopp neVel berelt Uzlethelyisegben rllhak
javitasavaL fltalakitasaval foglalkozom.
1974 6ta lakom Gyomaendrodon a
Vasarteri lak6telepen. FUggetlenkent
indulok a III. sz. valaszt6kelidetben. Soha

nem voltam semmilyen partnak tagja. Viszoni a Gyomaendrodre
latogat6 nagy politikusok forumat meghallgattam. Pr6baltam
tanulni a nalamnal okosabb, mliveltebb emberektol. Az
onkormanyzati testiileti ii1eseken szinte mindegyiken reszt veszek.
Nem EGYENI ERDEKET kepviselve, hanem mindenkor a
gyomaendr6di /emberek/ fiatalok, id6sek kereset tolmacsolva.
T6bb-kevesebb sikerrel, de sajnos van, amikor falba iitk6z6m.
Szeretnc.\k nagyon-nagyon sok mosolyg6s, eh~gedett embert latni
Gyomaencirod6n. Szinte faj6, mekl<ora a szethtlZas a politikusaink
k6z6tt. Termeszetesen ez erezhet6 a hetk6znapokban a kisemberek
kozott is.
Az en leI kem nem elad6!
igeretem - Szeretnelek benneteket, 6n6ket 6szinten, becsiilettel
szolgalni. Elerhet6 vagyok es leszek.

"Nem eleg a celt latlli, Nem eleg elindulni,
jarhat6 lltja kell' de mast is Izfvni kell.'
Nem eleg utra lelni, S ('sale az I1fvjoll magaval,
az !ltOIl menlli leelU alei vezetni mel: "
Egyediil is' - Elsollek, (Vaci Miha~v:

elbl indulni el! Meg nem eleg)

Tisztelettel: Vaszk6 Katalin

Athelyeztl~k
Athelyezett munka es pihen6napokr61 sz61a rendelet a tovabbiakra
vonatkozoan. Az Mhelyezett munkanapokon a naptari napt61 elteroen is
alakulhat az Ugy fel fogadasi rend a lentieknek megfeleloen az
onkormanyzatnaJ !
2014. okt6ber 18. szombat
- penteki munkanap, penteki i.igyfeIfogadasi rend szerint
2014. oktober 24, pentek - pihen6nap
2014. december l2.pentek
- munkanap, szerdai iigyfelfogadasi rend szerint
2014. december 13. szombat
-ll1unkanap, penteki iigyfelfogadasi rend szerint
2014. december 24, szerda- pihenonap

Augusztus 2-an a Fo t1t, Kolcsey tIt keresztezodeseben igazoltatott a
jaror egy gepkocsivezetOt. Alkoholszandas vizsgalat ittassagot
mutatott, ezert a jaror eloallitotta, majd vezet6i engedelye bevonasa
utan ittas vezetes miatt indult eljaras ellene.
12-en igazaltatott a jaror egy ferfit a Kossuth tlton. Kideriilt, hogy az
illetot a gyulai t6rvenyszek korozi, mert korabbi k6zerdekU munkara
tortent iteletet nem dolgozott Ie. A fertit elfogtak es a gyulai intezetbe
szallitottak.
18-an, a deli arakban bejelentettek, hogy az egyik aruhaz biztonsagi ore
egy vasarl6 holgy lopasflt figyelte meg. Akierkezo jaror megallapitotta,
hogy a no egy melegit6 als6t nem akal1 kifizetni, azt taskaja moge
dugta, es termeszetesen nem fizette ki. Eloallitottak, ellene
szabalysertesi eljarast inditottak.
A rendorseg felhivja a tisztelt kozleked6k figyelmet. hogy a kezd6do
iskolai idoszak miatt kiemelt figyelmet forditsanak a gyermeke
kozlekedesere! Ugyancsak a vasuti atjar6 es a Pasztor Janos utca
kornyeken a kozlekedesi szabalyokat tartsak be, foleg piaci napokon.

Koszonetnyilvanltas
A Mozgaskorlc\tozottak es Hadirokkantak Gyomaendr6di Egyesiilete
2014. augusztus 9-en rendezte a X. Bogracsos Babetelek
Fozoversenyet. A rendezvenyen 6 csapat indult 7 nagy bograccsal:
Bethlen Gabor unokai, Kiss Peter, K6r6s6k Videke Egyesiilet Beres
Janosne, Majoros lstvanne, Socz6 Lajos, Timar Attila. Resztvev6k
szama kb. 250 ro.
EgyesidetUnk Vezet6sege es tagsaga eZllton tisztelettel megkoszoni
mindazok segitseget, akik a 2014. evi miikodesiinkhoz es a X.
Bogracsos Babetelek Fozoversenyenek sikeres megrendezesehez
adomanyuld<al es tamogatasuld<al hozzajarultak. Az adomanyok egy
reszet az esemeny megrendezesere forditottllk, a tobbit pedig az
egyesidet sikeres tovabbml'lkodesere hasznaljuk fel. Amennyiben
lehetseges, a tovabbiakban is keljUk, tamogassak egyesiiletiinket
esetlegesen az SZJA 1%-kaJ is. Ad6szamunk: J9057134-1-04.
Az emlekezetes nap felJep6i: Bir6ne Majoros Maria, Bukva Csilla,
Dinya Katalin, Szinfolt Mazsorett Csoport Gyoma-endrod, Kadar
Ferenc es T6th Istvan, Kiss Peter, Kissne Liziczai Katalin.
Tamogat6ink:
Agrofem Kft., Andi fodrasz,Bacsi Imre, Bak Hillos , Barkai Zsolt, Beres
Janos, Csatari Mihaly z0Idseg-gyiimolcs, Cserenyecz Laszl6, Danko Bela
orszaggyUlesi kepvisel6, Endr6d es Viucke Takarekszovelkezet Endrodi es
Gyomai Kirendeltsege, Farkas Lajosne, Farkas Mate, F6nagy Laszlo.
Gazdakisaruhaz Varfi Andrasne, Giricz Mate, Hangya Balazsne, Hangya
Cecilia, Hangya Lajosne, Harmas-Koros Palinka Manufaktura, Harsfa
kocsma, Holisztikus Medicina Kft., Ivanyi Lajosne kepviselo, Kakati
Lajos, Katona Gyorgy, Keselyosi FoldmUvel6 Kft., Kitti Fodrasz, Koloh
Imre, Kovacs Manufakttlra Keramia Kft., Kovacs Sandorne, Liget Fiird6
Kft., Magus Comp, Margo Viragbolt, Nemeth Dezso, Pietrone Bt.,
Rostelyos HllSbolt Kft., Roza Kft., Rozi bolt, Skylotec Hungary Kft.,
Szarka Csilla latszeresz, Szoke Lajos, Szunyog Antal, Tapir Papir, Tari
Sandor, Telepolc Endr6d, Timar Allila, Toldi Balazs, T6tka Sandor, Varti
Andras polgarmester, Vinkovics Alliin, Yucca Vinigbolt, onkentes
segitOink es tagjaink.

Tisztelettel: Timarne Kozma Agnes Elnok; IVi71lyi Szilvia Titk6,.

R URSEG ESEME YEK
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Seta kozben, mikor elvegzem a dolgomat,
Ket labra oliva hagyom ott a nyomokat.
Szeljharmonika szora a esaladommal koneertezek,
Enekiinket messze viszik a husito szelek.

Noe vagyok, de nem a barkas,
Szoros ruham elegans es markas.
Bajszom es szakallam divatosra vagva,
Hajamat a szetjUjdogalja hQtra.

Teniszlabdat spiraljorgassal elkapom,
Ha szaltomiivesznek neveznek, elfogadom.
Atugrok en mindenfele karikat,
Tigrisbukfencembe nem talalhatsz hiMt.

A szeretetet orr puszival halatom meg,
Melyen felnyomom huncut kis nyelvernet.
Tisztara varazsolom a beteg legutakat,
Nem gyulladhat be torok, sem garat.

lutalomfalat nelkuljUrdeni nem megyek,
Csalogatva hlvnak a pikans sajtszeletek.
fmadom aBaba szappant, ha habos,
Leheletem megnyalva mar nem szagos.

Simogataskor hevesen razom a farkincamat,
Megszamolni sem lehet, dobolok vagy szazat.
Amikor a hasimat alaposan vakargatjak,
Szettett labaimmal varom a sok kutyalanyt.

Igezo szemem szeretettel karolja at,
A Furj csaladot, de leg/obban a pici Kingat.
Olelgetem oket es a nyakukba ugrom,
igy sikerul a szivuk kozepebe jutnom.

A munkat nagyon hasznosnak gondolom,
Kulesot, telefont, nasi! a szambanfelhozom.
Ha unatkozom, elesenek nelujny targyat,
Sot csibeszsegbol fe! is forditom a haza!.

Fiirj Katalin es Mahler Csaba

Noe val/omasa

Tisztelt Hirdet6nk!
Uj Gyomaendr6di Hfrlap szerkeszt6sege Cim:
5500 Gyomaendr6d, Arany J. u. 25.; meaw...G6120/2216 633;
e-mail: biro.karoly5@upcmail.hu; BekUldesi hatarid6 minden h6 25·e!
.,., , ,"" " .. ". ". '.,,"" "., .. ,. , """''!:>I.~.

INGYENES CSmEB~HE HHDRES (APROHIRontS)
Fe/ad6 neve: , , """"""" ,'., ,., , , , , .

Cime: .

Cserebere (apr6-)hirdetes szovege (max. 20 sz6): .

Kiviilrolfiljok minden[ele illemszabolyt,
Paesit adok akkOJ: ha nekem gratulalsz.
Az etikett szamomra a legfontosabb,
igy ugatasommal felverem a szomszMokat.

....................... .- :.; , ; .

Telefonszam;' , , ' : : :, :.

(Iranyar): , : Ft) {olyashat6 frassal!)

Remelem, tetszett a bemutatkozosom,
Cirogatasotokat szeretettel varom!
Paesi, puszi mindenkinek,
Nagyobbnak es kiesinek.

....... ; : " ,.. ; ; .

Dlinnat, parnat, hagyatekol veszek
Gyoman, Petofi 1I. 64. 30/4643-956

Moulinex, 6 alkotoreszes, alig hasznalt
ziildsegparol6 elad6, 6eFt. Erd. 20/221
6633

Egy garazsra val6 38x18x10 cm es
berenyi blokktegla elad6 fel aron. Erd.:
Gye., Zrinyi u. 29/1. este 5utan.

Megkimelt nemet kerekparok, 4 db
karpitozott szek, szobakerekpar, aut6s
gyerekCles, mikro-sOtii, biir forg6szek,
LCD monitor, 180 x 200-as agybetet, TV,
mosdokagyl6 stb.... elad6 a Kulich Gy.
utcai hasznaltcikk kereskedesben. Erd.:
20/9857-259

Ont61lvas, zomancos burkolatu
(szenlOzelesre) kalyha elado. Erd.:
20/221-6633

1 1

• APRDHIRDETESEK •
Ingatlan

VasMeri Itp-en egyszobas, fiildszinti
lakas ELAOO! Ar megegyezes szerint!
Erd.: 06-20/376-4567

Gye., aTemplom-zugban vizpartra menii
ingatlan elad6, villany, furott kut van.
4614 m'. Ar megegy.· szer. Erd.:
70/9438-212

Gye" Okl6ber 6. Up-en 2 szobas lakas
sOrgiisen elad6 aron alul. Erd.: 20/576-
78-79.

Gye., aFe ut 188. Sz. alalt O~letnek val6
ingatlan k i ado. E rd.: a
kiinyvkiileszetben, vagy 66/386-937

-
Gyomaendriidiin, a Vas<irleri lak6telep
31. epuletben fiildszinti lakas elado.
Iranyar: 4.7 MFT. Erd.: 0620/5198604

Gyoman, Rozsa F. 14. sz. alatt4 slObas,
nappali + etkezii, padlasteres csaladi
haz alsoepOletlel, garazzsal elado,
kisebb csere erdekel.1. ar 11 ,5 MFt. Erd.:
66/284-295; 30/249-76-22

Gyoma, Arany J. u. 16. sz. ~Iatt 4szobas,
esszkomfortos haz elado. Erd.: 20/5266-
573

Gye., Rak6czi u-ban, 4 szoMs, dupla
fUrdiiszoMs, dupla ebedliis, 2 bejaralu
polgari haz mellekepOletekkel. dupla
garazzsal, vegye;; IOzelessel,
berendezessel elad6. Erd.: 66/787-723;
30/851-99-02

Gye., felkomfortos paraszlhaz,
bekiiltiizhetiien, Kalvin u 57 sz. alatt,
elad6. Erd.: 70/2015-208; 66/282-148

Gyomaendriid k6zpontjaban, Napkeleti
u. 4. sz. alaUi 2 szoMs, gazfOteses
csaladi haz nagy meiiekepulettel, 1440
m'-es lelekkel elado.1. ar 3,45 MFt. Erd.:
20/4132-770

Gye., Bocskai 33/1. Sz. uj epitesu,
padlasszobas haz als6epuletekkel
surgesen elado, vagy lakolelepi lakasra
cserelhetii. Erd.: 66/787-723; 30/504·69·
44

Vegyes

Gyomaendr5diin Vasarleri lip-en
fiildszinli eQyszobas lakas szeptember
1-tiil KIADOI Telefonszam: 0620/376-
4567

Z<irlkert, muvelesre kiad6 3809 m'. Vagy
a rajta levii iisszkomforlos tanyaval
elad6 az endr5di vasarter mellett. Erd.:
30/554-85-09

Elado 4 db 45 I-es femkosaras
uvegballon, sz515dara/o es pres. Ar
megegy szer. Erd.: 30/622-09-43

Elado cirkula fureszlap 400 mm almer5,
3 fazisu hosszabblto (30 m) CO
hegeszl5dr6t 15 kg, 0,8 mm..es 15 kg.
ROBI rOlaka~ahoz fUnyir6 adapler. Ar 3
e-15e Ft-ig. rd: 70/659-67-76

Gyoman, a Nemzeti Eszkiizkezel5 altai
berelhel5 csal<idi hazal keresek. Erd.:
30/640-33-73 -f·
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----~EI ~ -elerheto arak11 -sze'es va'asztek" d" -mino~egi termekek
,.." t - akciok

- torzsvasarloi kartya
"

Valassza a SIH RHft. boltjaitt
Gyomaendrod:
- Fa ut 26.
- Bajcsy-Zso tit 49.
- Bajcsy-Zs. ut 119.
- Hossuth u. Z.
- Hossuth u. 66.

ERZSEBEf.
utalvanyt

iELFOGADUNHI
I

\~------------------------~~~~-~=~~~~- /'

TAP I A, F EK ES AlA, :DEK ZALO"
Gyomaendrod, Kossuth u. 45.

AJANLATUNK:
Tapetak
Kozel 100 fele tapetab61
~~alasztha!! " L ,__ ' , .,

," Onta~a~os tapetak {. =." I~:,
Bordurok ~~I~~ ,I :

Fali matricak :~__. ",,"":a.;....\-,,--;..I.I.....-ll--lI.-!U

Polisztirol szegolecek, mennyezetlapok,
LAKAS FELUJlTASHOZ:

Kiil- es belteri falfestekek, Alapoz6k,
zomancfestekek...
Ragaszt6k, higit6k...
Glett anyagok...
Egyeb:

AsztalteritOk, szonyegek, hibtOrlOk, ajandekok...
Nyitva tart6s: H-P,: 8-12; 13-17-ig Szo,: 8-12-ig

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

,
IF,'Ta

PAPIR ap'r It
Gyomaendrod, Kossuth u. 31 ..

TELEFON: 06-30/278-04-05

AKCIO!
STRANDCIKKEK kaphat6k

15 %-os kedvezmennyel a keszlet erejeig!
Peldaul:

uszogumik, medencek, strandlabdak,
karuszok, szorfdeszkak, gumics6nak...

Igenyes selyemviragok, jatekok folyamatosan erkeznek!

Folyamatosan boviilO arukeszlettel,
szeretettel varjuk Kedves Vasarl6inkat!

Elfogadnnk Erzsebet utalvanyt, Sodexo sth...
Tovabbra is va/that

vasarlasi uta/If{myt lJarmilyen osszegben!
Nyitvatarbls: H-P: 7-17-ig; A TAPiR PAPiR

Szo: 8-12-ig csapata

'·'l Z ET
,6yornaendriid, HOiOk utja 53. Telefoni!84-i!55

IN<lYIENrES kOMpU'fERES SZEMVizsGALAT

, I<.Edd, SZElldA,csihoRTOI<.,
"pENTEk, 5Z0MbtH 1 0 .... 1 2 .... iG,

A {CIO A 'TSIER£5Z UZLETbEN!

SZEpTEMbER ~,at },~iG!

Komplett'szemuveg.k'szitese eselen,
ahany eves, annyi %kedvezmenyt

,adunk ke ate arab61!
Are.szh~tekr'61 erdekl6djo uzletunkben,!'

.Napsze u egek
3% e z e nyel

a
, EGESz5EGPEruTARikARTyh ESSZEp kARTyh dFoGAduNk!
Areszletekll"QI ' rde lodjon uzletOnkben!
GYOflS ES pONTOS l(iszolGALASSAl VARjuk I(EdVES VASARl6iNIIAT!

ti,sndETTEl: SZAIlIIA CsilLA OpTOMETRiSTA, LhsZERESZMESTER

UJ Gyornaendr6di Hirlap • fUggetlen varosi havilap, Felelos szerkeszto: Biro
Karoly, szerkesztoseg: 5500 Gyomaendrod, Arany Janos u, 25, sz. Felelos
,kiad6:Bir6 Karoly Tel.: 06/20/221-66-33;
NYbrhtatas:8ereny Nyomda, Hegyi Marton; Mez6bereny, Vesztoi ut 11/A.
E-mail: tlyehiiado07@freemaiLhu; biro,karoly5@upcmaiLhiJ '
Terjesztik a gyornaendrOdi kereskedok, ISSN szam: 2060-7083

A lapunkban megjelen6 veletnenyek, ertekelesek, hoczasz61asok, es~t1eg'
fizetett hirdetesek nemfeltetienOi a szerkE)szt6seg allasp.bntjat tOkroz:ik.
Viszont terel adunk minden velemenynek, ho?zas~6Iasnak, melynek'
hangvetele bizonyos elikaihatarok kozott mozog, Az "-XX-"jeIO irasok fizetett:
hirdetesek, velemenyekvagyPR-cikkek. Cimlapterv: Novak HanQ3' '



FUGGErLEN VAROSI HAVILAP
, Ara: 2q1tJEtG 02.6 . Urusi! JUyviiu
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..
Dr. Franko levele - UZENET...2.oldal

Gondolatok a Diszpolgari
eim atvetele ufan

- Cs. Szabo Istvan levele .......10.olda!

Helyhatosagi valaszhisr61:
- az indul6k es lishlk - cikkek ........ 2-5; 7,' 10. o!da!

Lomtalanitasi paradoxa" 3. o!da!

.J y 3. olda!

Vihigbajnokunk van!
Beszelgetes a gyozelem utano ... 9.olda!

rnwlID~m~mJ~[frn~~
a Felel6s szerkeszt6: Biro Karoly

1"""""'""""""'"

VIII. evfolyam • 2014. OKTOBER

Megmutattak a h~nyeget...

A Dr. T6th Elek (3 nemesit6 nevet tavaly vettek fel) Kertbarat K6r
Gyomaendr6d()n szeptember 25-28 koz(jtt rendezte az idei,
rcgionalis kcrtbanltok kiallitasat, ahol rcszt vettek a "tcstver"
szervezetek is Szarvasrol, KondorosroL Bekesszentandrasrol, es
GyomacndriJdrol. Bcmutat@< az idci 6sz gazdag ke11i kincseit,
ezen a Bethlen szakiskola is reszt vett. Az ovodasok, iskolasok
termesbabjai is gazdagitottak a kiitllit{\st, valamint meheszek,
tovabba a gazdabolt ajanlatai is lathat6k voltak. Osszcsen 65
kiflllit6 termeset csodalhattuk, de a megnyit6n az iskolasok
musorat is nagy orommcl fogadtak a rcsztvcv6k - taj6koztatta
lapunkat Magyari Lajosne clnok.

Befejezeshez kiizeledik az aluljar6 epitese, mar nem sokaig kell
elviselni a jelenlegi kenyelmetlen forgalmi viszonyokat, mert
nagyon j6 keszliltsegi fokban van az aluljaro, es elOrehaladott
allapotban van a FOllt es Pasztor Janos lit forgalmi csom6pontjimak
epitese is.

Nyelvtanfolyamok szeptembertol
Angol es Nemet ujrakezdo 40 ora, 10 het

Teljesen kezdo Angol es Nemet 60 ora, 10 het ~ " .
Tanfolyamok idopontja:

Alapfoku nyelvvizsga felkeszit6
Tanfolyamok id6pontja: okt6ber 06. - december 20. c "

Oradfj: 500 - 850Ft - hHszamt61 fUgg6en . ,

Szombat delel6tt 8 o13oig.
Erd: info@internyelvstudio.hu; 20/436-0699; 20/229-7022

INTER Nyelvstudio, yomaendrod
Kossuth ut 18. hetfompentek: 15.00-18.006ra

Tetefon: 06-20/947-1603; 06-20/229-7022
in 0 "ntern elvstudio.ltu· intern elvstudio ¥mail.com
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Dl~ Franko Karoly

Egy telepiilesnek sugaroznia kell! Itt dolgos, szorgalmas, a tisz
tasagra, a szepre fogekony kulturemberek elnek. A munkahely
teremtes itt kezd6dik.llyenek vagyunk7 19y neziink ki7
Nehany nap es az umak ele jamlunk. Meg id6ben megsz61alok,
szeretnek velemenyt mondani, szeretnem meggy6zni On6ket!
Elertem azt az eletkort, amikor mar batran megfogalmazhatom a
velemenyemet, nem tartok senkit61!
Harom polgarmesterjeI61tiink van. A jelenlegit volt id6nk kiismerni
nyolc ev alatt. Lathat6 a kampany sz6r6lapjukon Dank6 Bela
kepvisel6nk nem nyilatkozott Varfi urr6!. Elgondolkodtat6.
Meggy6z6desem, hogy a jelenlegi polgarmester nem rendelkezik
vezetesre alkalmas tehetseggel. Nem karizmatikus egyeniseg.
Dr. Timar Gy6ngyi es Toldi Balazs is alkalmat teremtett, hogy
beszelgessiink' TalaJkoztam kiilbn-klilon a jeloltekke!. Kozel ket 6rat
beszelgettem, hallgattam 6ket. Sok kerdest kaptak es eddigi
tapasztalataimb61, lakossagi velemenyekb61 is tanacsokkal lattam el
6ket. A lehet6seg, megkeresesiik megtiszte16 volt szamomra,
kosz6net erte!
Toldi Balazs kedves, halk szavu, szereny fiatalember. Imadja a
labdarugast, ket kisgyermek apukaja. BaJoldali beaJlitotlsagu es a
K6r'osok Videke Egyesiilet tamogatja. Politikai kapcsoJatrendszere,
ellenzekisege miatt a jelenlegi kormanypartokkal nem alakult ki.
Nagy hatranya, hogy nagyon fiatal. Meghallgatva elkepzeleseit,
sajnos azok messze esnek az aItalam elkepzelt varosvezet6i
feladatokt61. Nem tudtam megismerni a programjanak reszleteit,
sajnos. Talan 5-10 ev mulva erettebb, tapasztaltabb politikus is valik
bel6le.
Dr. Timar Gyongyit j61 ismerem. Benne latom a harcos tipust!
polgarmestert. 6 az, akit, ha kidobnak az ajt6n, visszajon az ablakon.
Reszletes programjM elmondta, tervei b6segesen vannak (nem
mellekes!). Nehany javaslatomat orommel elfogadta, megkoszonte.
Tudom, kiharcol majd nehany, szamunkra fontos dolgot. Okos,
vezetesre alkalmas, megfele16 segit6szandeku munkatarsakkal
eredmenyes lesz. Van mit megval6sitania!
A KDNP kampany sz6r61apjan olvashat6 a programjuk, az bve is.
B6seges, j6 gondolatok. Csak emlekeztetoiil: Gyomaendrod a
megyeben szinte egyetlen Yaros, ahol nincsen: k6rforgalom,
villanyrendor, terfigyelO kamera... Elkopott, lerobbant a hires
termaJfi.irdonk. Parkositani kell, a kerekparutak kornyeke rettenetes
(esos ido). A vasut allomason, a litt kornyeken - evek teltek el - a
parkol6 sartengerben. Az oreg ISO eves tolgyfat a napokban kezdkk
elpusztitani, nezzek meg! (Sajnos 2014. szeptember 23-an ki is
vagtak! - a szerk.)
A varost szepiteni kelt, kulturalis programokat szervezni, rendezni. A
mUnkahelyteremtes csak a fenti problemak megoldasaval fog menni.
A hianyossagok orvoslasahoz penz kell! Penz es politikai,
kormanypalii segitseg! A KDNP-vel nemlesziink ellenzeki yaros!
Van szemelyes kapcsolatrendszeriink. Ajelenlegi, elnyert 450 milli6
forint os beruhazast is Latorcai Janosnak es Dank6 Bela llrnak
k6szonhetjiik. Lenyegeben Varfi ur ellenzeke nyert, a fontos, hogy
lehetoseget kaptunk.
Befejezesiil: nezem a kepviselojelOlteket, ismeros areak, nemelyik
nagyon is. Meglep a Fidesz soraiban Hornok Ern6. Nagy utat tett meg.
A helyi ertelmiseg tartalekolna meg nehany, tehetseges, elkotelezett,
varosat szereto szemelyt. Nem lehetett' oket megsz6litani? A
szakacskcnyv ir6ja miatt nem vidlalnak kozfeladatot. Orokre elment
a kedviik.
Varfi ur es harcostarsa Betk6 ur, majdnem a nyakunkra ztiditotta a
holt Koros biidos iszapjat. Lakossagi nyomasra rajbttek, hogy
"ertenek hozza", es mas megoldast kerestek. A gyomaiak ezt nem
felejthetik el!
Keressiink egy uj, tehetseges polgalmesteli l Ha Timar Gyongyit
vatasztjak, j61 dontenek! Jelenleg 0 a legalkalmasabb! Valasszak
meg, ot ajanlom!

A helyhatosagi valasztasokrol

PolgarmesterjelOltek:

Dr. Frank6levele
UZENET

Varfi Andras
Toldi Balazs
Dr. Timar Gyongyi Terezia

KepviselO jelOltek:

Jel61t neve
01.szamu v,Haszt6keriilet

Ivanyi Lajos Mihalyne
Babos Laszl6ne
Farkas Sandorne
G6zan Sandor
Klimaj Zsolt
Sziics Norbert Balazs

02.szamu valaszt6keriilet

Timar Attila
Dr. Busai Gybrgy
Meszaros Andras
Nagyne Perjesi Anik6
Turi Sandor
Rogan Gyula Laszl6
Gecseine Pinter Eszter Terez

03.szamu valaszt6keriilet

Marton Daniel
Bir6 Karoly Ferenc
Vaszk6 Maria KataJin
Babos Laszl6
David Mate Mikl6s
Papp Csaba
Forgacs Zoltan
Agostonne Farkas Maria

04.szamu valaszt6keriilet

Szabados Krisztina
Magyar Belane
Beres Janos
Benk6 Lajos
Szmola J6zsef
Szab6 Balazsne
Belteki Janosne

05.szamu valaszt6keriilet

Katona Tamas
Hornok Erno Attila
Maurer Anna Maria
Ajtai Ferencne
Arn6czi Istvan Janos
Vaszk6 Piroska

06.szamu valaszt6keriilet

Bihari Akos
David Istvan Mihaly
Leh6czki lstvanne
Vehane Szedlak Ildik6
Fiilop Zoltan Karoly
Dekany Laszl6 Attila
Farkas Zoltan lIIesne

FIOESZ
KVE
KONP

Jel616 csoport

FIOESZ
OK
MSZP
KVE
JOBBIK
KONP

FIOESZ
Fiiggetlen jelolt
MSZP
KVE
JOBBIK
OK
KONP

FIOESZ
MSZP
Fiiggetlen jelolt
OK
KVE
JOBBIK
Fiiggetlen jelolt
KOI\IP

FIOESZ
MSZP
KVE
JOBBIK
OK
KONP
Fiiggetlen jelolt

OK
FIOESZ
MSZP
KVE
JOBBIK
KONP

OK
MUNKASpART
FIOESZ
MSZP
KVE
JOBBIK
KONP



3
07.szamu valasztokeriilet

Dogi Hmos
Uhrin Erzsebet
Papp Istvan Laszlo
Fulop Istvan Bela
Poharelec Laszlo Andras
Hegedus Csaba
Marjalaki Jozsef

OK
MUNKASpART
FIOESZ
MSZP
KVE
JOBBIK
KONP

OB.szamu v,Hasztokeriilet

Kovacs Erika Ilona
Betko JozsefImre
Koloh Robert
Omiliak Istvan Benedek
Giricz Ilona Katalin
Timar Lajos Zoltan
Fasi Gyula
Lehoczkine Timar Iren Maria

FOggetlen jelolt
FIDESZ
MSZP
MUNKAspART
KVE
JOBBIK
DK
KONP

MSZP

1 Fiilop Istvan Bela
2 Meszaros Andras
3 Vehane Szedlak I1dik6
4 Biro Karoly Ferenc
5 Magyar Belane
6 Farkas Sandorne
7 Maurer Anna Maria
8 Koloh Robert

KONP

1 Dr. Timar Gyongyi Terezia
2 Lehoczkine Timar Iren Maria
3 Marjalaki Jozsef
4 Farkas Zoltan IIlesne
5 Agostonne Farkas Maria
6 Vaszk6 Piroska
7 Szabo Balazsne
8 Szucs Norbert Balazs
9 Gecseine Pinter Eszter Terez

Te/epiilesi kompenzaci6s Iistak je/a/tjei

OK

1 Babos Laszl6
2 Katona Tamas
3 Fasi Gyula
4 Dogi Janos
5 Bihari Akos

JOBBIK

1 Arn6czi Istvan Janos
2 Klimaj Zsolt
3 Hegedus Csaba
4 Benk6 Lajos
5 D6kany Laszlo Attila
6 Turi Sandor
7 Papp Csaba
8 Timar Lajos Zoltan

FIDESZ

1 Varfi Andras
2 Betk6 JozsefImre
3 Papp Istvan Laszlo
4 Marton Daniel
5 Ivanyi Lajos Mihalyne
6 Szabados Krisztina
7 Izso Csaba
8 Timar AttiJa
9 Lehoczki Istvfmne

KVE

1 Toldi Balazs
2 Beres Janos
3 Fulop Zoltan Karoly
4 Poharelec Laszlo Andras
5 Nagyne Peljesi Apiko .
6 David Mate Miklos
7 Giricz Ilona KataJin
8 Gozan Sandor '
9 Ajtai Ferencne

Megnyilt Dioszegi Biro (i)Lona
festOmuvesz kiallitasa.

Szeptember 10-en nagy mimban megjelent liltogat6 elott Dr. Frank6
Karoly kurat6riumi tag nyitotta meg a Varosi Keptar soros kiallitasat,
amely Di6szegi Biro (i)Lona festomi'lvesz "Legkedvesebb kepeim"
cimmel keriilt most megrendezesre.

Lomtalanitas
Sok olvas6nk erdeklodott az irant, mikor lesz a lomtalanftas? Ennek
datuma meg is jelent a gyomaendrod.hu oldalon, azonban a lakossag
jelentos retege nem rendelkezik internettel, sem szamft6geppel. Miert
kepzelik a Gyomaszolgnal, hogy az osszlakossag az interneten botorkal, es
majd beleakad a lomtalanitas datumaba??? Egyebkent szeptember 19-tol
es 26-t61 bonyol6dott a nevezett akci6! Maskor tobb, alaposabb hirdetes,
kozhirre tetel kerettetik, hogy mindenki megtudhassa!

Braun Mihaly koszontese
Szeptember 5-en az idosek otthominak
lak6i, az otthon dolgoz6i es sziikebb
csaladja koreben koszontottek Braun
Mihalyt 90~ik szUletesnapja alkahmibol. A
csaladias hangulatl' linnepsegen Varfi
Andras polgarmester viniggal es egy kis
szereny ajandekkal kedveskedett az
onkormanyzat neveben, majd atnyUjtotta a
kormanyfO alairasaval ellatott szep
koruaknakjar6 emleklapot is.

JUDO arany
Szeptember 13-an vett reszt az elso oszi megme
rettetesen a Gyomaendrodi Judo Klub csapata a
Szegeden megrendezett Euro Liga es Regionalis
versenyen. 5judoka lepett szonyegre ezeJi a napon
a gyomaendrodiek k6zlH es I arany, egy bronzerem
mellett egy 5. es egy 7. hell yel terhettek haza az
eros nemzetk6zi versenyr6J. Az aranyeremr61 meg
szokott m6don S6cz6 Rebeka gondoskodott.
Varga Istvan edzo: A szezonkezdest mindjilrt egy
kemeny nemzetk6zi mez6nyben kellett megval6si
tamllll<. J6 helyzetfelmeres volt, hiszen lathattam ki
mennyit fejl6d6tt a nyari, verseny nelkiili id6szak
ban. S6cz6 Rebeka ismet j61 teljesitett, bar latsz6
dott a versenyhiany. A feltorekvo tehetsegek kOZlil
Feher D6ra kiemelkedo fejlOdesrol tett tanl\
bizonysagot. A ket lanyt61 mindenkeppen ermet
varok az Orszagos Bajnoksagokon. A kovetkezo
hetvegen Egerben szerepel ez a csapal. SHrii prog
ram var a csapalra, de a nyari napi harom edzes ga
rancia lehet asikeres szereplesre.



Kerem szepen! Hatulr61 uszitgatni, a yaros szamlajara, az tobb mint
bun olyan embernek, aki a yaros elso szamu vezet6je volt. Miert nem
jott el a kepviselo-testiileti iilesekre, akar hajnalban is, amikor volt
olyan? Elmondhatta volna 6nmaga a velemenyet. A testiiletet
kiszolgal6 szemelyzet termeszetesen ott volt, annak ellenere, hogy
komoly gondot okozott ezzel a esaladjanak, peld{lUl gyerekelhelye
zessel kapesolatban.
TehM en azert osztalyoztam ekkent, mert velemenyem szerint az effele
eseteket ki kell kiisz6b6Jni ennel a vaJasztasmil. Olyan jel61tekre
szavazzon a varos iakossaga, akikrol tudjak, hogy 6nzetleniil kepesek a
yaros erdekeben ejjel-nappal mindent megtenni. Nem a feher
boritekel1, nem a hatalomert.
Amikor a jel61tek listajat megneztem, tobben vannak, akik jeloltettek
magukat, mint intezmenyvezetok. Elgondolkodtat6. Miert is tehettek
ezt? Hiszen egy intezmeny vezetonek nines eleg dolga az
intezmenyeben? T6bb szazezer forintot tesznek zsebre havonta. Ha
meg azert jelentkeztek - bosszuvagyb61 valaki ellen - akkor kerem a
lakossagot, ezekre a jel6ltekre ne szavazzanak. Gyomaendr6dnek
nines sziiksege a boSSZtlvagyra. Ez is d6nt6 kerdes.
A Munkaspart beesiilettel, tisztesseggel all a valasztasok ele. A mUlt
esztend6ben is mar tobb kepvisel6jeioltiink volt, vagyis megvolt mind
a nyolc jeloltiink. Mire odaerkeztiink, hogy inditsuk ajel61teket, sajnos
volt olyan jel611, akinek a munkahelyen azt mondlak, amennyiben
indul a Munkaspart szineiben, akkor mar holnap reggel nem kell
j6nnie, dolgozni. EI kell, hogy mondjam, volt olyan is, aki kemkedett a
partunkban! [nnen vitte a hireket, mikent tevekenykediink. Mi ezl
azonnal elutasitottuk. Volt olyan is, aki azt mondta az utols6
pillanatban, hogy fiiggetlenkent indul. Nagyon sajnaIjuk! Harman
maradtunk, llgy gondolom, mindharman tisztesseggel, beeslilettel
varjak a valasztast, es nem a feher boritekert, hanem tenni akarunk
Gyomaendrodert. Amennyiben a valaszt6polgarok szemelyeinkre
adjak a voksokat, nem fognak rafizetni! A 6-os szamu
valaszt6keriiletben David Istvan, a 7-es szamuban Uhrin Erzsebet, a 8
as szamuban Omiliak Istvan munkasember az indul6nk.
Sem a tavaszi, sem a jelenlegi valasztasokra a mi partunk klilfoldr61
nem vett fel tetemes mennyisegii hitelt, mint alta laban minden part
teszi. Azt viszont errol tudni kell, hogy ha akarki is hitelt vett fel erre,
azt mind az orszagnak, a nepnek kell majd visszafizetnie. Mi sajat
zseblinkbol tartjuk fent a partot, zsebbol vissziik vegig a kampanyt.
Nehink szereny ajanlasaink, igereteink vannak. Kerjiik, aki
mllnkaserzelmlinek erzi magat, az mirank adja a voksat es mi
tisztessegesen fogjuk kepviselni 6ket!
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VELEMENY, es valasztas
Intelju David Istvannal, a helyi Munkaspart elnokevel
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-Mi a velemenye az elmult wilasztasi ciklusban vegzell onkormanyzati
munkar6l, a testuletrol?
-Ha osztalyozni kene, akkor ketfele osztanam: az egyik Kepvisel6
testiileti resznek 6t6s, a masik felenek pedig ketto egesz feleset. Annal
is inkabb, me11 ez a yaros t6bbre lett volna erdemes, t6bbet tudott volna
elerni. Szerintem igy sem panaszkodhatunk, mivel olyan eredmenyek
mutatkoznak, amik kellemesek mas megyekkel 6sszevetve.
Hozzatennem, hogy a rossz min6sitest azert adom, mert megei6z6en
volt ket bukott polgarmester, akik tettek a beketIensegert. Az egyik igen
pozitivan tlinteti fel magM az lljsag hasabjain, ugyanakkor az 6
mUk6dese alatt kellett felajan\ani a kepvise16knek a dijazasaikat, a
yaros mUk6dese erdekeben. Hiaba k6ny6r6gtem, mint akkori kepvi
selo, hogy most ne ajandekozzunk. En nem a szentkep ellen vagyok,
hanem az ellen, hogy akkor akar a yaros aj{llldel<ozni, amikor ezert
hitelt kell felvenni. Nem beszelve arr6l, hogy k6zfelhaborodasra
festettek meg azt, mert 6 is rajta van.
Nem beszelek az egeszsegiigyi intezmeny "mutyijar61" sem, mert mar
errol nyilatkoztam, es ebben mindenki mellettem van. Kommunistazni
se kene, mert a mtlltban, akkoriban a partbizottsaghoz jarkaJtak, de
megfordult a vilag, most a penz mas partban van, es oda kell
helyezkedni.
A fej lesztesekr61: En munkasparti vagyok. 25 ev 6ta en a
munkasembert, a munkas ertelmiseget partolom, mint a Munkaspart is.
Latjuk most a teveben, hogy falvakat, hazakat, utcakat 6nt el az aI',
Gyomaendr6d pedig a vizek hazaja, de nalunk szerenesere ilyen nem
volt. Velemenyem szerint azt ki kell mondani, akar tetszik, akar nem,
hogy ezt nagy reszben Varfi Andrasnak lehet megk6sz6nni. Ebben 6 es
a varosvezetes sokat tett, hogy a esapadekviz elvezet6k ki legyenek
takaritva. De sorolhatnam az Endr6di hidat, az aJuljar6t. Kerdezhetik,
miert kellett ezt a hidat felujitani? Mel1 akar Bekescsabar6\ is
Gyomaendrod6n kelt keresztiil menni ahhoz, hogy Budapest fele
jussunk.
Ennek a testiiletnek a masik resze meg szerintem megerdemli a rossz
osztaJyzatot, mert az emberek is beszelnek r6la, miszerint Wbb
szazmilli6 forint nem erkezett a varosba, kerekparsavra peidalll, mel1
egyes kepvisel6knek erintette volna az erdekeit. Szandekosan nem
engedtek. Tessek mondani, ezzel nem a yaros ellen tettek? Hozza
tehetem, hogy egy embereletet is kovetelt. Ha meg lett volna a
kerekparsav epitve, akkor annak a fiatalembernek nem biztos, hogy
meg kellett volna halnia.

Valtoztassunk!
Gyoma es Endrod lakossaganak d6ntiJ IUlnyada az IY8()-as evek elejen
elerkczettnek latta az idot a ket telepiiles cgyesiilescrc. A t<ibbscg
akaratanak megfclcl6cn a [-lilrmas-Koros 61clcsebcn fekvo kct
tclepiil6s hosszas - 10-15 eves - el6k6szito munka utan, IY82.janu{lr I.
datllmmal Gyomaendrod neven egyesult. Tortenclmi lepes a ket
telepiiles eleteben.
Az egyesiilest k6veto evekben a telepiiles lak6inak t6bbsege - nehany
fanyalg6 es mindenbcn hibcit kercs6 ember kivetelevel - ertette es
elfogadta azt a strategiai tervet, amelynek vegrehajtasa az egyesiilt
telepliles ar{IllYos fejWdeset jelentette. Az egyesiitest k6vetoen
Gyomaendrod iitemesen fejlodott. A fejlesztesek a varosiasodast
szolgflltak. A j6 irimyt mutatta, hogy a j{\t'asok megstiincscvel \984.
jan liar I-tol Gyomaendrod varosi jogot es korzetkbzponti szcrepet
kapot!. Korabbi kozponti hatarozatszerint a korzctk6zpontokat ot even
bellil varossa kell fejleszteni. Elerheto k6zelsegbe keliilt tehM az
6hajtott varosi dm.
Gyomaendrod n6pcnek, az ipari, mez6gazdasagi iizemeinck,
kereskedelmi, penziigyi egysegeinck, tarsadalmi szervezeteinek, az
Miami 6s tanllesi hivataloknak. maganak a tanllcsnak, s tagjainak is
adutta valt a feladat: a tclepiilcst minden teriileten olyan szintre kell
hozni, hogy jogosan erdemelje ki a varosi rangot. Ez ujabb lendiiletet
adott a fejleszteseknek. Az 1985. evi valasztasokat kovetoen a vilrosi
szint elerese erdekeben a tanacs, esetenkent erejet meghalad6

beruh{dlsokba fogott. Tehette, mcrt sZ{lmithatott a telepiiles lak6inak,
iizcmeinck t{lm()gatc\s~ra. T6bb evcs mozgalom: "Egy nap az iskolaert"
Endrod6n, ,.Egy nap a tornatercm6rt" Gyoman es az iizemek tcrites
nelki.i1 vegzett munkaja. Gyomaendrod akkori lelkes, szorgalmas
nepenek varosepitest segit6 aktiv tevekenysegcert, 6nzetJen anyagi
hOZZ<ljarulas{lert kOs26net jar. Vajon kel16en crtekeljiik, kelloen
becsiilji.ik sZlileink, nagysziileink akkori teremto 6nzetlenseget?
GyomCl es Endr6d, valamint Gyomaendr6d nepenek regen erlel6d6
Clzon elgondolasa, t6rekvese, hogy telepiileset varosi szintre emeli,
1989-ben leljeslilt. A Magyar Nepkoztarsasag EJn6ki Tanaesa
Gyomaendrbdot Iny. mareius I-el v{ll'ossa nyilvanitotta.
Gyomaendri\d el6rte az akkori kbvetelmenyeknek megfeleliJ varosi
szintet, lehet6seget kapott egy iitcmesebb fejl6desre, nepenek varosi
k6rlilmcnyek kiizi)tti boidoglilasara, az C1hetiibb telepliles
megteremtcsere, az ut6dok szam{lra olyan yaros or6kiil hagyasara,
amely meg hOSSZll evszazadokon at boldog otthont ad lak6inak.
Ak6vetkezo ev hozta a rendszervaltast. Uj kor kbvetkezett
Gyomaendr6d yarOS 61et6ben is. Nczzlik, hogyan elllehetosegeivel az
elmult, k6zel negyed szazadban a Yaros. Talaltak-e olyan vezetoket a
v{1f(jslak6k, akik felel6sseggel tlldtak vezetni llgy a varost, hogy az
elhet6bb legyen, hogy nepe erezze a vele val6 Wrodest, hogy 6szinte
bizalommal kapesol6dhasson be a varas eletebe, hogy olyan varost
hagyjon brokiil, amelyben boldogan elhct a kovctkezo nemzedek?
Sajnos nem! Szinte valumennyi ciklusban jellemz6 volt - ma
kiilonosen az - a kepvisel6-testiileti li16seken afolyamatos el1elmetlen

fa/via/as az 5. a/da/all
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Es k6zben a yaros lakoinak lelekszama litemesen fogy. Az utobbi 20-25
esztendo alatt mintegy 3000-4000 fOvel apadt a yarOS lakossaga. A
fiatalok eltavoznnk. Vid6krc, klilfOldre. Papiron ugyan meg itt laknak,
de cletliket mar mashol elik. Az itthon maradottak korebcn a
szegenyscg iitemesen no. A yaros .eI6regszik. KenyszerUsegbOl
utc.;ahossz epiiltek az idosotthonok. Meddiglehet ezt csinalni?
Egy{lltalan, hova vezet cz?
Eddigi polgarmeslereink k6ziillesz, akin~ llgy cmiekezhetiink, 0 volt az
a polgarmester, aki kozpenzbol (szent) kepet festetett sajat magar61 az
egyh<\zi iskola reszere. Lesz, amelyikre ugy emlekezi.ink, 6 volt az a
polgarmester, aki minden evben jelentkezo SO milJi6s ad6ssagot
hagyomanyozott a varosra, es a az, aki az ertelem legnagyobb
szegycnere lebetonoztatta a gyomai liget legszebb reszet. Es lesz, akire
llgy eml6kezlink, 6 volt az a polgarmester, aki kivitte a pusztaba a
varosh<\zflt es a konyvtarat.
Okt6ber 12-6n valasztllnk! A kereszt6nyek es a fidcszesek azzal
agitalnak, konmlnyparti polgarmcstcr kell. De kany6rg6m! Eddig is az
volt! Es annak semmi latszata! Semmi latszata!
Probaljunl{ vegre vt'llasztani olyun !{epviseloket es polgarmestert,
akik onzetleniil, a yarOS es annak lakoi erdekeben vegzik
munkajukat. Kimllat van. Eljiink a lehctoseggel minel Hibben!

politikai vita. ami egymas lejaratasat szolgalja. Ti:ibb kepvisela esak a
maga igazat tartotta, tartja c1fogadhat6nak, kompromisszumra
keptelenek voltaic Esetenkent sajM erdekeiket a yarOS erdekei ele
helyezve ugitalnak. Az c1s6 c.;iklusban Wrtentek -lemondasok sorozata
- mutatjak, hogy bizony-bizony sokszor ncm a yaros erdckc a fontos.
"Mert, ha nem llgy lesz, ahogy en akarom, akkor lemondok." Es Ie is
mondtak. A masodik eiklusban a polgarmester is lemondott, rnivel a
haziorvosi beoszlas jobban fizeletl. Emlekezzlink elso
polgarmesteriin!<.re, mint az orvosunkra. Ahhoz ertett.
De ne legyiink igazsagtalanok I T6rtenlek j6 dolgok is. Az eJmlllt k6zel
negyedszazad alatt ugyan a yaros fejlesztese nem volt a lakossag altai
megfogalmazott igenyek szerinti, tervszeriien kivitelezett
varosfejlesztes, az pusztan a palyazatok ment6n valo sodrodast
jelentette. A palyazatokkal nyert penzekb6\ a b6 k6t 6vtized alatt sok
kozepiiletet felujitott a yaros. OJ orvosi rende16t alakitott ki. Koztereit
rcndbc tette. Jardakat, IItukat, hulladeklcrakot epitctt. Bovitette a
szennyviz csatornahal6zatot es a befogad6t. Reszbcn fellijilotta a
esapadekviz elvezeto rendszmt es a esapad6kvizet befogad6 belteriileti
holtagakat. Fedett fiirdot epitett. IskolM bovitett. Ipari parkot l6tesitett.
Es llj varoshazal alakilott ki. Ennyi. Nem t6bb mint az, hogy a
polgannesterek vegeztek a tollik elvarhat6 m6don feladataikat. Se
tobb, se kevesebb.
Hja, hogy kozben a kornyez() telepiilesek lehagytak bennlinket? Es
hogy a mindennapos bosszllsagot okoz6 dolgok - jardak, kozutak
aJinpota. stb. - idabeli, folyamntos megoldasaban alig-alig tortent
valami. Vagy tortent e valami olyan, a sziirkesegb61 kiemelkedo, kiugr6
dolog, ami megoldolta volnn a yaros legnagyobb gondjat, a
munkanClkiiliscget? Vagy csak rcszbcn is csokkenteltc volna? Nem l

Pedig azt szivesen megemlitcnenk.

Villtoztassunk!

Szavazzanak a
Demokratikus
Koalici6 jeloltjeire! OEMOKRATIKUS.

KOALicI6
.~

Minosegi kiilonbseg van a kef varos vezetoi kozott!
Moratisan magunkon viseUiik annak az erkolesnek a hatasat, ame!y
szerint elunk es, hogy milyenek vagyunk a vilagban. Amilyenek
vagyunk, meghatarozza, hogy hova tartozunk es ez a rahatasunk a
vilagra annak a formal6 eronek az eredmenye, amely szerint eliink.
Moralisan felismerjilk azt az erkolcsiseget. Kereszteny felfogas szerint
nagyon kevesen elnek. Mig a kereszteny epiW hatas szerepe egyre
kisebb, amely kihat a yaros eletere, a munka teriiletere, a
komyezetilnkre, sot a j61etiinkre is. A munkahoz az elvallalt
feladatokhoz val6 hozzaallas milyensege els6sorban a sajat anyagi
el6nyok ervenyesitesen keriilt eloterbe. A yaros vezeWinek hatasa
moralisan messzemenoen meglatszik a telepulesen. Ha varosunkat
osszehasonlitjuk Szarvassal peldaul, akkor latjuk csak az
elmaradottsagunkat. Babak Mihaly sokat tett Szarvasert. Palyazataik
segitsegevel teljesen lljjaepitettek uni6s segitseggel a yaros kozepso
uteait, vegig a Korostol a Beke lltig, illetve a vasutig, az Otemplomig,
onnan pedig a Kossuth utean az uteak teljes szelessegeben diszburkolatot
kapott es setal6 utea lett. A diszburkolat lerakasat kell megesodalni es a
kerekpar utak szabalyos megepiteset. Ajardalapok szabalyos lerakasa a
jardak kifele lejtese, az uttest domboruan kikovezve, kis fak, disz kutak,
viragok elhelyezese. A kerekparutak megepitve Gyomaendrod fele
R6zsasig. Kondoros fele Oroshaza es Szentes fele is reszben elkeszlilt, a
hianyz6 reszeket p6toljak. Nalunk a kerekpamtak a varosban, Oregszol6
fele is olyan rossz minosegliek. hogy veszelyesek ejjel. Szarvason a
varoson kivUl ki van a kerekparut vilagilva is, nem olyan, mint nall.mk. Itt
rosszul megepitett, leszakadozva, osszerepedezve a harom eve
rohammunkaban megepitett az lit. A sziikseges anyagokat, am it bele
kellett volna tenni, ncm epitettek bele. A parkjaik rendezettek,
gondozottak. Min6segi killonbseg van a megk6vetelt munkak
kivitelezeseben. Minosegi kUlonbseg van a varos vezetoi kozott is! Akik
nem kovetelik meg a rendes munkat, csak sajat erdekeiket neztek
mindig! Csak az szamitott mennyit tesznek a zsebbe, az kapja meg a
munkat. Az ervenyeslil, akar milyen rosszul vegzi az epitest.
Varosunkban az endrodi az endr6di polgarmesterek onzese ranyomta
belyeget a telepUles eletere. Nagy killanbseg van a megkovetelt munkak
minosege tekinteteben. Milyen a moralitasa annak a polgarmesternek,
aki az MSZMP part tagja es munkas6r volt? Aztan az MOF-be lepett be
es ut6bb a Fideszben regnal. Akinek az szamit, mit tesz a zsebbe? Mi is
tarthatnank ott ahol Szarvas, de ahhoz nem ilyen vezet6kre kell szavazni!
Aki tesz is, nem esak igerget! -Dr. W 1.-

Mi tOrtent eddig, es a voksolasr61
Kisebbsegi hirek

Sok szeretettel lidvozlom a lap hasabjain a yaros lak6it - kezdte
nyilatkozatat Szeesi Zsolt aRoma Kisebbsegi Onkormanyzat elnake!
Engedjek meg. hogy megkoszonjem az Uj Hirlapnak, hogy az elmult
negy esztendoben is megjelentette hireinket, tovabba megkaszonjem
Gyomaendrod Varos Onkormanyzatanak, a polgarmester urnak, a
testiiletnek is, hogy mindig, mikor gondjainkkal megkerestilk a
hivatalt, rendre tamogattak. Megkaszonom azoknak az embereknek is,
akik az elml1lt eiklus alatt onkentesen segitettek munkankat,
rendezvenyeinket! Koszonom a kisebbsegi onkormanyzat testiiletenek
is, hogy mindig egyiitt tudtak mukodni, kozosen tudtuk aroma
lakossagot kepviselni. Csak nehany dolgot szeretnek felsorolni, mit
esinaltunk az elmt'''t negy evben a szamtalan program kaziil. 2012-ben
roma k6zmunka program volt itt, amelyen 'kozel harmine ember vett
reszt, eigany es nem eigany szarmazasu. Kedvezmenyes KRESZ
tanfolyamok voltak 20 I I, 2012, 20 13-ban es most szeptemberben is
indul egy. Ahol szinten vegyes a resztvevok tabora, s a Kisebbsegi
onkormanyzat illetve aRoma Polgarjogi Szovetseg tamogatasaban
zajlik. Tovabba biztositottunk tovabbtanulasi leheWseget a helyi roma
lakossagnak, amelyert penz is jart, ennek elnevezese alap
kompeteneiafejlesztes volt. A mai napig hat esoportban kozel 80
szemely vett reszt, ezert 47 ezer forintot kaptak az emberek minden
h6napban, ez pedig osszessegeben kozel20 milli6 forintotjelent, mint
megelhetesi tamogatas. Ez a lehetoseg aRoma Polgarjogi Szovetseg
altai bonyol6dik nalunk. Most okt6ber I-en is indul ket esoport.
Minden evben megrendeztiik a Bekes megyei labdarug6 tornal,
lehozattuk szorakoztat6 musorainkba Dzsolit, Szuzit, Kis gr6fot,
vagyis igyekeztiink mindig szinvonalas musort adni. Mi
kezdemenyeztiik, hogy legyen a Varoshazan az EO.N-nak es a
gazszolgaltat6nak iigyfelfogad6 irodaja, ezzel is megkonnyebbitve az
itt elo romak es nem romak eletel. Nemzetisegi ankormanyzatunk
gazdalkodasat stabilla tettiik. 201 O-ben, mikor atvettiik a kisebbsegi
onkormimyzatot, a bezaras fenyegetett, a megszunes hataran alltunk. I
milli6 200 ezer forintos minusszal vettiik at, mara ez 400-500 ezer
forintra esokkent.

!o{ytatas a 8.oldalon
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Gyomaendr6d, VI ker. 540.

Telefon: 06-30/9533-,594

xt AitON V Z!:
Boltberendezest 0 hagyatekot, regisegeket,

6cskasagokat 0 regi stilblitorokat
·parasztbutort (szekreny, asztal, kaszli, sublOt,

falitt~ka, konyhaszekreny, lada, szek,
ttikor es tiikorasztal, kredenc)

Fizetes azonnal, keszpenzzel!
Barkai lsolt, Gyomaelldrod, Bocskai u. 59.

.,Szep IIIh,;lJall, (II'allyajliJII UCYELET: ejjel-nappal hivhat6
kopogsz filost, hogy szalJl/d-e~" telefonszam: 06-30/630-80-97

(Weores Sillldol)
A Csoke Janos A A

TEMETKEZE I Z GAL ~TAS
Temetkezes9 temetkezessel kapcsolatos

teljes korii iigyintezes
GYOMASZOLG [PARI PARK KF1:

Gyo11laelldrlJd, Ipartelep lit. 2. sz.
Tel.: 66/386-233; Fax: 386-269

Az iigyfelslolgaIati iroda nyitva tartasa munl<anapolcon:
8-12:00-ig es 12:30-15 6n\ig. ipgyomaszolg@intel'llet-x.hu

Varjuk kedves vasarl6inkat a
Fo ot 214. sz. alatt (a T~Mobil helyen), a

Mobiltelefon Szakiizletben!,
Uj es hasznalt mobiltelefonok II

ertekesitese, javitasa!
Tartozekok, navigaci6k!

I Nyitva tatias: H-P: 9~ 12; 13-17. ~~l1ij/~~~1 m~~~
Szo, 9 12.

A~ruMza:h
Ruhajavitast valla/ok!

Cipzarcsere, jUggonyvarras, atalakitas, sziikites, bffvites
Gyomaendrod, Apponyi u. 17/1.

Nyitva tartas: hetfO-pentek: 9-12-ig; 14-17-ig
Szombat: SZONNAPl

CSONTKovAcs-AKUPRESSZOR
Rendel:

Bekescsaba, Szent Istvan ter 6. szam alatt
-) HETFON: 14-18 6RArG

..:~'- idegbecsipifdesek, izu/eti b/okk, tarMsi
~.-.-~~~.,. rend~lleness~gek, 1~.e!t.szul1tetese.. ,

. - - nyakl eredetu ;;zedu/esek megszuntetese
- sportserulesek, izu/eti banta/mak kezelese
- hagyonuinyos kinai orvostas
- julakupunktllras fogy6kura
- porckorongservek es terdb/ol<!wk mfitet

ne/kuli megszuntetese

DR. GARZO PETER tenneszetgy6gyasz
Mobil: 06-30/9458-477

.. Epft6ipari szolgaltatasok nyujtasa,

epftesi anyagok szallftasa

-l.a.I • K6rnyezetvedelmi engedellyel

~
~ tiszta beton, teglatbrmelek

·O:~ atvetele dijmentesen

:~ Daralf beton, feela: 2500 Ff +afaf61
Elerhet6segek:

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

:t:nc:t::I~!~~1
PAPIRDOBOZ gyartasa

I , I

STANCfORMA KESZITESI
R6za kit.

5500. Gyomaendr6d, Ipartelep lit 111.
Te1./fax: 66/282-095; 06-20/9142-122 !

E-mail: rozakft@rozakft.hu !
.............................................................................................................................••• 1



I
5500 Gyomaendrod, BajcsyaZS. ut 98.

Telefon: 66/282 m 802; 30/6388 a 953
AKCI ' S AJ.ANlAT!

STlHL, MAK/TA kisgepek a kesz/et erejeig!
A/katreszeik es kiegeszit6ik is megvasarolhat6k!

Szege/ynyir6k, kaszak...
Mos6gepek, f»iit6k, fagyaszt6szekrenyek
FGtesfelujitashoz, rekonstrukci6hoz kazanok,

radiatorok, szerelvenyek!
Idomacelok, sikhal6k, lemezek

Minosegi konyhai eszkolok, haztartasi gepek

Minosegi kerekparok es !katreszek!
EpLiletgepeszeti anyagol<, csbvek idomok, kazanok

TOzrostely (kalyha- es kazanrostelyok)
kandall6k nagy valasztekban!

FUrd6szoba felLljftashoz mindenfele felszereles,
szukseg eseten rbvid hatarid6vel tbrteno beszerzesek!

FOteskorszerusfteshez, fLIrdoszoba kivitelezeshez
kivitelezot tudunk ajanlani!

Nyitva tartas:
hetkoznap: 8-12; 13·17·ig; szombaton: 8-12-ig

~ACRAMENTUM

TEMETKEZE8:>
Allando iigyelet: 36-30/696-71-17
Gyomaondriid. BaJcsy-Zs. i1t 117. Sl.

7
. SHAll~' " '.. 'I SHA". . . '," . ~' . ,

lrh:w
) &'n.A]3e:LO'S .

r,lIl ,THE .~.i.!JMATE WORKOUT MACHINE
:) ~.,;- • -.., ~ • I 'I.., ~" 1\ •• J '

GYQM,AI FLABeLOS STl.JI.>:IO
ES I-MSZALTCII,K KERESKE'DES
ctM"ONK: 5500, GYOMAENDRL>D, pO 0'1' 188. CA FAsy HAzBAN")

TEL.: +36-30/224-70-53 ~O~A'fLAN
BP.RtET: SJoDO PTJJ~C>'

TESTONK. F.GSSZS~GONKAZ AMIBOL sZA- >. ,. . ••. : , r

MUNKRA NJNCSMAsIK. EzBRT ROHANO 'rlI..ET- PAR,OSKORLA.'FLAN
MODUNKHOZ LEG/OBB MEGOLDAs LEHET A B.J2RLET: BOOOI':r/HO
FLABI. HlSZEN, . , ,
·NEM IGJ>NYEL ATOLTOZP-ST
-IZZADAs NJ!LKOL MOZGAT/A AT AZ EGESZ TES-

TO'NKET.
-10 PERC PLAlll = 45-50 PERC EDZOTERMI EDZlls·

NEK MEGPELELO lZOMMUNKAT IS BIZToslT sZA
MUNKRA A TELJES FELPRlSSOLeS MELLETT.

HAszNAr:r LAKDERENDRZESEINK. rrAZTAR'·rAsl
CIKKEINK AZOK. AMELYEKET SZINTE MINDEN
NAP CSElillLHETO'NK. EzBRT SOKllliT'O :as HETEN
TE MEGO/ULO ARUK£SZLETTEL. A LEGOLCSOBB
ARAKKAL. A LEG/OBB MEOI.DASOKKAL VAGYUNK
ONOICORT MAR 10 EVE gEKES MEGYIUIENl

NYITVA TARTAs: H,SZ,P.: 08:°0_12:°°, 13:°0_20%°0
K,CS.: 08:00~12:oo, 13:°°_16:°°
S20.: 09:°°_12:°°

Fo Y t 5. z.
t~?IUti

. el.: 66/386-274; 06/20/9527-032
Nagy valasztekkal varjuk

kedves Vasarl6inkat!
Oszi ajiinlatunkb61:

gylimolcsdanl16, cefres hord6,
ustok, kaJyhak, kalyhacs6,

kanda1l6, munkaruha,
konyhai felszerelesek,

viraghagyma, f6lia, cserepek
savanyit6 edenyek, uvegek,
rekeszek, muanyag edenyek

gumicsizma, takar6ponyva, dr6tkerites
festekek, szogek

furesz, fejsze, ragcsaI6irt6k .. ,



'8
Mi tortent eddig, es a voksolasrol folytatas az 5. olda/rol

Mint ismeretes a kozh'trsasagi elnok ur az okt6ber l2-i helyhat6sagi
valasztasok melle a nemzetisegi valasztasokat is kituzte. ARoma
Polgarjogi Szovetseg 4 fot indit Gyomaendrodon. Az szavazhat a
nemzetisegi Iistara (egy embernegy szemelyre voksol hat), aki
szeptemberben regisztn'tltatta magat. Ket csoport indu!. A mi
jelOltjeink: Szecsi Zsolt, Rafael Attila, Mohacsi Kalman Zsolt, es
Farkas Sandome. Kerem a regisztralt szavaz6kat, hogy erre a negy
szemelyre adjak voksukat, hiszen bizunk abban, hogy kitapostuk azt az
utat mar, amelyik a romak elorehaladasat segiti a jovoben is. Az eddig
elvegzett rengeteg munka es a sok lebonyolitott program arra serkenti a
szavaz6kat, hogy a folytatasra voksoljanak!
ARoma Polgarjogi Szovetseg nem csak helyben szeretne
tevekenykedni, hanem a megyeeli is szeretnenk dolgozni. Inditottunk
listat a megyei cigany onkormanyzatert is. Vannak kozottiink
gyomaendrodiek, bekesiek, szarvasiak, de inditunk tobb mas
telepiilesen is jelolteket. Elmondhatom, hogy a mi neviink meg tiszta,
es bizunk benne, hogy ezert is fogunk gyozni - fejezte be Szecsi Zsolt. Cs, SZlibo IsMi" Gyomaenddfd VI/i'os diszpolgl/I'II 2014, Auguszfus 20.

Megallt az ido Gyomaendrodon
Avagy, hogyan kell bebetollozni a kozlekedesi szabatyok semmibe vetetet.

Par evvel ezelott volt egy kozmeghallgah'ts, amelyen felsz61alasomat balesetveszelyes lett a Pasztor J. ut forgalma, a Kossuth-Bajcsy
azzal kezdtem: "remelem most mar nem az lesz a jelsz6: NEM AZ EN keresztezodes.
(M!) FELADATOM (-UNK)! Hiaba telt el tebb ev, Gyomaendrodon, Itt az iskola idoszak! Eloszor megpr6baltam a Polgarmesteri Hivatal
vagy Gyomaendroddel kapcsolatos problemakkal az illetekesek meg illetekeseinek figyelmet felhivni az elOzoekre - hiaba! Majd mentem a
most is azt vataszoljak, NEM AZ EN FELADATOM! Kozutkezelo megyei iJ letekeseihez, A jelsz6 helyett kozoltek, hogy
Egy par gondolat a focim elso reszehez: Val,6ban megalit az ido Gyoma onkormanyzati utak! FeJhivtam a figyelmiiket, hogy a 46-os foutvonal
vasutallomas elotti uton, parkol6ban is? Evek 6ta igerik az allomas (ami hozzajuk tartozik) elterelese miatt gondoltak a helyi
felujitasa soran okozott karok kijavitasat (azok az illetekesek legalabb "szakemberek" az utlezarasok ezen m6djat. (Zar6jelben megjegyzem,
nem azt mondjak: NEM A Ml FELAOATUNK! Kerdesek a 120-as jeleztem nekik a polgarmester ur es a Kepviselo-testlilet eJott is ismert.a
vasutvonal atepitesehez: meg megoldatlan problemat, ami most meg jobban eloterbe keriilt.) A
1,- Hogyan lehetseges, hogy Murony kisebb utasforgalom ellenere uj 46-os f6 llton a Bajcsy lIt szakaszan a Rak6czi lltt61 a FOlltig a jilrdan
utburkolatot es uj kiepitett parkol6t kapott az allomashoz? gyalogos kozlekedes csapadekos idoben szinte lehetetlen, es
2.- Hogyan lehetseges az, hogy az evekkeJ ezelott Madott feJlljitott, balesetveszelyes a felverodo kavicst61, pocsolyat61. Ezeket jeleztem a
Mepitett Gyoma vasutallomason nem lehet hasznalni a kerekesszek Katasztr6fa vedelemnek is, Nem csak helyi, megyei szinten is. Rendori
emelo berendezest? (Ennek a problemanak a megoldasanal mar tebb segitseget is kertem, Avalasz: csak baleset utan intezkedhetnek, Ezutfm
helyen elhangzott NEM AZ EN FELADATOM! a rendorseg baleset megelozesi illetekeset kerestem volna, aki
3.- Be van-e oltva Gyoma allomas Joboncos k6bor ebe? Kinek a fogadott, de 0 mar nem az elobb emlitett valaszt adta. Tobbek kezt
feladata annak ellenorzese? visszairanyitot! a beton uteJzar6t a szabaJytalan es hianyos tablal<
Ha nem tevedek az emlitett kozmeghallgatas (f6rum) pont a ki~elyezeset ~ngedelyezo ~o,lgarmesteri Hivatal ille,t~keseihez, ~kik

kozbiztonsaggal kapcsolatos volt, amelyen szerettem volna elfelejtetni ~eg ek~or sZlkla (?et?n) ~zllar~an, ra,gaszkod,tak utaslt~sa,khoz. Tobb
NEM A MI FELADATUNK-at, de nem sikeriilt. Peldaul jeleztem egy onkor~anyzatl, k~pvlselo , se~lts:get. IS kertem, m~nt ahogy az
vat Ian letraval iskolai ellenorzest vegz6 tiizolt6nak, hogy az iskola alp?lgalmester uret IS. ,A kepvl~elok klmondatianuJ azeli nem tudtak
elotti KRESZ-tabla felfogatasa l11egrongaI6dott, az eros szel segl~el~l, aml,t az ~Ipolg~rmestel: ur vIszont l<lmo,ndot!; " . ,
balesetveszelyesen csap'kodja, Legyen szives segiteni! Nem azt A foclm masoldlk felere a, pelda:, a ,Bocskal l~tcanal. IS kItett~k a
mondta, hogy NEM AZ 0 FELAOATA, hanem, aki kirakta aze! Beha)tam tIlost,: ahov~ a Zsakutca tablat l<ellene (Igy ~kl oda behajt, az
Lassan elerek a focimhez, fOleg miutan ez az eset a Hosok ll.-Kossuth u. sza,balytalan, me,g, ha arut vIsz~,v,~gy csak ~arkol)."Dr~~a parkolas I~~z,
keresztezodeseneI tortent, ami k6ztudott a Fa ut-Or. Pik6 Bela-Varga ~a Ide~en, de.ak~.r a helyl rend?rok IS szabalysze,~u:nJa.rnak e!.~ amlert
Lajos sportcsarnok es a sportpalya k6zotti utvonalon van es a evek ota ~u~d~k:, hogy v~gre, Gyomaendrodon I,~ szabalyos,an
rendorseghez koze!. Lehet, hog a tablM sem a szet hanem a legy~nek klta?lazva az utcak es gyen:nek~k, felnot,tek. e~yarant

, '" y ",,' ?' szabalyosan kozlekedhessenek, az egy-ket het alatt meg mkabb re-
sorozatosan tablat elforgato "eros emberek rongaltak meg, Blzom 't I ' Tk R' da I I" tl "G d "d' H'
benne, hogy megsemalltmegazido.mertazeddigeltiirtgyermek_m.enyeenneval"aas~I.. a<ov~<ezo.yomaen.rollfl;lOn-
fi I "tt k 'k ' b'l t I k" I k d' D P'k" B t 'b doban szerettem volna tajekoztatot lllegjelentetnl a szabalyose no ere paros sza a y a an oz e e ese a r, I 0 . u ca an a I k 'k' k" I k d' "I fi I b '
B h 't 't'l t'bl II' " 'k H t' tt" ttl t gya ogos-, ere paros OZ e e esro, Igye em e veve a most kez-e aj am lOS a a e enere megszum. a arozo Igere e (ap am a d"d" 'I I "II I d" A '
B h' , 'I t' bl I' k'" k'k' 1 k' , ".. t' bl' k 0 ott IS <0 a szezont es segltve az s <0 a ren ore programot. mig a

e ajtan,1 ,tl os a a, a ,a Iveve ere parra legeszlto a ~ tablazas igy marad, nem kivanom a tajekoztatast megjelentetni.
~~helyeze,s.~re (,IGEN, tablak, meli, nem ?sa~. od~, haner~ G~om~endrod Viszont egy szabalyosan felszerelt kerekpali felajanlok szemlelteto
tobb, egYllanyu utca Behaj~am tIlos tabl~1 ,ala IS kllakjak, es ezzel eszkoznek, annak a helyi alta/anos iskolanak, amelyik elfogadja,
szabalyos leszazeddlgszabalY,~alan beh~jt~s.)., .. , Kerem fokozottan vigyazzunk a gyerekek es a tobbi gyalogos es
Igaz, e~he7 a:: ,~e~lett, hogy, elo,tte, felajanlja~ ~egal~bb a Dr." P,lko B, kerekparos kozlekedore, akik legyenek koriiltekintoek es pr6baljanak
ut~al k,egesz~t,o ~a~la, ~egvetelet es felszereleset. Elertem a foclmh~z~ meg szabalyosan kozlekedni! A gyermekek vedelme erdekeben G6zan
mmt ~z a)u[j3ro ~(:'lt~S a FINIS-h~z. Azt tUd,tuk, hogy befejeze,sl Helga gepjarmu szakoktat6 felajanlja, hogy osztalyfonoki 6ra kere-
munkala,tokhoz szu~,seg lesz az eddlg ~,asznalt ~tt~ste~:e, de azt, meg teben eloadast tart a kerekparos kozlekedes szabalyair61. A kezirat lea
gond,olm sem ,~ertuk, ,h,og~ ~egfele,lo, eJ,terelo ut hl~nyaban tlye? dasa utan egy par hianyz6 tablat mar p6toltak, de velemenyem szerint a
szabalytalan, hlanyos kltablazassal probalJak az elterelest megoldam. nem megfeleJoeket meg nem tavolitottak el nem takartak Ie nem
lehet, hogy a Tompa u" Petofi, Zrinyi, Bocskai utak lezanisa nem cserelt6k ki. "
szabalytalan, de a Behajtani tilos! -tabla kihelyczese velemenyem (es U.1.
~a~,san m~r illetekes szakemb~re~) szerint ~s szab,alytalan, (A cikkiras Remelem, hogy az uj polgarmester (meg, ha a regi marad is) nem fogja
IdoRo,ntJa,ba~.) BehaJt,am tJlos',:tablaj~Ient~se: a ta~la aztjelzl, hogy az mas aut6s tarsaival szabalytalanul es bi.intetleni.il hasznalni a varoshaza
egYlranyu torgalml utra ebbol az Iranybol behajtam ttlos, klvetel: elotti mozgaskorlMozottak varakoz6 helyet!! Lehet hogy ott is rosszul
rendor, mento, ruzolt6, Sajnos az eltereles miatt nagyon megnott es . tablaztak? ' -Orovel;;z 0,-



'9'.

11. Szamu valaszt6kerulet

® Magyar Belane

2. Szamu valaszt6kerGIet

®'JIeszaros Andras

<,I'~~~ .~
! :.... .t.
:U! •
8. Szamu valasztcikerGlet

® I<oloh Robert

megismerese, szeretele mel lett valtozatos
eszk6ztechnikaval dolgozunk (bot, zaszl6,
szalag, pompon) K6z6ssegben vagyunk,
mindenkeppen csoportos munka a mazsorett,
odafigyeliink egymasra. A legfontosabb pedig,
hogy kitarlasra, fegyelemre, precizitasra,
alazatra, intenziv munkara tanit meg.
B. K. Koszol1om a beszelgetest. tovahhi jo
./elki!sziilest. sikeres vel'senyeket kivanok!
P. A. K6sz6nom szepen l Megragadom az
alkalmat, szeretnem meghivni a kedves
olvas6kat, erdekl6d6ket 2014. november 8-:'In
17 6rara a Katona J6zsef Miivelildesi
Kozpontba, a Szinfolt Mazsorett Csoport
husz eves jubileumi galamiisorara! Az est
folyaman szinpadra li~p a Szinfolt mindegyik
csoportja, es az alapito tagok is tancolni
fognak!

Kerjuk, okt6ber 12-en szavazzon
Onkormanyzati Kepviselo-jeloltjeinkre!

7. Szamll valaszt6kerGIet

® FUlop Istvan

5. Szamu valaszt6kerGIet

®Maurer Anna

{

3. Szamu valaszt6kerGIet

® Biro Karoly

ERTED,
HA

AKAROD!

B. K. Egy honapja nagyon szep dfjat kaptil{? Mi
volt ez?
P. A. A tavalyi orszagos versenyeim j61
siker(i1tek, ket arany min6sitest kaptam, ezert
kvalifikalhattam magam a Majorette Vilag
bajnoksagra, amelyet Horvatorszagban,
Porecben rendezett meg a Horvat Majorette
Szovetseg. Ferfi, sz610 bolos kalegoriaban: els6
helyezett lettem. Ez volt az els6 Majorette
Vilagbajnoksag, ahol ferfiak is versenyez
hettek. Mindenkeppen merfcildk6 az elelem
ben! Ez regi almom volt, erre vagytam, hogy
t6bb ezer nez6 el6tt tancolhassak. Kosz6n6m az
anyagi es erkolcsi tamogatast a sZiileinmek, a
Szinfolt vezet6jenek, Jolikanak, es azoknak,
akik hittek bennem, es biztattak I

B. K. Miert ajanlod a mazsorettet?
Azert aj{mlom j6 szivvel, mert a t{me es a zene

"Az ember szava nem szel,
ami jon es elmegy. (... )
Amit az ember mond,
az ugy is kell legyen.

l\Jem csuda ez, hanem
becsulet."

(Wass Albert)

OSSZEFOGASSAL
VAROSUNKERT,

KOZOS
JOVONKERT!

TuoAs
TEHETSEG

TISZTESSEG

~.fn4;oI(rOBER '
Beszelgetes egy

Vihigbajnokkal!
Piroska Attilaval, a Szinfolt mazsorett
Csoport versenytaneosaval beszelgetek.
Biro Karoly: Mikor kezdted a mazsorett
laneot?
Piroska Attila: 1997-ben kezdlem a
mazsorettet Szeghalmon!
B. K. Vajon milyen indittatasbol?
P. A. Az erdekelt leginkabb, hogy milyen
lehet a botol forgatni, dobni, taneolni is
meg kellett tanulnom, es ezeknek a
keveredese, vagyis tancolva, sort,
oszlopot tartva, a tobbi mazsorettre is
figyelve, a koreogratiat nem elfelejtve
hogyan lehet a bottal dolgozni ugy, hogy
az szep legyen, mutatos legyen, hogy a
nezokozonseg figyelmet is felkeltse.
B. K. Milyen ze/1(!re kesziiltek /5-20 eve az
akkori koreograjiak?
P. A. FUvoszenet hallgattunk, klasszikus
fuvoszenere kesziiltek a koreografiak.
Nagyon szeretem a porgos ritmusa miatt,
megbizsergeti a testem minden porcikajat.
A kes6bbiek folyaman me1l6zve lett ez a
StilUStl zene, de egy eve a Magyar
Majorette Szovetseg is el6vette, es ismet
versenyszam lett a Bajnoksagokon.
Nagyon fontos, nagyon kell, mert tartast,
feszes-seget, tempot ad, ezaltal fejl6dnek
a pr6bakon a mazsorettek.
B. K. Nem zaval; hogy egyediiliJiu vagyaz
egyiittesben?
P. A. Egyaltalan nem, s6t kivetelezett
helyzetben vagyok, hiszen a lanyokat
megszoktak, ha pedig engem hHnak,
felkapjak az emberek a fejiiket, es
megjegyzik a nevemet. Egyebkent a
Szinfolt taneosai k6zott regebben volt egy
fiu.
B. K. Hogyan erzed magad a Sz[n./olt
Egyiittesben?
P. A. Nagyon j61 erzem magam, lassan 2
eve lesz, hogy itt taneolok. Az egyiittes
vezet6je, Jolika kedvesen fogadott.
Kialakult k6z6ttiink egy barati kapesolat,
amelynek kozeppontiaban a mazsorett 
tane all, 6rakig tudunk r61a beszelgetni,
mindig valami uj variaei6n, koreografian,
t{!Deon, zenen t6rjiil< a fejUnket!
B. K. Ugy tudom egy csoport vezetesevel
teged bizott meg amu-veszeli vezelo?
P. A. Igen, a Jegkisebbeket masodik eve
tanitom. EI6szor nekem is furesa volt, es
meglep6dlem, hogy milyen kiesi taneosok, de
hamar belej6ttem, es nagyon megszerettem
6ket. Jolikaval mindent megbeszellink,
egyeztetUnk, es siiriin ram pillant, megnezi a
pr6baimat.
B K. Doigozol. tancolsz. edzest tartasz. Hogyan
It/dod osszeegyezlelni mindezeket?
P. A. Egyel6re sikeresen. 1gen, a Pajer
Peksegben dogozom, heti harom probara jarok,
es a masodikfelevemel kezdtem a napokban
Budapesten, ahova mazsorett oktat6i kepzesre
jarok. Id6nkent besiiriis6dnek a dolgaim, de
muszaj megoldanom, mert engem kiesi koram
ota ez a tane erdekel, es szerelnem mine\
magasabb szinten csinalni, es atadni a
kisebbeknek a tudasom.



Gondolatok a dfszpolgari dm atvetele
alkalmaval

Amikor julius vege fele levelet kaptam, Gyomaendr6dr61, Varfi Andras
polgarmester urt61, mely levelben tajekoztatott, hogy a junius 26-i
kepvisel6-testiileti iilesen hataroztak arr61, masok mellett szamomra
Gyomaendr6d Varos Diszpolgara eimet adomanyoztak, ferfiasan
bevallom, elsirtam magam. En soha semmilyen kitiintetesre,
elismeresre nem szamitottam. Nem mondanek igazat, ha azt allitanam,
hogy neha-neha nem fogott el az emberi eredend6 hiilsag, s j61 esett
volna valamifele eJismeres, de ilyen horderejii elismeresre nem
szamitottam. Mi lehet nagyobb kitiintetes, elismeres, mint amikor
sziiliSvarosa az emberfianak diszpolgari eimet adomanyoz? Nem
tudom, de nekem egy szavakkal ki nem fejezhet6 kitiintet6 eim ez!
Ewton kiisziiniim mindazoknak, akik szemelyemre nezve a eim
adomanyozasM javasoltak, tamogattak - kiiliiniis tekintettel a Oyomai
Sziiliifcild BarMi Kiir kitart6 tamogatasM kiisziiniim - s termeszetesen a
diinteshoz6k, a varosi kepviselii-testiilet, mint cimadomanyoz6
tamogatasM kiiliin is tisztelettel, halasan kiisziiniim!
Eletutam vege fele mindezt eletpalyam, munkassagom elismeresenek
fogadtam el, s nemkiiliinben szemelyemen keresztiil mindazok kaptak e
eimet, akik eletem soran peldakepiil szolgaltak nekem. Eletviteliikkel,
emberi magatartasukkal, tisztessegiikkel, becsiiletessegiikkel.
igazsagszeretetiikkel. [gy kiisziiniim az elismerest kedves, j6 nehai
sziileimnek, mindket agi parasztgazda nagysziileimnek, feineveJ6
reformatus anyaszentegyhazamnak, reformatus nepiskolai tanit6imnak
(majd kes6bb allami altalanos iskolai tanit6imnak). A vaci
mez6gazdasagi technikumban ald?tt emlekLi kival6 tanaraimnak, sok
sok gyomai, kiiriistaresai (edesapam ott szolgalt, mint allatorvos)
parasztembereknek, akiktiil kital1ast, jellemesseget, tisztesseget,
tiszteletet, szeretetet, megbecsiilest kaptam, s tanulhattam. Szamos
irasomban feldolgoztam ezeket az eveket, es mind a mai napig a t61iik
kapolt-gyujtiitl "anyagb61" elek.
Vegiil, de nem utols6 sorban halasan kiisziiniim munkamhoz a

megertest, tamogatast kedves,j6 felesegemnek, akivel immar negyven
esztendeje fogiuk egymas kezet! Gyermekeimnek (negy gyermekiink
es mar Istennek hala nyolc unolG'lnk van), akik gyiijto-utaim miatt
kenytelenek voltak tavolletemet elhordozni.
Olyan kiizegben niittem fel, ahol kival6 egyenisegek hatottak ram
emberiJeg, mint Papp Zsiga bacsi, boldogult keresztanyam dr. Fut6
Zolt{mne sz. Papp llonka. Edesapja immar hagyatekanak egy resze
Jathat6 a Rak6czi utca 14. Sz. alatti Emlekhazban. Zsiga bacsi
bensaseges barati kiirehez taliozott G. Nagy Laszl6 "nagytata", az en
nagyszeru nevel6 nagyapam (B6siik emlek utja 57 00ben lakott). Apai
nagyapam Cs. Szab6 Albert a nagyvaradi m. kir. 4. Bonved gye.
armestere hasi halalt halt az Isonz6nal 1917. Aug. 18-an lezajlott
csataban. Edesanyam arva lanykent G. Nagy Laszl66khoz keriilt, mivel
a nagynenje AileI' Zsuzsanna G. Nagyne, gyermektelenek leven
magukhoz vettek. A G. Nagy hazhoz es Zsiga bacsiekhoz nagy tudasu,
erza lellni, a kiiziissege11, a magyarsag jiiv6jeert agg6d6, tenni akar6
emberek jartak - hosszan sorolhatnam a neveket, de itt most erre hely
sincsen. s en mint erdekl6d6 kisgyerek ittam magamba beszelgetesiink
minden szavat. Hogy milyen nagyszeli\ emberek voltak, nem zavartak
el, hanem meg biztattak, j61 figyelj fiatalember, ha majd felniSsz,
igyekezz tanulni, s tenni az emberekert, ahogy 6seid is tettek! Mert,
hogy a ref. hitvallas alapjan nevelkedett emberek azt taliottak szem
eliStt. hogy a kiiziissegert mindenki tehetsege. anyagi lehet6sege szerint
tegyenvalamit- az iskolaban is ezt tanultak. Ki, hogyan safarkodik, azaz
gazdalkodik az Uristent61 kapot! allapotja szerint, ugy fog elete
megiteltetni. Termeszetesen igazsagtalansag akkor is volt, ugy a
tarsadalomban, mint a kiizeletben, a gazdasagi eletben, de j6val kisebb
mel1ekben, mint rna. A kiiziisseg kivetette magab61 az arra erdemtelen
embereket.
Ezuton kivanok immar minden gyomaendr6di polgartarsamnak
Istent61 gazdagon megaldott eletet, szeretetben. megertesben a lehet6
legiobb egeszsegben! Hajdu Janos ref. PredikMor a gyomai ref. Egyhaz
1. anyakonyveben a bels6 eimoldalra ezt irta 1741-ben: "Mindennek
pedig ekesen, s j6 renddellegyenek Ti kiiztetek!" (:PaI ap. T. kor. 14;40)
Ugylegyen!

II

r. Baki Agnes ugyved

d:

isztelettel tajekoztatom 0 t, hog arrodamat
o't222. zam alatt megnyitottam.

et!
yomaendro ,

Szeretettel varom tis telt ugyfe ei
Allando Ligyfelfogadasi r

Hetfo: 8-12;
Szerda 13-17;
Pentek8-12 ora ozottJJ

elefonszam: 06/30m6 33 -38
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Fe/repiilnek magasra
AMindenhal6 ele,
OromOket szetsz6rjak
Az emberiseg fele.

Majd kesobb elbucsuznak,
Hisz kozeledik a lei,
Felveszi kodfatyolat
oeres erda s a rei.

!<ismadarak felnonek,
Ahogy le/nek a he/ek.
Elm(ilasnak derekan
Vi/orlazva repkednel<.

Szenvedely tojasai
Szep fi6kakka v8lnak,
SzWeik megetetik
Asok ehezo szaja/.

Konnyezve nezzOk oket,
Ahogy sz61/anul Olnek,
De aki/artasukkal
Vj ot/honok epWnek.

"Hozla/ok az elele/,
Mindent kOszonOnk neklek.
Vagyunk fecskeszavakra,
Varunk vissza tavaszra!"

Minden nap megkiizdenek
Akar a korhadl laig,
MOveszi alkolasuk
Csodas feszekke vaJik.

Villanydr610n pihenve
Var/ak okel /arsaik,
Sajnos mar nem fathaljuk
Kis fecsegok szazai/.

Sok picike csoros cs6k
SzivOnket me/engeti,
Megtanltjak minekOnk,
Hogy hogyan kell szeretni.

Kedvesen beszefgetve
Udvarolnak egymasnak,
Megtafaljak parjukat,
Hisz szerelemre vagytak.

zer iz
.. V' as

au - sg'l
Varga Ii aautoszer 10 meSler
Gvomaen tid, Gso ooai II. 31.

el.: 06-66/610a 650; 06..3 1600-42·30

Buj6cskaz6 napkorong
Lekacsintgat rank,
Bajos kis moso/yavaf
Bofdogsagilt nyujtja at.

Fiil) Kalalin es Mahler C.wba. Szivun/( madarai
K{mn fogva seta/unk Csillog6 szemmel nezWk Amikor jon a vihar
A viragz6 fak kozott, Kis fekete frakkjukat, Es kegyetienW tombol,
Langyos szellok szokdosnek Viflasfarkuk, mint egy ujj, Nehany kis fecskefeszket
Aharsany zOid ret folott. Az egbe iranyt mula/. Fekete sarra rombol.

Szerelmiink konyveben
Vidamodnak a sorok,
De Drt {)/7iink, amilol
Osszeszorul a lorok.

Vajon ki hianyozhat?
KerdezgetjOk egymast61.
Ket kis fecske szarnyalva,
oerDs hangon hozzank sz6/.

"Halla valtunk nadasban,
Fecskek let/iink /avaszra,
KaszonWnk hat lileket
Anyar fele ha/adva."

Ulanful6s kislraktorral szallitasl es kisebb
teruletek, zart kertek szantasal vallalom.
Erd.: 7017057·668

Feleslegesse vall, hasznall, padlason leva
Germina, Tokoz, Favorit, Universal (sarga
szinG) horgaszbolol veszek! Erd.: 30/509
76-31

Dunnat, parnat, hagyalekol veszek
Gyoman. Petafi U. 64. 30/4643-956

Lakodalmak, rendczvcn~'ck,
vacsor{l1< zcncszolgaltatasa!

Tel.: 06-20/221-66-33 .

Megk1melt nemel kerekparok, 4 db
karpitozott szek, szobakerekpar, aut6s
gyerekules, mikr6-slita, bar forg6szek, LCD
monitor, 180 x 200-as agybetet, TV,
mosd6kagyl6 stb". elad6 aKulicll Gy. ulcai
hasznaltcikk kereskedesben. Erd.:
20/9857·259

Megkimell nemel kerekparok, 4 db
karpitozolt szek, szobakerekpar, aul6s
gyerekGles. mikr6-sulo. bar forg6szek, LCD
monitor. 180 x 2oo-as agybelet, TV.
mosd6kagyl6 stb., .. elad6 aKulich Gy. utcai
hasznaltcikk kereskedesben. Erd.:
20/9857-259

Moulinex, 6 alkol6reszes, Rlig hasznall
zoldsegparol6 elad6, 6 e Ft. Erd.: 20/221·
6633

Feher szlnG TEA-kalyha elad6. 7e FI. Erd.
66/283-774

Egy garazsra val6 38x18x10 cm es berenyi
blokktegla elad6 fel aron. Erd.: Gye.. Zrinyi
U. 29/1. este 5ulan.

Ontoltvas, zomancos burkolalu
(szenIGzelesre) kalyha elad6. Erd,: 20/221
6633
KOrrepe~i~s·,re1Z~rk6itai~s·,-mag~n6rIk.

fejleszt5 foglalkozasok, dolgozalokra,
kozepiskolai felvetelire, versenyekre val6
felkeszltes, altalanos iskolasoknak (1-8.
oszt.). Tovabba alap- es kozepszintO
erettsegire val6 intenzlv felkeszlta
roglalkozasok matematikab61. Iskolai
dolgozallapok megrendelhelak,
KorszerGen relszerelt tantermemben
minden felszereles ingyen bizlositott. Cel a
minel jobb iskolai eredmeny elerese! Az On
gyermekeert dolgozom! Erd.: 30/856-32·18
Robog6alkatreszek olcs6n elad6k. 12 "
gumik. Karburalor, kuplung-szelt.
konlrasztrug6k, feklarcsa, henger,
hengerfej, rotengely, hcils6 allelel,
sporltegszOro, ekszijak, kormanykap·
csol6k, szlv6csonk, variator, fuv6kak."slb.
Erd.: 30/856·32-18
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Tisztelt Hirdetonk!
Uj Gyomaendrodi Hirlap szerkesztosege Cim:
5500 Gyomaendrod,Arany J. u. 25.; moail: (Hi/29/2216 633;
e-mail: biro.karoly5@upcmail.hu; Beklildesi hatarido minden h6 25-e!
,',s< .. ,J., ... " •. ".'" ,,,e,·,

. INGYENESCSEREBEREHIRDETES (APRDHIRDETES) .
:.·Felad6neve: " .. "." " .. ;;"" ".;.""" " " "." :..,." .." :

Cfm.e: :: .

: Cserebere (apr6-) hirdetes szovege(max. 20 sz6): ;.",: ~ : '

, ,
• APROHIRDETESEK •

Ingatlan

Okt6ber 6. Up-en 2 szobas, j6 allapotu
I~kas elad6, vagy kertes Mzra cserelhelo.
Erd.: 20/5767-879

Endrodon, aSugar uton 110SSZU paraszthaz
elad6. Ar megegy. Szer. Erd.: 20/245·12-62

Osszkomfortos csaladi haz kozponti
fGtessel (gaz + vegyes). mellekepulelekkel
elad6. Ar megegy. Szer. Erd.: 30/440·9453

Osszkomfortos tanya elad6 3809 m'
terUiettel, nagy mellekepuletekkel az
endrodi vasarter mellett. Ar megegy. Szer.
Erd.: 30/554-8509

Gye., a Templom·zugban vlzparlra mena
ingallan elad6. villany, furaU kul van. 4614
m'. Ar megegy.- szer. Erd.: 70/9438-212

Gyomtm, R6zsa F. 14. sz. alatt 4 szoMs,
nappal! + etkeza, padlasteres csaladi haz
als6epGlettel, garazzsal elad6, kisebb csere
erdekel. I. ar 11,5 M Ft. Erd.: 66/284-295;
30/249·76·22

Gyoma, Arany J. U. 16. sz. ~Iatt 4 szobas,
osszkomfortos Mz elad6. Erd.: 20/5266-
573

Gye., Rak6czi u-ban, 4 szoMs, dupla
fUrd6szobas, dupla ebedlas, 2 bejaratu
polgari haz meliekepGletekkel. dupla
garazzsal, vegyes IGzelessel,
berendezessel elad6. Erd.: 661787·723;
30/851·99·02

Gye .• felkomfortos paraszlhaz.
bekallozhetaen, Kalvin u 57 sz. alaU, elad6.
Erd.: 70/2015-208; 66/282-148

Gyomaendrad kozpontjaban, Napkeleti U.

4. sZ. alaUi 2szobas, gazfOleses csaladi hciz
nagy meliekepGlellel, 1440 m'·es telekkel
elad6.1. ar3,45 MFt. trd.: 20/4132·770

Gye., Bocskai 33/1. Sz. uj epilesO.
padlasszobas haz als6epuletekkel
surgosen elad6, yam' lak6telepi lakasra
cserelheto. Erd.: 66/787-723; 30/504·69·44

Gyoman, Zrlnyi U. 19/1. alatt 5 szobas,
·.lkezos, vegyes, ill. gazfOleses Mz elad6.
Erd.: 70/566·73-44_. ----

Vegyes

erbe kiad6 kicsi, de rendezett, j6 allapotu
saladi hazat keresek nagyon hosszu tavra!
egblzhal6, fizelakepes no vagyok.
yaral6 is lehet. Erd.: 30/640·33·73
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utalvanyt
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PAPIR ap'ol
Gyomaendrod, Kossuth Ua 31.

TELEFON: 06-30/278-04-05

Mindszentre,
Halottak napjara

SELYEMVIRAGOK,
Mecsesek, gyertyal{...

"Oszi dekoraci6k, sirvazako o.!
Folyamatosan boviilo arukeszlettel,

szeretettel varjuk Kedves Vasarl6inkat!
Elfogadunk Erzsebet utalvanyt, Sodexo stb•••

Tovabbra is va/that
vasartasi uta/vanyt barmilJjen osszegben!
Nyitvatartas: H-P: 7-17-ig; A TAPiR PAPiR

Szo: 8-12-ig csapata

(--------------------:-f~i~;-p~kj;~---------'\

- elerheto arak
- szeles valaszteh
- minosegi termekek
- akciok
- torzsvasarloi kartya,

Valassza a 51K RH ,boltjait!
I

Gyomaendrod:
- Fa lit 26.
- Bajcsy-Zs. lit 49.
- Bajcsy-Zs. tit 119.
- HOS5Uth u. z.
- Hossuth u. 66.

mindossze 39.900 Ft!
HOYA minos,egu.prog.'essziv,lencsek

Progressziv lencse kerettel egyutt

40 Glo

TAPETA,FESTEK ES A,AnDEKSIALOn
Gyoma'endrod, :Kossuth u .. 4'5.

,
AJ~~LATUNK: j '~'Ud VI
Tapetak ·1

KozellOOfele tapetab61
valaszthat!

, Ontapad6s tapetak
,Bordiirok
Fali matricak
Polisztirol szegoJecek, mennyezetlapok
LAKAS FELUJIrASHOZ:

Kill.. es belteri falfestekek, Alapoz6k,
zomancfesh~kek ...
Ragaszt6k, higit6k...
Gtett anyagok...
,'Egyeb:

AsztalteritO'k, szonyegek, labtorlok, aJandekok...
Nyitva tortes: H-P,: 8-12; 13-17-ig Szo.: 8-12.;ig

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

'LAY'!iZERE§Z ·'·ZLE
IiYDlt1aelidrDd,Ho§iikutja;5a.lel·efDn,i!84~a55
INGYENES I<:OMpUTERES SZEMVizsG4LAT

I(Edd, SZERdA,csihoRTOI<.;
PENTEk, sZOMbAT 10... 12... iG

Oktobe'r a Ltltas Honapja!

M.c>sl csinidt'asson tavoli,
vagy oh,aso szeuveget

9.90.0 Ft-ert! (keret + lencse)

kedvezmennyelkaphatok!
I i I I' I.! I I S I I I I If 'd klEqESZSEGPENZTARI' MRTY.U ES up, {ARTYAT E 0GA UN.

,A n!!izletekrol erdeklodjiiniizlettinkben!
Crons ESpONlOS IdslOLGALASSAL VARjul{ kEdvES VASAltL6iNI{ATI

TisneLEueL: SZArtl{A CsiLlAopTOIl1ETRiSTA, LiTsZERESZMESTER

:,

. "

OJ Gyorilaendrodl Hlrlap ·fOggetienvarosi havilap. Felel6s s'!-erkeszI6: Bfr6.
Karoly; szerkesil6seg: 5500 Gyomaendrod, Arany J,anos u. 25, sz: FeleUJs
kiad6: BIro KarolyTel.: 06/201221c66-33. " , '
Nyomtatas: Sereny Nyomda. Hegyi MMon;Mez6bereny,Veszt6i ul11/A
E-mail:gyehiradoD7@lreemail.hu;biro.karoly5@upcmail.hu ,
Terjesztik agyomaendrodi kereskedok..lSSN szam: 2060-7083

A,Iapunkbahniegjelen6 velememyek,: ertekele~e~1 hozzasz6lasbk,eseileg,
fiZtH~tt'hirdetesek oem felletienUl, a szer~esit~s'eg.allaspdhtjat IOkrozi~,
Viszonl lerel' adunk minden velemenynek" ;hozzasz6Iasnak, melynek
hangvelele bizonyos etikai halarok kozott mozo'g;A2: "-XX-" lela lrasokfizelett:
hirdetesek, iJelemenve~ vaqy PRccikkek. Cirrilaolerv:' NovakHanqa "
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VIII. evfolyam Q 2014. NOVEMBER

NYITVA TARTAs: H,SZ,P.: 08:°°_12:°°, 13:°°_20:°°
K,CS.: 08:°0_12:°°,13:°0_16:°0
SZO.: 09:°°_12:°°

HASZNALT LAKBERENDEZESmNI<, HAZTARTASI
CIKKEINK AZOK, AMELYBKET SZINTE MINDEN
NAP CSERI1I.HETONK. J!.Zr..RT SOKRI,TO r.s nfiTEN·
TE MEGIJrUT.O 'ARUKESZLETTEI., A LEGOLCSOBD
ARAKKAL, A LEGJOBB MEOLDAsOKKAL VAGYUNI<
ONOKERT MAR to f:vE Ilf,KBS MEGYEBENI

TF.ST01'lK, EGl'.S7.sfiO'ONK A7. AMmOL S2A
1'<!UNKRA NINes MASlK, EZfRT ROHANO r.I.ET- PA~OS~9RI.A;rLAl>l

MODlINKHOZ LEGiOBll MEGOLDAs LEI-lET A I1ERJ..gT: 8.000 FT/HP
FLAB!. HISZEN: . ~
-NEM IGl<NYBJ. AT()r:rOzEsT . =ff'
.IZZADAs N£LKUL MOZGATiA AT A2 EG£SZ TES-·

TONKIn.
-10 PERC PLABI = 45·50 PERC ED7.0TEfu\11 EDZf:S

NEK M.EGFELELO IZOMMlINKAT IS BIZTOs/T 5zA·
MUNKRA A TELfES FEU:RJSSOLt.S MELl.BTT.

GYOMA.I FLABeI_OS STUOIO
ES I-iASZNALTCIKK KERESKEDE;S
CIM'(JNK: 5500, GYOMAENDR<JD, 106 01.' 1.36. CA pAsy HAzBAN")

TEL.: ;-36-30/224·-70-53 ~ORLA;1'-4AN
:lIltRLBT: 5500 FT(fJ<;)

"rrUZIFA van elad6!
Azonnali sztillitllsra kemeny ttizifa: bukk, tolgy:

1 m-es ronk: 2300 Ft/q

kugli: 2400 Ft/q

has/tva: 2500 Ft/q

Gyomaendrod, Bajcsy-Zs. Ut 133. SZ.

Tel.: 06/30/243-70-45

Nyelvtanfolyamok 5zeptembertoO
Angol 1!jrakezd6 40 ora, 10 het

Alapfoku nyelvvizsga felkesz:it6
Tanfolyamok id6pontja:

Alapfoku nyelvvizsga felkeszito
Tanfolyamok id6pontja: november 10. - januar 30.

6radfj: 500 - 850Ft - h~tszal11t61 fUgg6en
A"Tudasod a jov6d" program befejez6dott, ingyenes

nye/vtanfo/yamok egyen/6re nem indu/nak.

ALULJARO
Unnepelyes atadas nelklil, mint munkateriilet ugyan, de
elinditottak a forgalmat az uj vasuti aJuljaronal oktober
22-en. A fenysoromp6 ezt kovetoen, egy-·ket napon bellil
lebontasra kerult (tajekoztattak lapunkat a helyszinen, a
forgalom meginditas perceiben), igy a gepjarmll es
kerekparos, gyalogos forgalom, ha meg nem is zavarta
lanul, de mar folyhat az aluljar6ban. Elore varhat6an az
unnepelyes atadas december kozepen lesz.

FOGGETLEN VAROS; HAV~LAP
A.ra: 200 Ft
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Dr. Franko levele
Az oreg tOlgy halala

Gyakran varom a felesegemet a vasutallomasnal. A varakozas hosszu
perceiben szamtalanszor megpihent a szemem az epiilet vegenel all6
hatalmas tolgyfan. Biiszken, melt6sagteljesen viselte az evszakokat, az
elmUlt evszazadot is. EJoleny volt kedves, simogathat6 resze a yarOS
multjanak. Mikor iiltettek? Ki iiltette? Szamtalanszor elkalandoztam
miatta a multban. Lattam ot 8-10 eves koromban es 0 is latta nemze
dekek sorat. Hires es egyszetii, hetkoznapi emberek tizezreit. Hallhatta
a tavoli agyudorgeseket, repiil6k zllgasat, haborllkat veszelt at.
Latott egymashoz simul6 szerelmeseket, bUCSllZ6 parokat, sziiloket es
gyerekeket. Ha tudott volna meselni, titkok, suttogasok ezreit arulta
volna el. Tudtuk, nem tehet ilyet. Grizte a titkokat bolcsen, hallgatagon.
Kicsi madarak ezrei bujtak meg a lombjaban, ott szulett6ek,
nevelkedtek es pihenni8 neha-neha visszatertek. Talalkoz6 hely volt. A
vonatb61 mar messzirollatszott. Gvolt a mi9 vilagit6tornyunk.
Az allomas atepitesenel egyszer sem bantottak. A szakemberek
meghagytak. Lehet, hogy tiszteltek? Lehet lMtak, tudtak, egeszseges,
ha vigyaznak ra par evszazadot is megelhet. Mindenkit tllleit. A XIX.
Szazadban ultettek, atveszelte a XX. Szazadot, mar esak lassan
nOvekedett. Tulel6 volt. De tevedtem! Szeptember 23-24-re
kivegeztek. EI6szorcsak megcsonkitottak, majd darabokra hasogattak.
Voltak akik megsirattak. A favag6k is emberek. Parancsra tettek. Ki
adta ki? Miert? Miel1 nem keszitettek fel az oreg tolgy hala/ara?
Varatlanul ert bennunket. Tudjuk, ezer hivatalos magyarazat van es
lesz a miertekre. Talan igaz is, de kis kozmetikaval, odafigyelessel meg
elhetett volna. AIlit6lag sokba kenilt evente a gallyazasa. (Nem
hiszem.) igy hat elbucSllzunk t61ed oreg. A mienk voltat, a varose!
Gszinten nagyon sokan sajnalunk, faj a szivunk miattad.
Emlekei8nkben meg6rztink. Ami maradt beI6led, i8gerem neha, neha
megsimogatjuk. Mert szerettlink! Gyomara a vasut Szolnok felcill858
ban erkezett. A vaslltallomas epiiletM 1858. okt6ber 25-en avattak.
Lehet, hogy ezekben a napokban vagy evekben ultettek.
Megerdemelne egy emlektablM (ha megengedi a MAV''!)

Tisztelettel Dr. Franko Karoly

Ut6irat: a facebookra 16 ezren jelentkeztek a fa kivagasa miatt
hozzasz61asra Indiat61, Szaud-Arabiaig! Bucsuztak tole, pedig azt sem
tudtak hoi eltez a fa' Mindenki elitelte a fa legyilkolasat!

ELHUNYT
VASZKO ANDRAs

2014. okt6ber 14·en, eletenek 89·ik
eveben elhunyt Vaszk6 Andras
Gyomaendrod Varos Onkormany
zatanak "Gyomaendrodert" Emlek-

1li••••iIii.1 plakett kitUntetettje. A Kepviselo
iii testUlet 2009·ben adomanyozta a
rangos helyi kiti..intetest Vaszk6 Andras reszere. A
kitUntetes adomanyozasakor eletutjab61 kiemeltek:
"Vaszk6Andras eletevel, hitevel es igaz hazaszeretetevel
peldat mutatott minden embernek. Egyszerusegevel
sokakat segitett ahhoz, hogy a kozosseg osszetartasa
tettekben is nyilvanuljon meg. Peldaerteku varosunkat
gazdagit6 tettei koziil emlithetjiik a teljesseg igenye
nelkiil, hogy alClpit6 tagja volt a Szent Gellert Katolikus
Altalanos Iskolanak, evekig ajandekozta az endrodi
iskolanak a karacsonyfat. A leegett Hunyai templom
ujraepitesehez elsokent jarult hozza felesegevel, a
Kisreti Gy6gyszall6ert Alapitvanynak alapit6 tagjakent a
mai napig hozzajarul az alapitvany vagyonanak
gyarapitasahoz. Aktiv tagja a Muzeumbaratok Kore
Kozhasznu Egyesiiletenek es a Honismereti
Alapitvanynak...

VEDONO KERESTETIK
Varosi Egeszsegiigyi Intezmeny 5500 Gyomaendr6d, Hosol< utja
57 palyazatot hirdetl f6 r~s4ere teljes munkaidos kozalkalmazotti
jogviszony kereteben betiiltheto vectonoi aillis munkakorre.
A kozalkalmazotti jogviszony idotartama: hatarozott idejii
GYED, GYES lejartaig tart6 kozalkaimazottijogviszony
Amunl<akorbc tartozo hlnyeges feladatok:
a tendeti ved6noi ellatasr61 sz616 49/2004. (v'21.) ESzCsM
rendeletben, es a 26/1997. (IX.3.) NM rendeletben meghatarozottak
szerint
Ajelentkezes hatarideje: 2014. november 18.
Apalyazat elbinHasanak hatarideje: 2014. november 20.
A palyazati kiin'lssal kapcsolatban lovabbi informaci6t Ravaine
Farkas Eva szemelyiigyi iigyintezo nylljt a 06/20-280-3003-as
telefonszamon, vagy az eugondnoksag@gyomaendrod.hu e-mail
cimre.

A Selyem Uti Ovodaert Alapitvany a Selyem Uti
Ovoda es Bolcsode Sziiloi Munkakozossegevel egyiitt okt6ber
18-an, mint minden evben j6tekonysagi vacsoral rendezett a Bowling
Treff etteremben. A resztvevok es a tamogat6k adomanyaib61 az
6vodas es bolcsodes gyermekek reszere Mikulas csomagot keszitiink,
es karaesonyi ajandekot vasarolunk, valamint udvarijatekallom{myunk
boviteset val6sitjuk meg.
Koszonjiik tamogat6inknak (vallalkoz6k es maganszemelyek),
valamint a Sziil6knek, a Sziiloi munkakozossegnek a tamogatas<it es a
sok segitseget.
Tamogat6ink voltak:
Szarka Csilla, Gazdi Bolt, Gyomahus Kft., Novak Rita, lllatszer, Uhrin
Attilane, Andor Karoly, Andi Divat, Stop-Shop, Timar Menyhertne,
Ladanyi es Tarsa, Pataine Meszaros Piroska, Nagyne Simon Maria,
Csakine Meszaros Anita, Kazaine Fekete Ildik6, Szuj6 Zoltan, Fekecs
Edina, Szab6 Istvanne, OMV- benzinkut, Tur-Color Bt, Hungarofresh
Bt., Azul csempeszalon, Edit reformhaz, Mate Pc., Dinya Vasmi\szaki
Bolt, ASZ Foto, Mett Peck, Gaesi Optika, Farkas Mate, Diadem
Gy6gyszertar, Vaszk6 Belane, Varga Mihalyne, OMART, D6ra Divat,
Peter-Szab6 Hajnalka, Gazdabolt, Gschwindt M6nika, Folt-Stop,
Magus-Comp, Gyomai Iparcikk Bt., Vaszk6 Belane, Feszek Panzi6,
Gelle11ne Vaszk6 Timea, Endr6di Patika, Liget Gy6gyfiirdo, Fiilop
Inu·ene. PaviJon, Gellai Zsolt, Cserenyecz Csilla, Szuj6-Feher I1dik6,
Varga Janosne, Vargane Parp Katalin, Kovacs Laszl6ne, Mesterne
Kovacs Szilvia, Kereki Antal, Wolfne Kereki Tunde, Tandi Sandor,
Tapir-Papir Bolt, Three Rivers Pub, Farkasne Szab6 Anik6, Nagyne
[(ovacs Anell Szabina, Solymosi Edit, Mini Pekseg, Narancs Turi,
Cipokellek Kft., Endrod es Videke Takarekszovetkezet, Koros- Blltor,
Szecsi Henrietta, Mamutec Kft., Koloh Judit, Farkas Katalin, Berill
Ekszeriizlet, R.Nagy Tibor, Kiss Edit, Horvath Bela,. Bartalak Timea,
Glencore Hungary Kft., Nagyne Racz lldik6, Fanni Divat, Hoffman
J6zsef, Csokene Hornok Ilona, Andor Karoloyne, Botos Gabor,
Hornokne Giriez Annamaria, Giricz Ilona, Kovacs Anik6, Siker Kft.,
Feher Mihalyne, Kalamaris Papir Bolt, Turul Cip6 Kft., Mel6dia
Ozlethaz, Lourdes Honey Kft., Pal Levente, Giricz Laszl6, Csakvari
Katalin, Kert-Kivi Kft., T6thne Kovacs Erzsebet, Hunya Agnes,
Skylotec, Vaszk6 Csalad, Fulop Zoltan, Andi Divat, Alt Janos es
feJesege, Uhrin Peter, Kovacsne K6sa Judit, Feketene Bielik Julianna,
Porubcsanszki Sandorne, Latk6czkine Erdos Magdolna, Belane
Marg6, Rideg Dora , Fasola Adeola, Farkas Zoltanne, Leh6czkine
Timar Iren,Timarne Binges Iren, Nagyne Farkas Szilvia, Demeter
Maria, Hlinya Krisztina, Fekecsne Timar Anett, Csek6-Klirilla Zsanett,
Szilagyi Krisztina, Paroczai Zoltanne, Zsoldine Gonda Zsuzsanna,
Dinya Lajos, Kovacs Zoltan, Szedlak Georgina, David Imrene, K6r6s
Laszl6ne, Kurillane Szemeredi Andrea, Gaal-Veha Orsolya, Szab6ne
Sz6nya Gyorgyi, Neibort Tiborne, Neibortne Mravik Andrea, Farkas
Ferenc, Banlaki Anik6, Szuj6ne Balint Edit, Szekely Denes, Bedo
Szilamer, Gecsei Richard, Vaszk6 Zoltan, Kis Gyongyi, Bajzakne

I Bukva Anik6, Kerteszne Erdei Maria, Magyar Eva, Laszl6 Istvan,
Beny6ne Szab6 Maria, T6thne Szab6 Iren, Papai Andrea, Megyerine
Osk61ldik6, Kovacs M6nika.



Polgarmesterre Toldi Balazst valasztottak 2467 szavazattal
(48.67%)
Akovetkezo jeloltek szavazatszamai: Varfi Andras Fidesz 1613' Timar
Gyongyi KDNPY89. '
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A KepviselO-testiilet beiktatasa, eskiitetelek
Oktober 23-an megtbrtent az llj bsszetetelii testiilet elso lilese. Ezen
beszamolt a villasztas meneterol, eredmenyeir61 Dr. Szendrei Eva a
Helyi Valasztasi Bizottsag eln6ke. Majd letette esklijet a Kepviselo
testiilet, az llj polgarmester Toldi Balazs es az uj alpolgarmester.
Toldi Balazs felolvasta dr. Timar Gybngyi levelet, amelyben kozli,
hogy lemond kepvisel6i posztjarol, amihez a KDNP Iistajan jutott
volna. Helyere Lehoczkine Timar Iren lepett. Valamint Toldi Balazs
javaslatara az alpolgarmesteri posztot is megkapta.
A polgarmester, illetve az alpolgarmester illetmenyet is megszavaztak,
e szennt Toldt Balazs 523610 forintot, plusz 78500 forint
koltsegteritesben reszesLil, mig Lehoczkine 183230 forintot, es 27480
forint ,koltsegteritest kap. Megvalasztottak a jogi es iigyrendi
blzottsagot IS. Elnok Agostonne Farkas Maria, tagok Varfi Andras,
Poharelecz Laszlo, Farkas Zoltanne lettek.
A volt polgannester, Varfi Andras, haromhavi illetmenyt tehet zsebre
vegkielegiteskent.
P: me?valasztott. Testliletb~n kozben rajbttek ket ligyre, amely
osszeferhetetlenseget okoz, Ii letve koztartozas miatt problemas. Ezek
megoldasara a ket erintel1nek 30 napja van. (5. Es 7. VK-ben, Kerdes:
voksolas elott ezt nem tudtak a felek?)

Ha a fellebbezes, illetve a birosagi feliilvizsgalati kerelem elbinllasa
csak a szavazatok lljraszamolasaval lehetseges, akkor erre a tertileti
valasztasi bizottsagnak, illetve a itelOtablanak 6 napja van a Wrveny
szennt.
Az oktober 14-en es IS-en benYlljtott fellebbezesek jogeros
elbiralasaig nem tud megalakulni a KepviseI6-testiilet. A tovabbi
jogorvoslati lehetCisegekre is figyelemmel az alakulo iiles idopontja
csak a honap vegere varhato.
Leglljabb eredmenyek, elbiralasok es esemenyek szerint. az alakula
liles oktober 23-anlezaj Jott.

OJ GYOMAENDROOI HiRLAP,
Valasztasi eredmenyek
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A teleplilesi kepviselo-testtilet tagjainak szama:

Egyeni valasztokertiletben diegv~l~szthar6:

Kompenzacias Iistaral mandatumhoz juta:

Oktober 12-en, vasarnap este megszlilettek a 2014, evi onkormanyzati
vaIasztas gyomaendrodi el6zetes eredmenyei.

Az egy{mi v~llasztOkeriiletek eredmenyei:
1. egylmi valaszt6keriilet: Gozan Sandor Kor6s6k Videkeert
EgyesUlet, 337 szavazat (46.61 %).
A masodikjelolt szavazatainak sziuua: Ivanyi Lajosne Fidesz 131.
2. egyeni valasztokeriilet: Nagyne Perjesi Aniko Kbrbsbk Videkeert
Egyeslilet, 273 szavazal (40.93%).
Masodik Timar Attila Fidesz 148.
3. egyeni valasztokeriilet: Agostonne Farkas Maria KDNP, 179
szavazat (24.9%).
Masodik David Mate KVE 172.
4. egyeni vaIasztokeriilet: Beres Janos Kbrbsbk Videkeert
Egyeslilet, 291 szavazat (52.06%).
Masodik Szabados Krisztina Fidesz l22.
5. egyeni valasztokeriilet: Hornok Erno FIDESZ. 160 szavazat
(26.32%). Masodik Vaszko Piroska KDNP J55. .
6. egytmi valasztokeriilet: Farkas Zoltanne KDNP, 219 szavazat
(34.43%). Masodik Fulbp Zoltan KVE 140.
7. egyeni vatasztokeriilet: Poharelec Laszlo Kbrbsok Videkeert
Egyeslilet, 149 szavazat (23.61%).
Masodik Marjalaki JozsefKDNP 148.
8. egyeni valasztokeriilet: Betko Jozsef FIDESZ, 149 szavazat
(28.6%). Masodik Lehoczkine Timar Iren KDNP 117.

Kompenzacios Iistarol kepviselo mandatumot szerzett meg:
Varfi Andras FIDESZ 
Dr. Timar Gybngyi KDNP
Flilop Istvan MSZP
(Valtozott id6kozben a lista, lasd lejjebb!)

A voksolason legtobbet kapott jelolt Gozan Sandor KVE volt az 1. sz.
VK-ben: 337;
a legkevesebbet Uhrin Erzsebet Munkaspa11 a 7. sz. VK-ben: 6
szavazatot.

Dr. Csorba Csabajegyzo a valasztasrol
A valasztasok rendben lezajlottak. Rendkivlili esemeny egyetlen
szavazakorben sem volt. A mai napig Gyomaendrodon az 5. es 7.
egyeni valaszt6keruletben elt fellebbezesi jogaval a szavazason
masodik helyezest elertjelolt. Az 5. egyeni valasztokeriiletben 5, mig a
7. egyenl valaszt6kerliletben csupan I szavazaton mult a mandatum
sorsa. Ezekr61 a Teruleti Valasztasi Bizottsag dont. A teruleti valasztasi
biz?ttsagnak is 3 napja van arra, hogy a fellebbezeseket elbiraIja. E
hatarozatokkal szemben azonban meg az itel6tablakhoz )ehel fordulni
ugyancsak 3 napig, es a birosagnak is tovabbi 3 napja van arra, hogy
meghozza aJoger6s vegeredmenyr61 szolo hatarozatot.

FORUM szerii jellemzesek a valasztasr61 es eredmenyerol

Toldi Bahlzs polgarmester
-Hogyanfogadta a valasztasi eredmenyt? Mi a ve!emenye rola?
Ha valaki elindul egy megmerettetesen, az valosziniileg azert teszi,
mert nyerm szeretne. Igy voltam vele en is. Ezert oromot ereztem es azt
hogy megerte dolgozni a celokert. Ugyanakkor azonnal tudtam, hog;
most kezd6dik a neheze ...
-SzamilOlI-e ilyen eredmf!l1yre? Eletkora alapjan is nagysikernek tunik
l71egva!asztasa. Keves jiatalabb polgarmester lephet hivatalba az
orszagban ...
Nem gondoltam, hogy ekkora lesz a klilOnbseg. Sokkal szorosabb
eredmenyre szamitottam. Igen, biztosan nagyon fiatal vagyok, de a kor
csak egy allapot, ami elmulik.
-Mik az elsa tennival6k? Milyen elkepzelessel kezdi meg a
p,olgrlrmesterseget?
Atadas- atvetel lesz az egyik legfontosabb feladat, majd a kepvisel6
tes~letnek kell f?laIlnia, illetve letre kell hoznunk a bizottsagokat.
Aztan bele lehet vagm a munkaba. Az ev vege fele kozeledve
-Viszont mennyire igaz az a mendemonda, miszerint a hatterben
vannak erak, ame!yek szinten e!ertek ezze! celj'ukat, es nemi irClI1y{tast
remelnek Onon keresztiil a varas eletebe?
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Hallottam en is ezekrol a mendemondakr61. Voltak, akik szemelyesen
is meg mertek kerdezni. Azoknak azt valaszoltam: hogy aki azt
gondolja es hiszi, hogy a rendes, tisztesseges polgari egzisztenciamat
fel akarom adni azert, hogy valakinek, valakiknek a babja legyek
eveken kereszttil, az menjen el szavazni, de ne ram, mert nagyon nem
ismer!
-On szerint a KepviselO-testiilet osszetetele realis-e, meg(elelo-e,
milyennek igerkezik a kozos munka?
Vegyes osszeteteli'l a testliletlink. Realis, hiszen a valaszt6k akaratat
tilkrozi. Azt, hogy milyen lesz a kozos munka, meg nem tudom. De
mindent meg fogok tenni, hogy gordiilekeny, sikeres es eredmenyes
legyen.

Meriink baloldalia k lenni
Orszagszel1e lezajlottak az onkormanyzati valasztasok. Az MSZP
Varosi Szervezetenek jeloltjeit varosunkban a valasztason n~sztvev6k

kozul 555 f6 tamogatta szavazataval. Ezzel az eredmennyel egy listas
mandMumot szerzett szervezetilnk. Avarosi kepvisel6-testLilet okt6ber
23-an megtmiott alakul6 tilesen ezt szervezetlink elnoke, Fiilop Istvan
vette at. EZLlton is koszonetet mondllnk onkormanyzati kepviselo
je!oltjeinknek, hogy politikai ertekelvl'tsegtinket elfogadva, az MSZP
jeloltjekent vettek reszt es vallaltak igen sok munkat es anyagi
aldozatot a kampanyban.
Az aldozatkesz munka azonban mit sem ert volna, ha a yaros lak6i
koreben kepviselo-jelolt tarsaink szemelye es programunk nem nyelie
volna el egy jelent6s szamu tobbseg bizalmat. Koszonjuk ezt!
Egyenenkent es szervezetkent is viszonozni ezt ugy tudjuk leginkabb,
ha a varospolitika alakitasa soran meliink baloldaliak lenni.
Ennek megfelel6en a jov6ben a varosiranyit6 donteshozatali
munkaban minden esetben hangot adunk es ervenyesitesere toreksziink
annak, hogy igazsagosabb es meltanyosabb legyen a helyi
kozteherviseles.
Fontosnak tartjuk kepviselni azt, hogy a kulteriileteken el6 lakossag
jogos es meltanyos elvanisainak teljesiteseert minden rendelkezesre
a1l6 eszkozt mozg6sitson a varosvezetes. Kiemelt figyelmet kell ana is
forditani- legalabb az ellatasi felelosseg keretein bellil-, hogy az
egeszsegugyi- es szocialis ellat6rendszer szolgaltatasi minosege a
jelenlegi hibak felszamolasat kovet6en tovabb fej16djon. Minden
rendelkezesre a1l6 eszkozt fel kell hasznalni annak erdekeben, hogy a
helyben lak6 munkakepes koru emberek szamara a munkavallalas
lehet6segeinek kozvetett vagy kozvetlen formait biztosit6
feltetelrendszerek tovabb bovuljenek.
A baloldali politikanak es politikusnak legfOkepp a szegenyek, az
elesettek, a nehez sorban eloket kelJ segitenie. Ave1iik val6 kozos tettek
reven keJl ese1yt teremteni. Mindent meg kell tenni azert, hogy koztiltik
minel tobben kiemelkedhessenek es megteremthessek onmagllk es
csaladjuk szamara a biztonsagos megelhetes anyagi-es egzisztencialis
felteteleit.
Az onkormimyzati va1asztas szamadatai a1apjan megalJapithat6, hogy
az MSZP helyi tarsadalmi tamogatottsaga az elmLdt evek soran sokat
javult. Jelenleg helyi szinten a tarsadalmi tamogatottsagot tekintve a
legerosebb baloldali politikai ero az MSZP.
Fontosnak tartjuk, hogy a yaros vezet6jevel es a mogotte aU6 politikai
szervezetekkel konstruktiv egyi.ittmiikodesre torekedve, hatarozottan
adjunk hangot a baloldali ertekelvuseg menten megfogalmaz6d6
varosinlnyit6 celkituzeseinknek.
Meg vagyunk gy6zodve an6l, hogy minden reildelkezesre aU6 forrast
penziigyi- es humanerOforrast egyanint - az egymasinlnti bizalom
legkoreben, eUensegeskedes nelkul, a konstruktiv egytittmukodes
legkoreben dolgozva kefl felhasznalnunk. Erre a munkara
szervezetilnk es onkormanyzati kepvisel6nk kesz.
Azt kivanjuk, hogy a kovetkezo ot ev soran a'<: egyiittmiik6des es a
tervszeru, tudatos munka eredmenyekent gyarapodjon varosunk. Az itt
el6k es a varosunkba latogat6k buszke, boldog emberkent actjanak
hangot megelegedettseguknek.
MSZPVarosi Szervezete

Kedves Gyomaendrodi Valaszt6polgarok!
Biro Karoly, az UJ Gyomaendrodi HiRLAP szerkesztoje - aki
kepviselojelo1ti versenytarsam volt a 3 sz. valaszt6keliiletben 
megkert, irjak nehany ertekelo sz6t az okt6ber 12-i helyi
valasztasokr61. Mely lelegzetu ertekelesre nem vallalkozhatom, de
mivel szandekomban aIlt jelen havilapban megkoszonni annak a tobb
mint felezer szavaz6nak a bizalmat, akik a Oemokratikus Koaliciora es
annak je!6ltjeire adtak voksukat, ezel1 vallaltam, eleget teszek a
felkeresnek.
Idokozonkent, eddig negy, aJovoben pedig ot evenkent gyakorolhatjuk
demokratikus jogainkat. Elhetiink a lehet6seggel, valaszthatunk
magunknak polgarmesteJi es kepviseloket. Okt6ber 12-en is ez tOrtent.
Gyomaendr6don 5168-an elttink a lehetoseggel. A szavaz6kepes
valaszt6k mindossze 44,31 %-a. A tObbseg sajnos nem szavazott. Hogy
miert? Csak talalgatni tudnek.
Aki figyelemmel kiserte a gyomaendr6di valasztast, erdekes dolgokat
tapasztalhatott. Het politikai szervezet aUitott kepviselojelOlteket.
Nehany fuggetlen jelolt is indult. Harom szervezet polgarmester
jeloltet is inditott. A jeloleseknek kLiionlegessege, hogy a
kormanypartok egymas eUen is inditottak kepvisel6- es polgarmester
jeloltet. Ktilonlegesseg tovabba, hogy uj part is indult a helyi
valasztason, a Oemokratikus Koaliei6 sri'tk masfel eve alakult helyi
szervezete.
A kormanypartok 6riasi lendiilettel estek egymasnak a kampanyban.
Mindket olda1 bizonyitani akal1a, hogy 6 a jobb. Mondand6javal az
egyik lerombolta mindazt az imazst, am it a masik faradsagot es
anyagiakat nem kimelve felepitett. Es ugyanezt tette a masik is az
egyikkel szemben. Uyen, viszonylag kis telepiilesen, mint
Gyomaendrod, milli6kat sz6rtak e: a valaszt6k meggyozesere. Hogy
mibol? Talan az ad6fizetok penzebol a kormanypart orszagos
vezetoinek j6vahagyasaval, biztatasaval? Nehclny magasabb funkei6t
bet61to Fidesz- es KONP vezet6 vilagos latasat zavarta a hata10mert
folytatott hare. Mar egymast sem mindig turik a hatalom k6zeleben.
Egymas polgarmesterjeloltjenek megsenunisitesere tett kiserleteik
kozben folytatott marakodas soran nem vettek eszre azt sem, hogy van
egy harmadik jelolt is, akinek a helyzetet jelent6sen megkonnyitettek.
Igy aztan Varfi Andras a Fidesz polgarmesterjeloJtje meg a szavazatok
egyharmadat sem, Dr. Timar Gyongyi a KDNP jeloltje a szavazatok
egyotOdet sem kapta meg.
A KVE jel61tjeinek szinte csak azt keUett nyilvanossagra hozni, mit
tennenek, ha a t6bbseg rajuk adna a szavazatat. Utsz61ag Toldi
Balazsnak, a KVE polgarmester jeloltjenek - aki a szavazatok k6ze! a
felet kapta meg - szinte esak be keUett setalnia a polgarmesteri irodaba.
Persze tlldjuk nem ment ilyen egyszeri'len. Nekik is meg kellett
dolgozni a szavazatokert. Es termeszetesen ra keUett mutatniuk azokra
a hianyossagokra is, amelyek az elmult ciklusban akada/yai voltak a
yaros fejl6ctesenek.
Mondhatjuk azt, hogy a valaszt6k j61 d6nt6ttek. Toldi Balazs
szemelyeben egy "rokonszenves, j6 modom, inteUigens, kiva/oan
kommunikaJ6, a megjeleneseben esztetikus, az onkormanyzati
munkaban jartas, kultur- es sportember"- t valasztottak
polgarmesternek. (Idezet Hajdu LaszI6t61). Gratulalunk! Es
gratulalllnk a megv{tlasztott kepvise16knek is!
A kepviselojel61tekre adott szavazatok alapjan a megoszlas a
kovetkezo: KVE 30,41%; Fidesz 21,98%; KONP 20,30%; MSZP
10,96%; Jobbik 7,19%; OK 5,15%; Fiiggetlen 3,44%; MlInkaspart
0,57%.
Ebb61 kovetkezik, hogy a kepvisel6-testillet osszetetele a polgarmester
szempontjab6l nem a legidealisabb. Csak remelhetjiik, lesz a
kormanyparti kepviselokben, vagy legalabb egy csoportjukban a
valaszt6k irant annyi tisztelet, hogy saj<it igereteikhez igazodva,
elsosorban a yaros erdekeit tekintik a legfontosabbnak, s keriilik a
"csak azert se" hozzaaUast.
Es most nehany sz6t a Oemokratikus Koalici6r61, amely szuk masfel
esztend6s letezese 6ta elosz6r indu1hatott helyi valasztason. A OK
valaszt6keriileti es helyi szervezete is 2013. junius 6-an alakult meg.
Az6ta harom valasztas volt. Aprilisban az orszaggyulesi, majusban az
ED-s, most okt6berben pedig a helyi valasztas. A majusi valasztason
ahol mar merheto volt a partok teljesitmenye - helyi szervezetlink az
orszagos DK-s atlagnak megfelelO 1O%-os eredmennyel zart.
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Az okt6beri, helyi valasztasokat illet6enj6 eredmenynek tmiom, hogy
varosunk minden valaszt6k6rzeteben tudtunk jel61tet allitani. A OK
varosunkban is kiizd6tt a tarsadalmi beagyazottsag, a kell6 ismertseg, a
befogadas hianyaval es a penztelenseggel. Ajel6ltjeink kivalasztasanal
nehezseget okozott a tarsadalmat jell'emzo altalfmos egzisztencialis
felelem. Szervezenink a jel61tallitassal versenyre kelt olyan, 15-30
eves szervezetekkel, amelyek jelent6s anyagi es tapasztalati el6nnye1
rendelkeztek. A masfeJ eves OK lehet6segei nem merhet6k hozzajuk.
K6sz6njiikjel6ltjeinknek, hogy igy is vallaItat< a megmerettetest!
VaJasztasi celunk volt, hogy Gyomaendr6dbn sor keriilj6n
polgarmestervaltasra. Sikeriilt! Celunk volt, Toldi Balazs
polgarmesterre vaIasztasa. Sikeriilt! Ezt ugyan - politikai okok miatt
nem irtuk Ie sehol, de aki figyelemmel olvasta nehany kiadvanyunkat,
abb6l egeszen biztosan kideriilt szandekunk. A kepviselojel61tek
allitasaval - a realitc\s talajc\n maradva - celunk volt, hogy
megmutassuk magunkat, vagyurik, felj6v6ben vagyunk es ajov6ben is
szc\mitani lehet rank a kozeletben. Kepviselojeloltjeink a megyei
c\tlagnak megfelel6 eredmenyt ertek el varosunkban es a
vaJaszt6kerliletben is. Celunk volt tovabba, hogy a OK megyei
listajar6l legalabb egy szemely keriiljon be a megyei kozgyulesbe.
Sikeliilt! A Demokratikus Koalici6, mint part, Gyomaendr6d6n a
szavazatok I0,70%-<\t - a megyei atlagnak majdnem a duplajat - elie
el, amivel jelentosen hozzajarult a OK megyei kepviselojenek
mandatumahoz.
Itt szeretnem megkbsz6nni valamennyi gyomaendr6di szavaz6nknak,
hogy a Oemokratikus Koaliciora es annak jeloltjeire adta voksat.
Szamitunk rajuk aj6v6ben is. A Demokratikus Koalici6 a valasztasok
eltekelese, elemzese utan, az eredmenyek es tapasztaJatok figyelembe
vetelevel fokozottabban reszt kivan venni a helyi k6zetetben.
Ismertseget, elfogadottsagat n6velve kesziil a kbvetkez6 id6szak
feladataira. EgyiittmiikbdesseJ, j6 szandekli kritikaval tervezziik
segiteni eletiinkjobbitasaert tevekenyked6 szervezetek, a polgarmester
es a k6pviseI6-testi.ilet munkajat. Sabas Laszlo vk. elndk

KDNPKOSZONETE
Tisztelt Gyomaendrodiek!
2014. okt6ber 12-en, Gyomaendr6don a helyi 6nkormc\nyzati
valasztasokon a szavaz6k t6bbsege a valtozasra, a valtoztatasra adta Ie
voksc\t. A Keresztenydemokrata Neppart Gyomaendrodi Alap
szervezetenek tagjai, jel61tjei tiszteletiiket es koszbnetiiket fejezik ki
mindazoknak, akik fele16ssegteljesen el6keszitettek, megszerveztek,
ellenoriztek a szavazas lebonyolitasat, s annak tisztasagat.
K6szbnet illeti azokat a valaszt6polgarokat, akik dtek t6rveny adta
jogukkal, nem maradtak otthon, es kbtelessegiiknek ereztek, hogy
vetemenyt nyilvanitsanak.
Kbszonjiik, hogy a KDNP jel61tjeit ilyen szep szamban tamogattc\k,
harom kepvisel6nk kapott felhatalmazast az bnkormanyzali
munkc\hoz, a gyomaendrodi lakosok kepviseletere.
igeljiiJe, hogy konstruktiv ellenzekkent tamogatunk minden olyan
szakmailag indokolt elkepzelest, kezdemenyezest, amely varosunk
fejlodeset szolgalja. Kepviseloink az onkormanyzati munkahoz
nelkiilbzhetetlen ismereteikkel, tapasztalataikkal, alazattal kivanjak
szolgc\lni Gyomaendr6d minden Jakosat. Hissziik, hogy bsszefogassal
varosunk felemelkedese elindithat6, felgyorsithat6.
Tisztelt Valaszt6polgarok! Kedves Gyomaendr6diek!
Halas szivvel kbszonjiik megtisztel6 bizalmukat, szamitunk tamoga
tasukra az elk6vetkez6 at esztend6ben, es On6k is szamithatnak rank!
Tisztelettel: A KDNP Gyomaendr6di Alapszervezetenek vezet6sege,
tagjai es kepvisel6i

Megalakult a Jobbik Bekes megyei frakci6ja
Szombaton megalakult a Jobbik megyei kbzgyiilesi frakci6ja, amely
masodik er6kent vanjelen a testiiletben. Agyomaendr6di frakci6iilesen
Samu Tamc\s Gergot valasztottak vezetonek. A frakci6 celjanak a
konstruktiv munkat, a teriiJetfejlesztesen bellil pedig a
munkahelyteremtest, ezen kiviil pedig a k6zbiztonsag er6siteset
hatarozta meg. Kiilbnos jelentosegunek neveztek a megyeben a
gepipar, az agrarium es az elelmiszer-feldolgoz6 ipar er6siteset,
valamint az ahhoz kapcsol6d6 gyakorlatorientalt szakkepzes
fej leszteset. Cajetas Attila

ARoma Kisebbsegi Onkormanyzattol Szecsi Zsolt velemenye
-Hogyan jellemzi, mi a velemenye a helyhat6sagi valasztasok
etedmenyeir61?
EI6szbr is gratulalok minden megvalasztott kepvisel6nek, es az tlj
megvaIasztott polgarmesternek, Toldi Bal{lzsnak. Bizom abban, hogy
az eJkbvetkez6 5 evben sikeresen fogunk egyiitt dolgozni. ARoma
Nemzetisegi bnkormanyzat eln6kekent az elmtllt h6napokban egy
politikai part jelbltje mellett sem kampanyoltunk! Hiszen neklink a
kbzelj6v6ben egyiitt kell, hogy miik6djiink, en hiszem, hogy egyiitt
tudunk dolgozni ebben a felallasban.
-Yart eredmeny szliletett? Meglepetes-e a polgarmester szemelye es a
kepvisel6k bsszetetele?
Ugy gondolom olyan ember keliilt Toldi Balazs szemelyeben a yaros
e1he, aki elvezi a yaros lakossaganak tbbbsegi tamogatasat. A
KepviselO tesnilet osszetetele szerintem most "szines" ami j6. Bizom
abban, hogy az tlj testiilet Gyomaendr6d fejl6deset, felemelkedeset
fogja szolgfllni.
-A ciganykisebbsegi valasztason a vart eredmeny sziiletett?
brbmmel kbzlbm bnbkkel, hogy Raffael Attila es j6magam Szecsi
Zsolt bejutottunk a Bekes Megyei Roma bnkormanyzatba aRoma
Polgarjogi Szbvetseg szineiben. A nemzetiseg valasztason
Gyomaendr6d viszonylataban 2-2 jel61t jutott mandiltumhoz. Itt a
megalkuvas fog donteni, hogy az ellenfel (es nem az ellenseg) tamogat
e benntinket, abban hogy a megkezdett munkat folytatni tudjuk, es
szavazatukkal tamogatnak benniinket az elnbk es az elnokhelyettesi
posztok kiosztasakor. Ellenkezo eselben az is lehet, hogy
Gyomaendr6dbn nem lesz Roma Nemzetisegi bnkormanyzat!
-Hogyan kezdik el a munkat? Lehet-e konszenzus a kisebbsegi vezetes
kialakitasc\ban, es a tovabbi munkaban?
El6szbr is a vaIasztasi bizottsag eln6ke bsszehivja megalakulas
celjab61 a megvc\lasztott kepviseJ6ket. Ha ott dbntes sziiletik szemelyi
kerdesekben a kbvetkez6 tileseken tbrtenik meg az erdemi munka.
Szeretnem, ha a mc\sik csapatb61 tamogatnanak bennunket, mivel a
jelenlegi bnlwnnanyzatunk miikodese mara stabilla valt, rengeteg
programot lebonyolitottunk (amit ez az tljsag mindig lekbzblt), es
szeretnenk tovabbra is.
-Sok sikerl, eredmenyes munkilt!

Kisebbsegek
Nemet Kisebbsegi Onlwrmanyzat
Okt6ber 27-el1 megalakult a 3 [Os Gyomaendr6di Nemet Nemzetisegi

- bnkormanyza\ Kepviselo-tetiilete. A megbiz6 levelek atadasa es a
kepvisel6k eskiitetelet kbvet6en a testiilet sajat tagjai kbziil elnbknek
valasztotta Hack MariM es elnokhelyettesnek Braun Malionl.
Nem zarult meg Ie aRoma Nemzetisegi Onkormanyzat
megalalwlasa
Dr. Szendrei Eva a Helyi Valasztasi Bizottsag eln6ke okt6ber 27-ere
hivta ossze az ujonnan valasztott gyomaendrodi Roma Nemzetisegi
bnkormanyzatot, hogy az alakul6 tiles kereteben letegyek a kepvisel6k
a tbrvenyben el6iI1 eskiit es megvalasszaJe vezet6 tisztsegvisel6iket.
06gi Janos korelnbk altai vezetett i.ilesen a valasztasi beszamoJ6t
k6vet6en a kepvisel6k atvettek megbiz6 leveleiket, majd letettek az
eskiit. Ezt k6vet6en viszont sikertelenlil pr6baltak maguk kbziil
elnbk6t v<ilasztani, ezert az alakul6 iilest ket heten bellil folytatjak az
eln6k es helyettesenek sikeres megvalasztasa remenyeben.
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REGI DUfORT, AN IK DU ORT vAsARO OK!
Gyomaendrod, VI ker. 540.

Telefon: 06-30/9533-594

REALIS AnON VESZEK:
Boltberendezest • hagyatekot, regisegeket,

6cskasagokat • regi stilbutorokat
'parasztbutort (szekreny, asztal, kaszli, sub lOt,

faliteka, konyhaszekreny, lada, szek,
ttikor es ttikorasztal, kredenc)

Fizetes azonnal, keszpenzzel!
Barkai Zso/I, Gyomaelldr6d, Bocskai u. 59.

Temetkezes, temetkezessel kapcsolatos
teljes koru iigyintezes

GYOMASZOLG IPARI PARK [(FT.
Gyomaefldrod, Ipartelep ut. 2. sz.
Tel.: 66/386-233; Fax: 386-269

Az iigyfelszolgMati iroda nyitva tartasa munkanapokon:
8-12:00-ig es 12:30-15 6niig. ipgyomaszotg@interuet-x.hu

Varjuk kedves vasarl6inkat a
Fo lit 214. sz. alatt (a T-Mobil helyen), a

~obiltelefon Szakfizletben! . I

Uj es hasznaJt mobiltelefonok ~I'
ertekesltese, javiUtsa! :

Tartozekok, navigaci6k! ~.~.-

Nyitva tatias: H-P: 9~ 12; 13-17, ~~I1~I~~~I.~~~
Szo,9 12,

"Szep I'uhcibal/. al'(IIl)' ajtem UCYELET: ejjel-nappai hivhato
kupogsz must. hugy sZilbad-e?" telefonszam: 06-30/630-80-97

(Weores Sill/dOl)
... Csoke Janos ... ...

TEMETKEZESISZOLGALTATAS

Daralt beton, fegla: 2500 Ft +afat61
Elerhet6segek:

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

• Epft6ipari szolgaltatasok nyujtasa,

epftesi anyagok szallftasa

.~ • Kornyezetvedelmi engedellyel

~ ~ tiszta beton, teglaWrmelek

-C5 ;~ atvetele dijmentesen
.§
.~

A~ ruiJizaiJ
Ruhajavitast valla/ok!

Cipzarcsere, fUggonyvarras, atalakitas, sziikites, blJvites
Gyomaendrod, Apponyi u. 17/1.

Nyitva tartas: hetfO-pentek: 9-12-ig; 14-17-ig
Szombat: SZUNNAPl

Rendel:

Bekescsaba, Szent Istvan ter 6. szam alatt
c HETFON: 14-18 ORAIG

,~.\.,,--..... -..,,,' - idegbecsipifd~sek, iZii/et~.b/ok~, tartasi
=~~-"-.,. rend~lleness~gek, f1~.elJ.szulltetese.. ,

.. -!.( - nyakl eredet... szedulesek megsZl/ntetese
- sportsirii/esek, iziileti bantalmak keze/ese
- hagyomimyos killai orvostas
- fiilakupunkturas fogyokura
- porckorongservek es terdblokkok mutet

nelkiili nregszuntetise

DR. GARZO PETER termeszetgyogyasz
Mobil: 06-30/9458-477

CSONTKovAcs-AKUPRESSZOR
.-----------_._------------------

IPAP'RDBOi l

I Stancolt es hagyomanyos
I PAPiRDOBOZ gyartasa
: I , I

I STANCFORMA KESZITESI
!R6za kit..
: 5500. Gyomaendr6d, Iparte1ep lit 1/1.
j Tel./fax: 66/282-095; 06-20/9142-122

i. ?~~~.~.~.: ..!.?.~~~~~~.@. ~?.~~.~~:.~:.~~ .
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Tisztelettel meghivjuk Ont, esaladjar es ismeroseit a

Gyomaendriidi Szinfolt Mazsorett Csoport
20. Jubileumi Mazsorett Galajara

2014. november 8-an 17 6rakor a Katona J6zsef Muvelodesi Kozpontba.
A miisorban kiizremukiidik az egyuttes

valamennyi tancosa:
Mini mazsorett Margareta, Szinfolt.
A bemutat6 utan a Koros ettt::rembt::n

20 6nlt61 vaesora, zene, tane, tombola.
Jatszik: a Lustyik du6.

E1i~rht::toseg: e-mail: info@mazsort::tt.hu
tel.: 06-30-374-7152

GIMNAZIUMI HiRE/(
TOth Ferenc igazgat6val bt::szelgt::ltUnk a ht::lyi gimnaziumban es a
katolikus iskolaban tortent vaJtozasokr61. Elmondta, hogy szeptember
elsej6tol az intezmeny Llj neve: Szent Gellert Katolikus Gilllnaziul1l
Altaltwos Iskola esKoltegiul1l. Tt::hat ket, korabban onall6 intezmeny
kernlt osszevonasra egyhazi fenntartassal. Az altalanos iskolanal kisebb
valtozasokat okozott, mint a gimnaziumnal. A fenntarto a Szeged
Csanadi Egyhazmt::gyt::. Dr. Kiss Rig6 Laszlo pUspok ur j6voltab61
keliilt a gimnazium hosszas pr6balkozasok utan az egyhaz kezebe.
Legfontosabb valtozas, hogy az iskolank katolikus szellemisegfl.
Termeszt::tt::st::n nt::m It::ht::t t::gyik napr61 a masikra atalJitani az hintt::ttt::k
felfogasat, ennek idovel kell majd kialakulni a eelzott, a helyes irimyba.
Az intezmenyiink gyakorlatilag a bevett, vagy kialakul6 szokasok litjan
tudja st::giteni azt, hogy azokat az erkkeket, amelyekt::! hirdt::!,
eljussanak a tanul6 ifjusaghoz. PeldilUl a gimnaziumban eszreveheto
villtozas az, hogy havonta egyszer van egy iskolai, vagy diakmise, ami
azt jelt::nti, hogy a gimnazium diaksaga szamara Czank Gabo/' atya es
Papp Tibor tiszteletes eelebral miset, illetve istentiszteletet.
A mostani kileneedikesek szamara, ami meg eszreveheto valtozas, az a
kotelezo hittan. Elobb ut6bb azonban valamennyi magyarorszagi
kozepiskolas szamara kotelezo lesz a hittan, vagy az erkolcs\an. Ebben
az iskolaban hittan lesz, ami felmeno rendszerben kernl bevezetesre. Az
az elsoeves, aki erdeklodik a katolikus ertekek irant, 0 is reszt vehet
szervezett hittanoktatason, bar szamukra nem kotelezo jellegu. Az erre
a tanevre beiratkozottak szamara ez mar- mivel katolikus intezmenybe
jelentkeztek -, magat61 ertet6d6. Sokan azt gondoljak, hogy hittan,
erkolcstan ket kiilonbozo dolog, viszont t::z abszolut nt::m igy van.
Hiszen lenyegesen nem kUlonboznek egymastol.
Sok embemek nem mondok ujat azzal, hogy az europai es az egyetemes
t::mberi ertekek sok esetbt::n talalkoznak a katolikus ertekrt::nddel is.
Peldaul december honapban az adventi idoszakra keszliJiink, de idovel
mas jellegfI dolgok is ugymond szokasba jonnek majd ebben az
intezmenybt::n. Pe!daul a diakmisek, amelyek vasarnaponkent vannak
az endrodi templomban, vagy a reggeli, els6 ora el6tti imadsag mar nem
ujdonsag az altalanos iskolasoknak.
November 26-an 9 oratollesz a szokasos beiskotazasi rendezvenyunlc,
az ugynevezett nyilt nap! Amelyre az olvaso koz6nseget, az
erdeklodoket nagy szeretettel valjuk! Eisosorban a nyolcadikos tanulok
es szUkik reszert:: szt::rvt::zzUk ezt a nyilt napot.
Diohejban: az iskolank negy osztaIyos oktatasformakat hirdet. Van egy
emelt nyelvi, ami azt jelenti, hogy a ket idegen nyelvb61 az elsot
magasabb 6raszamban oktatjuk, mint t::gy atlagos gimnazista szamara.
A masik osztaly egy altalanos gimnaziumi oktatas, ezt sima giminek
szoktuk becezni. Viszont van ket valaszthat6leagazas: rendeszeti ire\ny,
ahol judot, vagy beliigyi rt::ndeszeti ismt::retekt::l tanul a diak, amibol
erettsegizhet. bS ha tovabb megy a tanulmanyaiban, akkor pontelonyt
kaphat, mert tanulta ezt. Itt had emlitsem meg Ignacz Laszlo rendor
szazadost, aki nagyon kivaloan oktat, nagyon kedvelik a gyerekek.
A masik valaszthat6, az utazas-, turizmus in\ny, ebbol is lehet erettsegi
vizsgar tenni, de ha valaki nem teszi, de viszont teljesiti a tantargyi
kovetelmenyeket, akkor kaphat egy olyan nemzetkozileg eiismert
oklevelet, ami mar ot munkava Iialasra feljogositja az erettsegijei melle.
A harmadik osztaly egy ugynevezett realosztaly, termeszet
tudomanyokkal megspekelve, mert, az ut6bbi idoben megfigyeltiik,
hogy a tanul6k koreben ismet egyre nepszerubbe valnak a

Foe i
A Gyomaendrodi Fiatalokht Egyesiilet masodik izben is
megrendezi az Adventi kupat. Ezen el6re larhat61ag het csapat vesz
reszl. Nagyon sok ajandekkal kt::dvt::skt::dnt::k majd a csapatoknak, de
az elso harom helyezett kupat vehet majd at. November 29-en, a
varosi sportcsamokban lesz az esemeny - tajekoztatta lapunkat
Raffael Attila t::Inok.

BEKERULTEK
Sok szeretettel iidvozlom a lap 0lvas6it! - kezdi mondand6jat Szecsi
Zsolt aRoma Polgaljogi Szovt::tseg elnoke. - Egy oromhirt szeretnek
kozolni. 20 II-ben alakult meg aRoma Polgarjogi Szovetseg
Gyomaendrodon. Mukodesi terliletlink orszagos szintiL A
nt::mzetisegi valasztasokon ailitottunk jeloltt::kt::t, ket jdoltUnk be is
keriilt a helyi kisebbsegi onkormanyzatba. Mohacsi Kalman Zsolt es
Szeesi Zsolt. OriUlink annak is, hogy ket fo bekeriilt a megyei
Nemzetisegi Tt::rnlt::ti bnkormanyzatba! A h6tf6s testiiletben k6t fo:
Raffael Attila es Szeesi Zsolt, Gyomaendr6dr61, dolgozhat tehat.

tt::rmeszettudomanyok, mint a biol6gia, vagy fizika. Minden evben
valasztanak tehetseggondozas kereteben ilyen orakat, es minden evben
van szakiranyban tovabb tanul6. Akkor miert ne pr6balkozzunk egy
ilyt::n osztaly inditasaval.
Amit ugy gondolok, llogy valtozatlanul kina! az iskola, az a minoseg!
Az a diak, aki hajland6 l~alunk befektetni az idejet es az erejet, innen,
tolUnk barhova djuthat. Altalanos kozhdy az, hogy mine! nagyobb egy
Yaros, es minel nagyobb varosban miikodik kozepiskola, aItalaban
annal nagyobb kifutasi lehet6seget ad a tovabbtanulasra. Ugy
gondolom, hogy a gyomat::ndr6di gimnazium meg mindig tud olyan
minoseget produkalni, amit egy Gyomaendrodnel nagyobb yaros is
megirigyelhet! Ezt a tavaly naIunk erettsegizetteknel tudom bemutatni,
a nyt::lvi elokeszit6 osztalynak a nagy reszt:: jelentkt::zett a magyar
felsooktatasba. brommel mondhatom, hogy jelent6s resziiket fel is
vettek az orszag szamos, neves f6iskolaira, egyetemeire! Ennek nagyon
orUlLink, s mindt::z nem utols6 sorban a nt::vt::16tt::stiUt::t munkajat dicseri!
A tavlati eel az, hogy a ket epUletbol- a ket volt onaIl6 iskolab61- oly
m6don szervezzl.ink egy intezmenyt, hogy az a sziilo, aki tlgy dont,
els6s kisdiakjat az 6voda utan hozzank iratja, az akar az erettsegiig
intezmenyiinkben j6 helyen tudhatja esemetejet, es ez persze
mindenkinek j6! Tehat egy olyan megujult jntezmenyt szeretnenk
felepiteni, ahol val6ban elsot6l az erettsegiig tudjuk azt a szinvonalat
biztositani, amihez mar hozzaszokott a kedves szUlo. Ugy gondolom,
hogy mindez menni fog! - jelentette ki T6th Ferenc.
A szalagavat6val kapcsolatban egy regi hagyomanyhoz probalunk
visszaterni, vagyis ::: regi idok szokasahoz visszaigazitani azt. Annal<
idejen tel vegen, kora tavasszal volt a szalagavat6. Most mi az adventi
idoszakra is figyelemmel, majdjanuarban tartjuk a szalagavatonkat.
Egyebkent ket helyt::ttt::st::m van, akiknek nagyon sokat koszonhetek!
Mar tavaly is intezmenyvezet6 helyetteskent dolgoztak, nagyon sok
munkat leemeltek a vallamr61. A gimnaziumban Szabadka Marianna,
az altalanos iskolaban pt::dig Kondorne Timar Erzsebet. A
nevel6testiiletek 6sszeteteli.ikbenjelentiSsen nem vaItoztak, mindenki a
megszokott m6don es szinvonalon igyekszik a munkajat
klkiismt::rt::tt::st::n vegt::zni - tt::ltt:: hozza az igazgat6 ur.
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Telefon: 66/282-802; 30/6388-953
AKCIOS AJANLAT!

STlHL, MAKITA kisgepek a keszlet erejeig!
Alkatreszeik es kiegeszitoik is megvasarolhat6k!

Szegelynyir6k, kaszak...
Mos6gepek, hutok, fagyaszt6szekrenyek

Futesfelujftashoz, rekonstrukci6hoz kazanok,
radiatorok, szerelvenyek!

Idomacelok, sikhal6k, lemezek
Min6segi konyhai eszkozok, haztartasi gepek

Minosegi kerekparok es alkatreszek!
Epuletgepeszeti anyagok, csbvek idomok, kazanok

TOzrostE~ly (kalyha- es kazanrostelyok)
kandall6k nagy valasztekban!

Furd6szoba felujitashoz mindenfele felszereles,
szukseg eseten rbvid hataridDvel tbrten6 beszerzesek!

FOteskorszerOsiteshez, fUrdoszoba kivitelezeshez
kivitelez6t tudunk ajanlani!

Nyitva tart'*>:
hetkoznap: 8-12; 13-17-iij; s2:ombaton: 8-12-ig

&ACRAMENTUM

TEMETKEZE8
AUandli iigyelet: 36-30/111 -11-~1
Gyomaondriid. HaJcsy-Zs. lit 117. 81.

Orszag ismertetO program
A Belhlen Gabor Mezogazdasagi es Elelmiszeripari Szakkepzo lskola
es Kollegillm nyolc diakja es kel szakoklal6ja reszl vesz
Lengyelorszagban Roskosz Oktalasi es Kepzesi Kozpontban egy
nemzetkazi projekt lalalkoz6n "Nepi jM0kok. mint kapcsolat a
nemzetek es genen\ci6k kozall" cimmel.

Diakjaink es litvan-francia-Iengyel tarsaik hagyomanyorzo, kliituralis
es orszag iSlllerteto prograillokon vesznek reszt. Bemlltatjak
Magyarorszag vonzeroit, ismel1etik Gyomaendrod nevezetessegeit es
hagyomanyos magyar etelekkel ismertctik meg arendczveny
vendegeit.

A magyar t<llllll6k kinn tart6zkodasa HZ Erasmus + program
kereteben, az Eur6pai Uni6 tamogalasavaJ val6S1l1 meg.

Davidovics Laszlo igazgato

o '1 I '1
6 (It 15. sz.
t~?1UU

Tel.: 66/386-274; 06/20/9527-032
Nagy va/a ztekkal varjuk

kedv s Vasar/6inkat!
"Oszi aiiinlatunkb61:

"
gylim6lcsdanil6, cefres hord6,

ust6k, kilyhak, kalyhacs6,
kanda1l6, munkaruha,
konyhai felszerelesek,

viraghagyma, f6lia, cserepek
savanyit6 edenyek, uvegek,
rekeszek, miianyag edenyek

gumicsizma, takar6ponyva, dr6tkerites
festekek, sz6gek

fiiresz, fejsze, ragcsal6irt6k ...
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Rendorsegi felhivas
Egy Szarl'ason tortent kozllti kozlekedesi baleset szemtalllijat es

reszeset keres; a rendifrseg.

ASzarvasi Rendorkapitanysag 04060/698120 14.bu. ugyszamon folytat
eljarast egy 20 [4. okt6ber 9-en 13 ora 35 perckor Szarvason tortent
kozllti kbzlekedesi baleset i.igyeben. Egy ismeretlen szemely az altala
vezetett motorkerekparral Szarvason, a Szabadsag Llton a dr. Melich
utca felo! a Kazinczy utca ii'anyaba tal10tt. A Szabadsag lit es a Luther
(volt Sagvari) utca keresztezodeseben kikeliilte az elotte forgalmi ok
miatt flll6 jarmi'lszerelvenyt. A manover kbzben eliitbtte a neki jobbr61
balra, a Szabadsflg Lit uttesten ilthalado gyalogos fiatalembel1. A
motorkerekpar vezetoje a balesetet kbvetoen megallas es
segitsegnylljtfls nelkiil elhagyta a helyszint.

A baleset kbriUmenyeinek tisztazasa crdekeben a Szarvasi
Rendarkapitanysag keri a motor vezetojet, hogy jelentkezzen a
rendorkapitanysagon (Szarvas, Szabadsag lit 25-27.). Varjak tovabba
azok bcjelenteset is, akil< szemtanui voltak a balesetnek, vagy
informacioval rendelkeznek a mellekelt kepen lathato moton'6]' illetve
annak vezetajerol. Az Szarvasi Rendorkapitanysag 06 66/ 3 13-7! I-es
telefonszaman 8 ora es 16 ora kozott, valaillint a 107-es es a 112-es
ingyenes segelyhiv6kon a nap 24 6rajaban fogadjak a bejelenteseket.
Emellett az ingyenesen hivhat6 06/80/555-111-es "Telefontanll" zold
szaman het fOtiJ I csiitiJrtokig 8 oratol 16 oraig, penteken 8 6rat61 13
oraig is lehet bejelentest tenni.
Bekescsaba. 2014. oktober 20.
BEI<ESM£CYE/ RENDOR-FOKAPITANYSAC

2014.okt6ber03.AMAGYARDIA.KSPORTNAPJA

Ebben az evben mar hatodilc alkalommal csatlakoztunk a "Magyar
Diaksport Napjan" rendezett megmozdlliashoz, ahol az adott evnek
megfelelo metert futnal< a resztvevok.
Sajnos az iden nem kedvezett az idojaras, mert esos, bomlt nap
koszbntbtt rank, de a tervezett programok koziil igyekezhink minel
tobbet megval6sitani.
Az als6bb evfolyamos gyerekek a Hosok tltl iskola kornyek~n futottak,
delutan pedig sportagi bemlltat6kon vehettek reszt.
A felsobb evfolyamosok futas3l a rossz idojarasi koriilmenyek miatt
egy kesabbi idopontra (okt6ber IO-ere) halasztottllk. Ok ekkor futottak
Ie a tavot a v{tros Hantoskerti-holtag melletti kertvarosi reszcn, ahol a
I(SI sportegyesiilet vizitelepen is szetnezhettek.
A program a TAMOP 3.1.4.8/13/1-2013-0001 "Az iskola kozos
iigyunk" c. p8lyazat kereteben keliilt megval6sitasra.
Okt6ber 3-an volt a TAMOP 3.3.15-13/1-2014-0001 szamLI, "A
hatranyos helyzetCI gyerekek a komplex iskolai testmozgasprogramok
szervezeseben", az un. "TE IS"program projektnyit6ja is. Ennek
kereteben megalakult iskolankban a diakok kbzott az az onkentes kis
csapat (1510), akik az iskolai sportprogramok szervezeseben,
lebonyolitasaban vesznek reszl.
Munkajukhoz sok sikert, j6 otleteket es tartalmas programokat
kivanunk!

20"14; NOVEMBER UJGYOMAEf4.DjlODl HiRl:AP , '

SAKKVERSENY
Iden elosz6r rendeZllik meg a Sarhegyi Andr<1srol elnevezett sakk
emlekversenyt. A sakkverselly Endrodon, a Nephazban keliilt
megrendezesre szeptember 20-an delelott 10 orakor. A versenyt Rafael
Erna koordinalta, konfen\lta, szervezte, A megnyitoban Vflrfi Andras
polgarmester kaszontott, iidvbzblt bcnnunket es remenyet fejezte ki,
hogy a jovoben is folytatodik majd ez a sakkverseny, es mint
sportesemeny jo hatassal lesz a fiatalokra es idosebbekre. Szinten
felszolalta a nevada fia, ifj. Sarhegyi Andras, aki megkbszbnte a
bizalmat es megtiszteltetest, hogy az edesapjarol nevcztiik el az
emlekversenyt, majdjo versenyt, versenyzest kivant.
A sakkverseny 10 ora kOliil kezdadott el llgy, hogy partinkenl 15~ 15
perces volt, es nagy figyelemmel kellett lenniink a sakk6rara. Igy
mindenki osszcsen II partit jiltszott. 12-en jarszottunk, 6 felnott es 6
gyerek, es igy a 11 parti tulajdonkeppen kbrmerkozest jelentett, vagyis
mindenki jiltszott mindenkivel. Bar kevesen voltunk, de a hangulat
csaladias volt es a gyerekek is e!veztek a partikat, hovatovabb szoklak a
saldeoras jatekot. Az elsa hflrom helyen veglil felnottek vegeztek. A
kepzeletbeli dobogo tetejere Hegedi'ls Peter allhatott fet. a mflsodik
Hanyecz Margil, mig Pelyva Ferenc a harmadik lett. /\ fiatalok koziil
Nyemcsok Judit vegzett a noi elso helyen, mig a fialal fiuk kozolt Toth
Noel lett a gyoztes.
Koszonjiik minden sakkozonak a I'eszvetelt, a lelkesedest es varjuk
oket szeretettel a kbvetkeza saldeversenyiinkre. Kbszbnji.ik meg Varfi
Andras polgarmester llrnak a segitseget, megnyit6beszedet es a
rendelkezesunkre bocsatott sakkon'tkat, amelyek ndkiil nem tlldtllnk
volna jatszani. Kbszonet Dr. Szonda Istvannak is a helyszinert es az
egyiittm(U<bdeseert, valamint a Nephaz dolgoz6illak a lelkes
segitsegert. Vegiil, de nem utolso sorban koszonjiik a tamogatoknak,
szponzoroknak, akik kUlollbbzo ajandektargyakat, dijakat ajfllllottak
fel az esemenyre es ezzel is segitettelc a sakkversenyt, batoritottflk a
fiatalokat a reszvetelre. Remeiem, hogy jovore is talalkozullk a
saldeversenyen meg tobben, meg lelkesebben es megjobban uzve ezt a
szep sportot, ami muveszet, harc es tudomany is egyben.

Udvozlettel es Koszonette!' Hegediis Peter

Ujabb arany!
2014. okt6ber II-en, Tatabanyan rendeztek a
Dialc "B" korosztaly Orszagos 8ajnoksagat./\
Gyomaendrodi Judo Klubot Socz6 RebeJ<a
kepviselte a megmerettetesen. A I

varakozasolcnak megfeleloen az Orszagos
Diakolimpiai es Magyar Kupa arany utan az
Orszagos Bajnoksagon is a dobogo tetejere
allhatott a 44 leg-os sulycsoportban. Minden
merkozeset ido elott fejezte be, igy teljesen
megerdemelten vedte meg bajnoki cimet.
A felkeszliles soran mar tudni lehetett, hogy
az egyik legnagyobb ellenfel a sLilya lesz, de =:.....-~.::.:---IliLL--N'----J

tbkeletesre sikeridt a fogyasztas. A versenyen
a sorsolassal nem volt szerencseje, hiszen a sulycsoport legjobbjaival
kuzdott csak. A legjobb negybe jutasert honvedos e1lenfele ugyan a
merkozes elejen meg meglepte, de Rebeka nem bizonytalanodott el cs
vegiil dobas utan fOldharcban tette egyertelmClve gyazelmet. A
dontobe jutasert az a tatabanyai lany vart ra, aki a diakolimpiai
d6ntoben is pr6balta megftllitani a gyomaendrodi versenyzot. EZllttal
sem sikeriilt ez a bravLlr, hiszen Rebeka szepen vegrehajtott
technikaval nyert. A dontobenj61 felkeszitett ellenfellel, nagy taktikai
csataban, fOldharcban fejezte be a kiizdelmet es szerezte meg masodik
Orszagos Bajnoki cimet'
Varga Istvan edz6: A klub eleleben Rebeka az elso versenyzo, aki ilyen
kiegyenslIlyozott teljesitmenyre kepes. A versenyen nyLljtott
magabiztos teljesitmenye a fogyasztas ellenere kiemelked6 volt. Az
elazo versenyeken mar egy slilycsoporttal fentebb indult, de erre a
versenyre meg a 44 kg-ot terveztiik. J6 dontesnek bizonyult' Vegig
hatarozott volt, latszott mennyire akalja a sikert. A felkesziilest erre a
versenyre epitettiik, j61 sikeriilt. Az egesz csapat segitette a
felkesziileset onzetleniil, igy koszonettel tartozunk nekik is, hiszen
nelki.iluk nem sikertilt volna!



Celda magas
vernyomas ellen

Szeptember 24-en, az esti orakban ertesitette a rendorjarort egy halor,
aki a vizparton ellenorzott egy horgaszl. A pecasr6J kiderult, hogy el
akart tulajdonitani egy mereten aluli pontyot. Ellene lopas
szabalysertes miatt - orizetbe vetele mellett- elindult az eljaras.
26-an igazoltatott a jaror egy helyi fer fi t, aki t6bbszor kerult mar a
rendorseg latokorebe kulOnbiizo bilneselekmenyek kapesan. Az
ellenorzes soran bizonyossa vaIt, hogy egy szomszedos kapitanysag
korozi. Aferfit eloallitottak.
27-en, ejfel elott, egy gepkoesivezetol ellenorzotl a jaror a Selyem
Llton. A vezeto holgyrol megallapitottak, hogy ittasan vezette jarmiivet.
Illas jarmuvezetes miatt indult ellene cljaras.
Oktober 21-en, delutan erkezett bejelentes az orsre, miszerint egy helyi
iizletben az egyik dolgozo feltehetoen kabitoszert fogyaszl. A
lefolylalott nyomozas soran aztan ra is jotlek, hogy az illetonel
kabitoszer gyanus anyag volt, amit lefoglaltak. A "fogyaszto" ellen
kabitoszerrel valo visszaeles miatt indult eljaras.
22-en, detutan jelentette az egyik potgaror, miszerint a Fo uton egy,
lathatoan zavarl fill a forgalommal szemben kerekparozik az uj
aluljar6nal. A jaror intezkedese soran megallapitolla, hogy a fill
otthom'lb61 engedely nelklil ment el kerekezni, s igy rossz helyre
tevedt. Meg baleset elott visszaadtak sziileinek a fiut.
22-en, a deli orakban erkezett a bejelentes, hogy egy 70 ev kori.ili ferfi
elllint otlhonabol. A kornyeken tartott gyors kereses soran megtalaltak
az idos embert, majd visszavittek a csalactjahoz.
26-an, az ejszakai onlkban igazoltatott a jaror egy gepkoesivezetot,
akirol kideriilt, hogy vezetes clott alkoholt fogyasztott. Ellene ittas
vezetes miatt indult eljaras.

A ceklat mar nehany
evszazada fogyasztjuk. A
voros repa - amelyet a
ramaiak tettek ismertte
Europaban - sok ertekes
osszetevot tartalmaz,
amelyek pozitivan hatnak
az egeszsegiinkre.
Osszetevok
Korabban abbal indultak ki, hogy a ceklale a szine reven verkepz6
funkci6val rendelkezik. Azonban nem a voros festekanyag, a betanin
teszi a gyokerzoldseget oJyan e11ekesse - sokkal inkabb a ceklaban leva
B-vitamin, folsav es a vas azok, amelyek a verkepzesben reszt vesznek.
Vashiany eseten ezert gyakran javasoljak cekla fogyasztasat. A eeklat
ajanJatos C-vjtaminban gazdag etelekkel es itaJold<al fogyasztani, hogy
a vas jobban felsziv6djon, illetve eeklasalMakent nyers fOimaban enni,
mel1 sok tapanyag megy veszendobe fozeskor.
C<~klale a magas vernyomcis eden
A tlldosok vizsgalatokban kimutattak, hogy a eeklale rendszeres ivasa
fokozza az all6kepesseget. bsszehasonlitva a basonl6 szinii ribizli
level a eekJale lenyegesen jobb eredmenyt ert el. Acekla lenek azonban
van egy egeszen mas hatasa is: gyorsan esjelentosen kepes csokkenteni
a vernyomast. Ha magas vernyomasban szenvedlink, jot lesz, ha
megiszunk felliter eeklalevet. Mar egy ora mlIlva megallapithatjllk a
vernyomascsokl<ento hatast, a legnagyobb hatas mintegy 3-4 ora millva
lep fel. Mivel a pozitiv hatas akar 23 6ran keresztlil kitart, az arterias
hipertoniaban szenved6 betegek mar napi ket· pohar cekla level
meglehetosen pozitiv halast erhetnek el. De figyeJem: a eekla sok
oxalsavat is tartalmaz, amely veseko kepzodesehez vezethet. Aki
hajlamos a vesekore, az esak kis mennyisegekben vegyen magahoz
eeklat.
A cekla nyersen es befozve is keyes kal6riat tartalmaz. Ha
egeszsegesen szeretnenk fogyni sportolassal es kiegyensulyozott
taplalkozassal, mindjart kel legyet uthetiink egy csapasra, ba ceklabol
kesziilt etelek szcrepelnek az etrendiinkben, mivel a kaloriaszegeny
zOldseg egyLIttal a sportteijesitmenyt is fokozza.
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Rendorsegi esemenyek

"NEM AZ AUSZTRALOKNAK,
HANEM A BEVANDORL6KNAK KELL BEILLESZKEDNIUKI

Megfazas ellen segit a termeszet

Magyarorszag is kovethetne az ausztral
peldat! (mindenfeIe kisebbseg eseteben!)

Bizony, ez az igazsag, igy kene Eur6paban
is eljarni!

(UfOS. Egyszeru. Jo. Minden benne van).
Csodalatos, mert az ausztral miniszterelnok meg merte mondani az
igazat. Hurra!
Ausztnlliaban megoldottak aproblemat. Egesz Europa tanulhat belole!
Mikor az ausztral kormany a radikalis hivokJl0Z forduJt lehetseges
terroreseJekmenyek megelozese vegett, felszolitotta azokat a muzulman
hiv6ket, akik, a Sharia torveny szerint akarnak elni, hogy hagyjak el a
szigetorszagot. Howard miniszterelnok klilonosen felmergesilett tobb
muzulman ausztralit, azzal a kijelentesevel, hogy tamogatja az ausztn'll
titkosszolgalat erOfesziteset a radikalis belfOldi meesetek megfigyeleset
illet6en.
lDEZET'

A hazi praktikak mellell leteznek segit6k a lermeszetb61 is, amelyekkel
gyorsan megszabadulhatunk a megfazasokt61. Nehany gy6gynoveny
alkalmas erre: a kakukkfli, a kamilla vagy a zsalya is segit orrfolyas es
torokfajas ellen. Agyumolcsok kozotl is vannak val6sagos csodaszerek: a
magas C-vitamin-tartalmukkal es masegeszseges osszelevokkel segitik a
megfazas elleni klizdelmlinkel.
Szuharvirag
A szuharvirag egy tovabbi termeszetes eszkoz, amellyel fogast
talalhatunk a megfazason. A gyogynoveny, ainely a FoJdkozi-tenger
lersegeben oshonos, Jegyozi a szaj, az orr es a torok nyalkahartyaiban levu
korokozokat. Mellekesen a szuharvirag gyomor-belpanaszok ellen is
hatasos lehtl. A szull3lvirag kaphat6 szopogatos tab/ella, tea vagy
fiirdoszer formajaban gyogyszertarakban. vagy az inlerneten.
Voros Monya: esodagylimoles holyagpanaszok ellen
Egy igazi trendi gylimolcs megfazas ellen a voros Monya. A kis, piros
gylimolcsok nemesak sok C-vitaminl tartalmaznak, hanem egy esomo
antioxidanst is, amely erositi az immunrendszerunket. Ezen kiviil a voros
Monya szamos llgynevezett masodlagos novenyi anyagot tartalmaz,
amelynek az egeszsegre gyakoroll j6lekony halast lulajdonilanak. A voros
Monyat kapszula, tea vagy juice formajaban lehet kapni - peldaul bio
boltokban es reformhazakban.

Fogadjatok el ezt, vagy koltozzetek el. Elegem van abb61, hogy ez a nemzet
azon topreng: megsertett-e valakit vagy akar egy kultLlral. A Baliban tortent
merenylet utan eddig meg nem tapasztaJt meretekben novekedelt meg az
ausztralok tobbsegenek hazafias beallitottsaga.
Ez a kultura ferfiak es n6k millioinak ket evszazadig tartott kiizdelmenek,
szabadsagra torekv6 probalkozasainak es gy6zelmenek az eredmenye.
Mi f61eg angolul beszellink (AusztraJiaban... ). Nem spanyolul, libiaiul,
arabul, kinaiul, japanu!, oroszul vagy akarmilyen mas nyelven. Azert
mondom: ha te resze akarsz lenni tarsadalmunknak, nines mas lehetoseg:
tanuld meg a mi nyelviinket!
Az Ausztralok tobbsege hisz Istenben. Ez nem egy szels6jobboldali
kijelentes, hanem egy \(~ny, mert kereszteny ferfiak es nok alapitottak ezt a
nemzetet, kereszteny alapokra, melyek dokumentalva vannak. Ezt
nyugodtan mutathatjuk iskolainkban, a termek falan. Ha Isten kepe zavar
titeket, gondolhattok arra, hogy a vilag mas reszen kene olthont keresni,
mert Isten a mi kultLlranknak a resze'
Hiteteket tiszteljlik minden kerdes nelklil. Az egyetlen dolog, amit mi

. keriink loletek, az a mi hitiink elismerese, es egy bekes, harmonikus
egylitteles.
Ez az orszag a mi hazank, a mi terUletlink, es ez a mi eletmodunk, melynek
elvezetet nektek is telajanUuk. De ha Ii mindig esak panaszkodlok,
zaszJonkat megtepitek, esklinket, kereszteny hitlinket megalazzatok, al<.kor
azt tanaesolom, hasznalj<\tok fel az egyik ausztrc\ljogot:

AZ ORszAG ELHAGyASANAK JOGAT.
Ha ti nem vagylok itl boldogok, koltozzetek ell Nem koteleztiink mi
benneleket, hogy ide jojjelek. Fogadj<\tu;'; el az or-szagol, mely befogadolt
titeket."
Roviden: LOVE IT, OR LEAVE TT' Magyall.tl is lehet: Szeresd vagy
szaladj!
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Patai PM JIIegnyitja az ijszi Tilrfatot

Juizassagi evfordulojukat a Feszek Panzioban.
Towibbi jo egeszseget es boldogsagot

kivim fluk es csatadja!

Lapatinszki Sandor es Poharelec Margit
2014.10. 24-en iinnepelte

55.

Ezltttal is koszonom, hogy a 3. Szamu valasztokeriiletben
szavazataikkal tamogattak a kedves szavazopolgarok!

Tisztelettel Biro Karoly a 3. sz. VK. volt jelOltje.

OJ GYOMAENDROQI HiRlAP·

Lakodalmak, rendczvcnyek,
vacsorak zcncszolgaltatasa!

Tel.: 06-20/221-66-33

Moulinex, 6 alkot6reszes, alig
hasznalt zoldsegparolo dado, 6 e
Fl. Erd.: 20/221-6633

Egy garazsra val6 38xl8xl0 em es
berenyi blokktegla elad6 fel aron.
frd.: Gye., Zrinyi u. 29/1. este 5
utan.

Berbe kiad6 kicsi, de rendezett, j6
allapotll esaladi hazat keresek
nagyon hOSSZll tavra! Megbizhat6,
fizetokepes no vagyok. Nyaralo is
lehel. Erd.: 30/640-33-73

Ounnat, parnat, hagyatekot veszek
Gyoman, Petofi u. 64. 30/4643-956

Robog6alkatreszek 0les6n elad6k.·
12 " gumik. Karburator, kuplung
szett, kontrasztrugok, fektaresa,
hengel', hengerfej, fOtengely, hats6
attetel, sportlegszllro, ekszijak,
kormanykapcsol6k, sziv6csonk,
variator, fllv6kak ... stb. Erd.:
30/856-32-18

Utanfut6s kistraktorral szallitast es
kisebb teriiletek, zart kertek
szantasat vallalom. Erd.: 70/7057
668

Korrepetalas, felzark6ztatas,
magan6rilk. fejleszto
foglalkozasok, dolgozatokra,
kozepiskolai felvetelire,
versenyekre val6 felkeszites,
altalanos iskolasoknak (1-8. oszl.).
Tovc\bba alap- es kozepszintll
erettsegire val6 intenziv felkeszito
foglalkozasok matematikab61.
lskolai dolgozatlapok
megrendelhetok. Korszerllen
felszerelt lantermemben minden
felszereles ingyen bizlositotl. eel a
minel jobb iskolai eredmeny
elerese! Az On gyermekeert
dolgozom! Erd.: 30/856-32-18

Telefonszam: ,.., ~ ;

(Iranyar):.:..: ..:., :: ,.. Fl) ,... (ol~~S~~16 ir$ssal!)

.........: , ..

Gyomaendrodon, a Vasarteri
lak6telep 31. epiiletben fOldszinti
lakas elado. I.ar: 4 700 000 FT.
Erd.: 0620/519-8604

Ingatlan

Vasarteri Ltp-en egy szobas
foldszinti lakas ELAOO! AI'
megegyezes szerint l Erd.: 06
20/376-4567

Vegyes

• APROHIRDETESEK •

Gye., Rak6czi u-han, 4 szobas,
dupla fUrdoszobas, dupla ebedlos,
2 bejaratu polgari haz
meliekepUJetekkel. dupla
gan\zzsal, vegyes tUzelessel,
berendezessel elado. Erd.: 66/787
723; 30/851-99-02

............... " •••• , ", ,; , •••• , , ••• , oj •••

Gye., felkomfortos paraszthaz,
bekOltozhetoen, Kalvin u' 57 sz.
aiall, elad6. Erd.: 7012015-208;
66/282-148

Gyoma, Arany 1. u. 16. sz. alall 4
szobas, osszkomfortos haz elad6.
Erd.: 20/5266-573

. .' .' .

... • • • • • • • • • .. • .. • • • • • • • • l ," : , .' : '.' • \ • ~ •••••• ; ~ ." : .. ~ • ; ' ..

Gye., Boeskai 33/1. Sz. uj epitesG,
padlasszobas htlz als6epiiletekkel
siirgosen elad6, vagy lakotelepi
lakasra eserelheto. Erd.: 66/787
723; 30/504-69-44

37 eves, szimpatikus, egyediil all6
ferfi kapesoJatot keres. 30/413-52
97

....... ;. ", ~ , , : , , ;.. ~ ..

Gyoman, Zrinyi u. IWI. alatt 5
szobas, etkezos, vegyes, ill.
gazfliteses haz elad6. Erd.: 70/566
73-44

Gye., a Konyves K. utcaban
osszkomfortos haz elad6. Erd.:
30/478-2208

Ontollvas, zomancos burkolatll
(szentuzelesre) kalyha dado. Erd.:
20/221-6633

Tisztelt Hirdetonk!
OJ Gyomaendrodi Hlrlap szerkesztosege Cim:
5500 Gyomaendrod, Arany J. u. 25.; mebw.-{lGW~·e;Ga~3f;-;---
e-mail: biro.karoly5@upemail.hu; Beki.i1desi hatarido minden h6 25-e!
,.. ".. " ... "",." .. ,,,,,,, ",., .." .. ,. ,.. ,.,." ..... "., ... ,. "·'·X

GYENESCSEREBERE HIRDETES (APROHIRDETES)
Felad6·neve: : :.: " , " : :..

Cime: , , ': : , : : , ,'.

Cserebere (apr6~)hirdelessz6vege(max.20 sz6): ,; ..
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YAPEtA,FESTEK ES A1A"DEKZQLO
··Gyomaendrod, Kossuth u. 45.

AJA.NLATUNK:
Tapetak
Kozel 100 {ele tapetab61
v31aszthat!
Ontapad6s tapetlik
Bordiirok
Fali mattiCa'k
P,olisztirol szeglHecek; mennyezetlapok
LAMS FELUJIrAsHOZ:

Kiil- es belteri falfestekek, Alapozok,
zomancfestt~kek ...
Ragaszt6k, hfgit6k...
Glett anyagok•..
Egyeb:

AsztalteritOk, szonyegek, hibtOrlok, ajandekok...
Nyitva tartas: H-P.: 8-12; 13-17-lg Szo.: 8-12-ig

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

PAPIR

ATSZER '§Z. Z
Gyomaendrod, Hosok utja53. Telefon i!84..i!55
INGYENES I{OMPUTERES SZEMViz.SGALAT

I(Edd, SZERdA, csihollTOI<,
PENTEI<,SZOMb~T10.... 12.... iG

'. AKCIOA LA SZ R' SZ Oz ETB N!
Most csinaltasson tavoli,
vagy olvaso szemuveget

9.900 Ft-ert! (k ret + lencse)
Progressziv lencse kerettel' egyutt

. mindossze 3911900 Ft!·
HOYA m'inosegu'progressziv lencsek

40 0/0
kedvezmennyel kaphat6k!

EGEszsEGPENZTARi ItARryAT ES SZEp I<ARTyAT dfoGAduNk!
Are!izletekrtilerdekhidjiin uzletunkbeil!
CyORS ES pONTOS IdszolGALAssAl vAnjul( I(EdVES VASARl6iNkATI

TiSZTElUTEl: SZARI<A CsilLAopTOMETRiSTA, LhsZERESZMESTER

Gyomaendrod, Kossuth Uo 31 ..
TELEFON: 06-30/278-04-05

Asztali naphirak minden meretben!
Fali naphirak

(kepes, beirhat6 rublikas, egy lapos stb...)

Jatekok folyamatosan
erkeznek az iinnepekre!

Folyamatosan boviilo arukeszlettel,
szeretettel varjuk Kedves Vasarl6inkat!

Elfogadu k Erzsebet \!lJtalvanyt, §@dexo stb•••
YovabbltUl is Pfaltl8at

vasarhin;o IJ.fflaillanyf baltmilyen osszeglfJen!

Nyitvatartas: H··P: 7-17-ig; A TAPiR PAPiR
Szo: 8-12-ig csapata

OJ Gyomaendr6diHiriap • fOggetlen varosi havilap. Felelos szerkeszto: Biro
Karoly. szerkesztoseg: 5500 Gyoniaendr6d. Arany JiJ.rios u. 25. sz. Felelos
kiad6: Bir6 KarolyTel.: 061201221~66·33.
Nyomtatas: Bereny Nyomda. Hegyi Marton; Mezobereny, Vesztoi til 111A.
E-mail: gyehirado07@freemail.hu;biro.karoly5@upcmail.hu
Terjesztik a gyomaendrodikereskedok. ISSN szam: 2060-70~_3_---'--'--'--'

A lapunkban megjelen6. velemEmyek, erlekelesek, hozzasz6lasok, esetleg
fizetel! hirdetesek nem feltetlenul a szerkeszt6seg allaspontjat tUkrbzik,
Viszont teret adunk minden velemenynek, hozzasz6lasnak, melyrrek
hangvetele bizonyos etikai hatarok kaz6l! mozog. Az "~XX-"jel(j frasok fizetel!
hirdetesek, velemenyek vagy PR-cikkek. Cimlaptef:li: Novak HanQa



FUGGETLEN VAROSI HAVILAP
Ara: 200 Ft
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1 K\A~AtSof)1jn td'Mn1JUf)1j~~

Hetkoznapok e unnepek,
Dr. Fr nko levele .........2. oldal

r01/(1l SANDOR is A
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VIII. evfolyam' 2014. DECEMBER

A szervezol< szeretettel meghivjak
Gyomaendrod Jakoit ADVENT
negy vasarnapjan a S~al.>~dsag terre, a varos

. ADVENTI KOSZORUJAHOZ,
kozos iinnepelyes gyertyagyujtasokra!

tJnnepi miisort adnak elo:
November 30-:'In, 16 orako1': aKis Balint Altalaoos Iskola ctiakjai
Decembcr7-en, 16 6l"8kor: aR6zsahegyi KalmanAltaJ{mos IskoJa'diakjai
December 14-cn, 16 6rakol': a Szcot CelIert I<.atoliklls ;\ltal{lOos
I'skola Gimm\zium cs Kol16gium gimnaziumi taoul6i
December 2I-cn, 16 6rakor:i1 Szeot Gellert Katolikus ;\lta[{lI1os
Iskola CJimn{lzillm CS KolIegillll1 aitalilllos iskol{ls tanul6i

... 2.oldal

GYOMAI FLABeLOS S1''OI;:>10
ES w;ASZNALTCl, K KERESKEDES. ." .

"TUZIFA van elad6!
Azonnali szallitasra kemeny tiizifa: biikk, tolgy:

1 m-es ronk: 2300 Ft/q
kugli: 2400 Ft/q; hasitva: 2500 Ft/q

Gyomaendrod, Bajcsy-,Zs. tIt 133. sz.
Tel.: 06/30/243-70-45

NYITVA TARTAs: H,S2,P,: 08:°°_12:°°, 13:°°_20:00

K,CS.: 08:°°_12:°°, 13:°°_16:°°
S20,: 09:°°_12:°°

TESTONK. EG!'.szsEGONK AZ AMIR6L sZA
MUNKRA NINes MASIK. EZt.RT ROHANO i\LET- pARos ~O.I!-LATLAN

MODUNKHOZ LEG10llB MEGOLDA.S LEHET A Bll,RLE'j': 8000.1iT/HO
FLABI. HISZEN: ' '_.~
-NBM IG£NYEL A.TOLTOZ£ST _
-IZZADA.S NJ2LKOL MOZGAT1A AT AZ EGESZ TES-- _ .

TONKET,
-10 PERC FLABI = 45-50 PERC EDZOTBRMI EDZl!s

NTJK MEGFELELO IZOMMUNKAT IS BIZToslT sZA-
MUNKRA A TELlES FELFRlSSOLES MELLETT. _ .......-"'; e.ii""~

HASZNALT LAKBERENDEZJ2SEINK. HAz'fARTASI
CIKKEINK AZOK. AMELYEKET szrNTE MINDEN
NAP CSBRl!LHETONK. EZl!RT SOKRETO' l!s BETEN
TE MEGU1ULO ARUK£SZl.F.TTEL. A LEGOLCSQBll
A.RAKKAL. A LEG10RR MEOLDASOKKAL VAGYUNK
ONOK1::RT MAR 10 EVE 1l£I<£S MEGYl!UENI

1110 MINOS£GO HASZN;ILTCIKK ADAs - VETBL HELYBIlN II

ctMONK: 5500. GYOMAENDROD. pO (IT 188, (OA FASY HAzBAN")

TEL.: +36-30/224-70-53 KORLATLAN
BEID.ET: 5~Q.o FTmo

ABethlen iskola toretlen munkalkodasa
a francia es mas kapcsolatok teren 3. oldal



Koszollettel a lak6k!

2014. DECEMBER

Lemondott kepviselOi megbizahlsar61 Hornok Erno

Tcibbek hatarozott keressel fordliitak lapllnkhoz, irjuk Ie, miszerinl a
kedves olvas6ink velemenye az, hogy a p6tvalasztassal felmerlilo
koltsegeket az erintett sz{\ml<ij{ml kcllene imi, akinek Illcg
gondolatlansaga miatt e7.a I1clyzet es kiadss ~clmeriiltl Mcgtettiik.

Homok Emo, az 5. egyeni valaszt6keriiletben a
FIDESZ jelciltjekent mandiitllmot szerzett kepviselo,

. november 10-en s7.emclycsen nylljtotta at Toldi
i Balazs po Iga,rlllestcrnek a Ielll,ond6Iev~l0t. , ,
, Magyarorszag helYI onkorlllanyzat,lIrol s2Olo 20 II.

evi CLXXXIX. torveny 30. § (4) bekezdese
ertelll1cben az irasbeli lemomhlS eseten a kepviselo

lUII[jJk'!iioW1:!J ll1egbizatasa az ir{lsbeli nyilatkozat arvetelenek
napjan szunik meg.
Az 5. egyeni valaszl6keriilet kcpvisel6i helye igy november 10-tol
betbltetlen. A kepvise16i hely betoltesho! id6kozi valasztast kell
tartani.
Az onkormanyzati torveny szcrint media felelos vezet6je, valamint
lapkiad6 feIelos vezet6je az osszcferhett::tlenseg szabalyai miatt nem
lehet onkonminyzati kepviselo. A torveny alapjan az onkormanyzati
kepviselo nem Jehet: mediatartaloll1 szolgsltat6 termeszetes szemely,
jogi szemely, valamint gazdasagi tarsasag legfObb szervenek lagja,
iigyvezetcsenek tagja. szemelyes kozrel1lllkod6je. (gyomaendrodhu)

***

.UJ GYOMAENDIlUPI HiRLAP'
Mulat6s delutan
A Reformatus szeretet otthonban
brbmmel vartuk a csiitbr,tbk delut{mt,amik~r a hozz{mk latogat6
Sarkanyhllz6 zenekar szolg{jItatta a zenet.Gsodalatosan. Kbszonjiik
nekik a kedvessegiiket! brom volt latni, hogy minden szemparb61 a
boldogsag aradt es elfeledve a sok bajukat, banatukat daJoltak a
dalokat. Mindenk i boldog es j6kedvLI volt egesz delutan.
Tisztelet es koszonet Papp Tibor tiszteletes urnak es az otthon minden
dolgoz6janak! A J6 Isten adjon nekik erot, egeszseget, hogy meg sok
ilyen deilltan legyen a szeretetotthonban!

2

November kbzepen, a szep napsiiteses vasarnap kimentiink a Kbrbs
partra. Unokam nagyon eJvezte. sorozatban gyartotta a fot6kat a vizrol,
a sargul6 es kopaszod6 fakr6L Nagy csend volt. A tavolb61 darucsapat
kbzeledett nagy hUITogassal, sikeriilt a madarakat megbrbkitenie.
Meseltem neki a darvakr61, a foly6r61, mlltattam, hoi tanitottam az
anyukajat uszni. J6l ereztiik ott magunkat, boldog voltam, imadomezt a
tizeves kisfiut. A kbvetkezo vasarnap meg mindig napsiiksnek
briilhettiink. Setaltunk a felesegemmel a gaton, fel a gator hazig, meg
megalltunk es gyonybrkbdtiink a tajban. Most is Gsend volt, Gsak egy
fiatal hblgyeket lattunk, futott, edzest tartott. Hoi vannak a gyomaiak?
Khdeztem kisse mar szinte diihbsen. Mi a fenet csinalnak delutan
harom 6rakor? 0lnek, esznek, es tevet neznek? Val6szinu. Milyen j6
lenne, ha a turizmus fellendiilne itt a varosllnkban, a kbrnyekUnkbn!
Van latnival6! Hoi vannak a helybeliek? Ha 6ket nem erdekli, nem
vonzza ez a szep alfOldi taj, akkor mit akarunk? Ha masok is
k6z6mbbsek, akkor egbekialtott ures szavak csak, amirol irunk es
beszeliink. Sajnos.
Nehl'my napja nagyon szep kiallitast nyitottunk meg a Keptarban.
Igenyes, szep munkak, j6 new fest6muvesz ,alkotasai lathat6ak. 130
meghlv6t kiildtiink ki, megjelentek 18-an. Egtem a mLlvesz elott a
szegyentoL Lona kiallitasanak megnyit6jan legalabb 70 ember volt,j61
esett neki, siker volt. De a mostani - szegyen' Kedves muveszetet
kedvel6 varosiak, hoi voltak?
Szepen rendezett es mett6 k6rnyezetben emlekeztiink meg Hatar
Gyozo szazadik sziiletesnapjar6L Nagy ir6, kolt6, szamomra inkabb a
filoz6flls volt o. Tbbbszbr is talc\lkoztam vele, csodaltam es eJmeny volt
minden perc a tarsasagaban lenni. Legut6bb csak az oreg t6lgy
halalar61 irtam, mert nehezen emesztem meg az elpusztitasat. Talan
meg id6ben vedette kellett volna nyilvanitani, de most mar kes6.
brommellatom, hogy elkezdodott itt a J6kai llti iskola atalakitasa, hogy
majd mindenfele j6 dolog tortenjen ott. Elkeseritett, hogy az iskola
kemenyeit lebontottak (eletveszelyesek voltak). Nagyne Perjesi
Anik6val sikeriilt nehany mondatot vl'J1tanom es kertem, j6 lenne
valami "mukemenyeket", legalabb kettot visszafillitani az en kedves
g6lyaparomnak. A kisg61yak minden evben ide repiiltek ki el6sz6r.
Kesobb a sziil6k itt oriztek a feszken iilo fi6kakat. (Vedett feszek ... ?!)
Gyoma belteriileten mar Gsak 2 (ketta) g61ya feszkel! 10 eve meg 12
feszek volt lakott! Aniko megigerte, gondolkodik a megoldason.
Segitek,1 Ketto kemenyt kell majd felhllzni, belefer a tobb szaz millios
beruhl'lZasba, igaz?
Ugy gondolom, mindenki, aki velem egyiitt nyugtalan volt az aluljar6
megnyitasa el6tt a kerekpar es a gyalogllt esetleges nehezsegei miatt,
most megnyugodhatunk. A lejtese nem nagy, bar nehany id6s embert
lattam, hogy felfele mar tolta a kerekpart. Ketsegtelen, a Pasztor Janos
lltr61 nehezkes es balesetveszelyes a bejlltas a Fo lltra itt es az
aluljar6ba. De oriiljunk, vegre gyorsan folyamatosan lehet kozlekedni'
Ugy yettem eszre, nagyon sok kamion k6zlekedik lljra, vagy csak
mostant61 Devavanya es Ladany fel61 a F6 llton (szegeny F6 lIt').
A valasztasokr61 szandekosan nem irtam semmit. Gondolom mindenki
levonta a tanulsagokat, en is, briiljunk Toldi Balazsnak es bizzunk
benne! Remelhetoleg vege az "llj varoskozpont" cimt\ agyremnek is'
Nem ertem Hornok Em6 mi a cSlldanak indliit a Fidesz soraiban? Csak
kavarni akart? Varfi llr elvteJenseget bizonyitotta, hogy a Fidesz
soraiba vette hu, hazi lljsagir6jat. Most a Szo-Beszed talan val6ban
fuggetlen lett. De nem untatom bnoket ezzeL Ugy is sokunknak sokfele
velemenye van es volt, Az enyem ilyen,
J6nnek az iinnepek, talan meg h6 is lesz, es boldog sikongatassal
r6dlizhatnak a fillk es lanyok majd a gatoldalban. A Karacsony megis
csak a szeretetr61, a bekerol, az uj esztendo a remenyr61, varakozasrol
sz61, mint.maskor,
Anagyvilagban most sokan nem akarjak szeretni a magyarokat, sejtjuk,
tudjuk, hogy miert. A Nagy Barat simogat es k6zben hMba vel', lehallgat
es "agg6dik" ertiink. Valamit elfeJejtenek: aki velunk a tortenelem
soran "baratkozott". mind elbukott, eltCtnt a tortenelem szinpadar61! Mi
maradtunk!
Hat akkor kellemes iinnepeket es boldog llj evet kedves varosom,
kedvesolvas6k! D/: Frank6Karoly

Dr. Frank6levele
HHkoznapok es iinnepek
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A Bethlen toretleniil a sikeres jovoert!
"Francia kapcsolatok"

A Francia Mez6gazdasagil es Videk fej Iesztesi Miniszterium
kepviscleteben a Sethian 'szakiskolaba tctt latogatast Corinne
Samollnilla a francia, magyar, szloven szakkGpzesi hi1l6zat vezel6je,
Azert erl<ezelt ide, hogy a t6bb eVlizedcs munkilt ertekelje, es
\Ijprogralllokra bllzditsa a Bethlenesckct, 0s a t6bbi iskolat cs
agnirvallalkozot. Talalkozotl azokkal it di~lkokkal (14 fO), akik
november 16-an lItazlak harolllhetcs Illezogazdasagi gyakorlatra
Franciaorszagba, Limollsin lart0lllanyha, Tudbbil Pajcr Sandor, a
GYUSZTE elniike beszamol neki a 11irizIlllls pillanatnyi hclyzelerol a
janisban es varosunkban, de talalkozolt Toldi Balazs polgarmester
\Irral, Dank6 Bela orszaggyiilcsi kcpviscl(iveL Meg ellatogatott
Mezoturra az ottani "Bivaly projekt'· megbeszelesere. Gyoma
endr6d6n meg a sajtiizem tervezett atalilkitasar61 is beszallloitak neki,
valamint ajov6beni tcrvckroL
A frilOl:ia hiiJgyet rogadja a FiildlllCII'el0siigyi Miniszterium
sZilkkepzeseert felel6s belyettes allamhtldra Ruman Istvan,
Corinne Salllollnilia meghivta a Bethlen G~lbur szakkepz6 isl<olat, hogy
allitson ki es kepviselje Magyilrorszagot a 20 15-os Parizsi Nelllzetkiizi
Mezogilzdasagi KiaIlitason, figyelembe veve az iskolil eredmenyes,
t6bb evtizedes tevekenyseget. Itt majd a Rcthlen bemutatja a Illilgyar
bllngarikllmokat. Egy Bethlenes diak pedig I'eszt vesz az allatok
binilataban egy nelllzetk6zi diak es ol<tatocsoportban. Ezt a meghivast
iskolank elfogadta es keszek vagyunk kcpviselni M8gyarorszagot, a
videklinket es a varosunkat.
Corinne Samounilla elmondta meg, hogy oliil, hogy itt lehet 8
GYOMAERNDRODI Bethlcn iskol<'lban, amely 8 ncmzetkozi
cgyiittmClkiidesnek az elenjar6ja. A franl'ia l11iniszlerillm res7.eriil mi
mindent l11egtesziink, hogy ennek 8Z cgylittrniik6desnek l10sszll tavll
folyt8tasa legyen, hiszen meg szall10s kiaknazatlan teriilet van.
Szamomra a gyomaendrodi int\;zll1eny egy olyan kozponl, amire
mindig lehel szamit8ni. Ez az iskola 6ssz<:fogja Ilithat68n a korzetenck
mezogazdasagi tevekenyseget. Hazajaban rnindig a gyomaendrodi
Bethlen szakkepz6 iskolat hozza reI peldaenak a hatekony
egyiittmCtk6desre.

A vihigh310n is eh~rheto

a Start Szocialis Sz()vctkezet
Elindult a Start Szovetkezet honlapja. all1elycl 8 TAMOP-2.4.3,D.2.
13/1 Szocialis gazd8sag fejlesztese a konvergencia regi6kb8n 
"Vegyiik keziinkbe a sorsunkat!" -cill1i', p.'tlyazat finanszirozott. A
Gyomaendr6di Start Szocialis Szovetkczd v,IlTodaji1l18k es betonelem
gyartasanak beinditasa projckt lehetove lctte, hogy a sz6vetkezettink es
projektiink celjai, tevekenysegei, prograll1jai es ezek termekei az
Interneten is megjelenjenek es ott akar meg is vasarolhassak. Ebb61 a
megfontolasb61 elinditottllk szovetkezcti'lOk honlapjM, amelyet az
alabbi cimen erhetnek el:http://www.startszovetkezet.hu

-HuHI'o Pele/: iigyvezeto e/niik-

TEMPLARIUS KUPA
A M8gyarorsz,igi Ejfeli Sportbajnoksagok Egyesiilete IMESEI
tamogat~saval a Templarius alapitvany szervezeseben "tv] ESE
TEMPLA RIUS KUPA" 8szt81itenisz versenyt rendezt<;:k Gyom8
endrod6n 8 Bethlen Gabor Szakkepzo Iskola tornatermeben 2014.
okt6ber IR-an, A verseny az esti 6rakban kezdodbtt 6t aszt810n sok
fialal versenyzo reszveteleveL A TemplfHilis 818pitvany reszerol
Ungvolgyi Janos elnok megbizasab61 Bere J6zsef a Bekesl11egyei
Asztalitcnisz Szovetseg vezctiisegi tagja. valamint, Agoston [stv~ln, a
vcrsenybizottsag clnoke nyitona meg. 8 versenyt, es IOlmacsolt(j Jak8b
Peter il MESE elnokenek iidvozlelet es j6kivansagait. Szinvonal8s,
klizdelmes mcrk()zescket lathattak a rendczvenyen megjelent
versenyziik es az erdeklodo nezok, A merkozesek kiizbtti sZlinetekben a
rendez6seg szendviccsel es iiditoitalokkal kedveskedett a versenyzes
soran clfal'8dt resztvcvoknek. Koszonct i1leli a Gyomaendradi BClhlen
Gabor Kozoktatasi Intezll1enyt \;S 8 Gyomaendrodi Ejszakai Asztali
tenisz Klubot a verseny megrendezeseben nytljtotl tamogatasaert. A
versenyen a kiivetkcza eredl11cnyek sziilettck:
AItalanos Iskolas leany alsO-l£1gQze)1.

J.)KisOttilia
Alt81anos Iskol<'ts lean felsQJilw-zat:

I,) Osan Alcxandra
Altalanos Iskolas fill als6 tagoz(j,t

I,) Csasztek Tamas
2)KisOttilia
3-4,) Ridcg Zalan \;s Bacsi Henrietta

Altalanos Iskolas fill [elsa talW-zat:
I,) Neibort Tibor
2) Polyak Laszlo
3-4,) Galik Tibor es Szmola Szabolcs

AItalanos Iskolc'lS osszcvont vcrsclJX
I) Galik TibOI
2,) Polyak Laszlo
3-4,) Neibort Tibores CS8sztek Tamas

Kozepiskolas filde
I,) Kmetyk6 Csaba
2.) Poly,\k Laszl6
3-4,) Neibort Tibor 6s Gal ikTibor

Feln6tt ferfi:
I.) Agoston IStV<'11l
2,) Bere J6zsef
3-4,) 1zs6 Lajos es B81cizs Csaba

A dij8Zottaknak cs a vccscny tov~lbbi resztvev6inek szivbol
gmtulillunk ' A tiibb mint nt:gyvcn f() I'\;szvetelevellllegtartott verscnges
most is meghozta 8 vart eredmenyckct.

Gyomaendrod Varos Onkormanyzata palyilzatot hirdetett a
kizarolagos tulajdonaban Iev6 Gyomaendrodi Liget Fiirdo
Szolgaltato l(orJatolt Felel6ssegl'1 Hrsasag ugyvezctoi
tisztsegenek betbltesere, A palyazat beerkezesenek hatarideje
2014. december 2-n volt. Az ligyvezeWi megbizas 2015. janucir
J -t6120 19, december 3 I-ig tart.
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T6tka Sandor idei everoI beszeIgettiink
Az iinnepseg utan beszclgettlink T6tka Sandorral. Megkertem foglalja
ossze ·az Idei ev, szamara tontos esemenyeit. Eisokent megis azt
tudakoltam, miert eppen az UTE')
- A nyaron mcgfoga Imaz6dott bennem, hogy most mar szeretnek nemi
penzt keresni a kaJnkozassal. hiszen a csapattarsaim sZ<lmara komoly
penzkeresdi forras a kajakozas. Neill vagyok penzehes, de janu,\rt61
felkolt6zok Budapestre es cl kell tartani magamat, Masreszt itt
megtogyfttkoztl.lnk es rossz egyediil edzeni, vagy eppen csak egy-ket
ember az edziipartnerem. A valt{lshoz az UTE a legmegfelel6bb, ok
adtak a legkorrektebb ajanlatot. 1\ szerz6dcs 2016. december vegeig
5z61.
- KCrel11 , beszeliel1 az idei ell,.,51.
- Mint emlekeznek ra edzuvaltassal kezdtiik az evet. Biztunk benne
hogy j6 Llton fogunk Jarni Tiborral. Aztan j6 edzeseket is csinaltunk:
rendbenment a dolog. I(ezdodott Olaszorszagban egy milanoi
vilagkupaval, itt 200 m egyesben masodik Iettelll, ami szerintem
nagyon nagy eredmeny. Ket kbvetkezo valogaton azt{lIl masodik
lettem, mind a kCtszer. Ez eleg volt ahhoz. hogy bekeriiljck a
vilagbajnoki vaItocsapatba.
Ez utanjott az Europa bajnoksag. Ott akkor 200 m egyesben - olimpiai
szam - hatodik lettem. pontszerzo helyen. Ez is nagyonj6 eredmeny. A
moszkvai vilagbajnoksagon pedig valtoban aranyermet szereztL"iIlk.
Ezzel azelso feln6tt vilagbajnoki cimem szereztel1l meg,
- Hogy il.\'('/1 ,IZr'>p eredmh7.F('kel cr d, mi (/z, omire l10gyun uda kell
figyelni (ll1ap /nindeI16r(ij6ban:)
- ada kell flgyelni az etkezesl'e, hogy ne egyek sok "szemetet", hanem
a gyomomak is megfelclo es kello taperteldi kajat fogyasszak. Azt{ln a
regeneralodasra is, hogy edzesd. utan Ie tudjon az ember vezetni.
valal1lint a felkesziilesekre. Ltgy az ectzesekre, mint a versenyekre,
Budnpesten ehhe? masabb kbriilmenyck lesznck. epp llgy, mint az
edzesek is masilogyan zajlanak. A vilagbajnoksagra keszL"t1tiink otl egy
l1lasfcl h.etes edzotaborbnn. nkkor iSll1erlem meg a kbriilmenyelcet
jobban.Az UTE-hez leszck Iclgnzolva. viszont a Pal Zoltan nel1l UTE-s
edzli, hanemo Angyaltoldes. En nala fogok edzeni. az UTE-nnk hozom
az eredmenyeket. Nyaron, Csepelen, n Gubacsi hictnal lev6 modern
vizitelepen dolgozunk. tCien pedig Budapesten, t6bb helyszinen
alapozunk kCtlbnbo7,o rendkiviil j61 felszerclt termekben, vilgy eppen a
tenneszetben, nhol a futast vegezziik.
- Men n.l'ireokoz izgall77ol, VOb'l' nel1/1jesziillsegel ez acsere?
- Senienhyirc Sokan mellettem vannak il dbntescmmel. A K6r6s I<ajak
elnoksege nagyon szerelte volna, ha itt maractok, de megcrtik' es
tamogafjak a valtast. a fej 16desem 6rdekeben,
- £s a szfildk hogvanfogadj(ik ({ 1'0110zosl ~
- Termeszelesen hianyozni fogok nekik, mint, ahogy ok is nekcm l

Tudjak. hogy meg kellett hozni ezt a dontest. elfogadjak, Egyebkent ez
az elet rendje is. hogy a gyerck el6bb utllbb elhagyjil a esaladi fes7ket.
Tudom, ilogy tamogatni fognak mindenben. Egyebkent igyekezni
fogok. hogy a jovoben cgyre jobb eredmenyekel eljek el, hogy a
gyomilendr6diek biiszkek Icgyenek ri'lm, tovabbra is szurkoljannk
nckem, es mondhassak, Sanyi inncn szarmazik, fiildink!
- TOl'(ibbieredl1l1?n1'es, sikeres, ermekkel dljecoll kajakozasl l
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, Gazdagod6 kajakosok
Az Uj Szechenyi Terv Del-Alfcildi Operativ
Program DAOP-5.IJ-II, - A regi6 lakoss{lganak egeszsegtudatos
eletm6djM tamogat6 civil szervezetek infrastruktun'llis felteteleinek
fejlesztese cimi\ konstrukci6ja kereteben tnmogatasra keriilt projekt
soran megval6sult s61yapalya es csonakhilz fllado (innepseoe november
19-en zajlott a Halasz Istvan Csonakhaznal, a Harmas Kii~iis hidjanal.
Megtekinthettiik az Llj sarkanyhajokat es a csonak/kaiak vlzre bocsalo
helyet. Ezt a T6tkaEp Kft, keszitette. .

Az iinnepseg kovetkezo mozzanata egy bejekntes volt. Gellai [l11re
~ln6k ismertette, hogy ifj. Totka Sandol' K6ras Kajakos versenyz6 az
Ujpesti Tornaegylet szineiben folytatja a versenyzest. Az atignzolasl
nehany honapos megbeszeles sorozat elii7tc meg. Az olimpiara val6
felkesziiles szakmaisaga a fOvarosi csapal mcllett sz61. Az is mellette
sz61, hogy allnmililg is erosen t<lmogalOtt klubr61 van sz6. A
szerz6deseket alilirt<ik, Tovabbra is cpp olYcln biiszkek lesziink ra.
minthn a mi szineinkben versenyezne, mondla Gellai Imre,
T6ka Sandor hozzMette: Minden sportol6 mindennapi alma, hogy
egyszer ott lehessen egy olimpian l Ennek hflttereben nekem is egy
budapesti egyesiiletbe kell ignzolnom. Igaz{lb01 ez ket reszbol all: nem
fligg 6ssze. hogy en hoi edz7em. melyik egyesiiletbe tartozom. Pal
Zoltannal fogok edzeni. akinek a verscny7lijc t6bbek kbzbtt Dudas
Miklos, aki olimpian otiidik helyezett lett Szcrintemjo donles, hogy fel
tudok menni hozza. Mivel nekem az ariikos egyesiiJetem mindig is a
Kor6s Knjak mm'ad, ezert az eredmenycket nem csak az Ujpestnek
hozom, hanem Gyomaendrodnek is. [3(iszke vagyok arra, hogy egy
ilyen egyesi.ilet szineiben ertem el a felnc>tt vil{lgbajnoki cimet, illetve
az ifjLISagi olimpini eimet az lItanpotl{ISi itjilsagi vilag es Europa
bajnoksagol. Nagyon remelem, hogy valaki Illajd at tudjn venni itt a
helyemet.
A munkflt jnnll{lr 6t6diketol Budapcsten kezdem. es abban
remenykedek, hogy kijlltok nz olimpini j{ltC,kokra, cs a7 en legnagyobb
almom val6ra v{djon 1_ fejezte be Totka Sandor.

, \
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Jubileumi gala.
A "Gyomaendrodert Emlekplakett" kitlinlcto dijjal biiszkelkedo
Szinfolt Mazsorett Csoport 2014. novl'mher 8-an, a Katona Jozsef
Miivelodesi Kozpontban Hnnepelte fennallasfwale 20. ev
fordul6jat. A fergeteges gatan az egyiittes jelenlegi, aktiv t<'Jncosai, az
alapito tagok kbziil Nyiri Dora, Meszaros Nikoletta, Szekacs BeMa,
Galgoczi Krisztina, valamint a volt r:lazsorcll tancosok ~s a szlil6k is
ttlllcra perdliltek. A bevonulo zenere - Honvedbanda szol a Stefanian
a Szarvasi Hagyomtmy6rzo Filv()s Zenekar ji,tszotta - otvenket tancos
masirozott be zaszl6kkal, mazsorell botokkal. Szemet es szivel
gybnybrkbdtet6 volt a sok szep, ragyogo SZel11ll gyol11aendr6d i fiatal. A
megnyit6 (innepsegen Toldi Bahlzs polgarmester k6szbnt6je utan,
Agostonne Farkas Maria igazgat6nii. kepviselo asszony is
kbszbntbtte a mazsorett - tancosokat. A Magyar Majorette Szbvetseg
elnbk asszonyanak lidvbzl6 sorait Nyiri 06nllOlmacsolta. Ajubi Icumi
(innepseg elso mi'lsorszama a l'ejervari indul6 volt, aM argaretak es a
Szinfolt kbz6sen tancoltak a klasszikus zen~re. Az est folyaman
nemcsak CSOpOl10S es mini formaci6t lathattak az erdekl6d6k, hanem
bemutalkoztak a legligyesebb sz616 - [Jaros - es tri6 mazsorettek bot es
pompon kateg6riaban egyanint. Sze[Jsegcs es torokszorit6 ~rzes volt
Knapcsek Kittyt elbllcsilztatni tancos tilrsait61, aktiv "szin1'oltos"
mazsoretl ~veit61 ~s az egy(\ttes vezetiljeti\l. Monti: Csardas clmel
koreografiaja es a tancosok el6adasm6dja l11egdobogtatla nemcsak a
lanyok, hanem a nez6kbzbnseg szivet is. A vilagilo botos szam es a
kilenc sZlil6 rock and roll tanca l11egkoronilztil a meghato pillanalokban
es elmenyekben teli rendezvenyl. Veglil a hatalmas torta felvagasara
keliilt SOl', amelyet Piroska Attila tane ilsszisztens keszitell Fekecs
Fanni esJ6nas lzabella tilrSaSagaban.
A Szinfolt Mazsorett Csoport Gyomaendrod hirnevet messzire
rbpiti, es a varost mellon tudja kepviselni nt:mcsak fesztivalokon es
versenyeken, hanem a klilbnbbz6 kllltllriilis _. CS spo11 rendezvenyeken
egyan'1nt.
Koszonjiik fI SZULOK es a kbvetkezo szt.:melyek anyagi, erkblcsi
segitseget: Toldi Balazs polgilrmesler, Ugyrendi, Oktatasi - es
Kulturalis Bizottsag, Lehoczkine Timitr Iren al[Jolgarmesler ilsszony,
Kardos ferenc, Gschwindt Mihaly, Jakus lmre, Poharelec Laszlo,
Medve Norbert, Gozan Sillldor, Gyomai Knc,' Nyomda Zrt, Vida Bela,
Fekt:lt: LiljOS, T6tkacp Kft, Dr. Bagi Laszl6, Tapir- Pa[Jirbolt, Lt.:ngyel
Laszl6 (Devavanya) Kovacs Karoly (Dhavanya) Timar Andras, Banfi
]Stvilll, Gellai T(inde, Gonda Anik6, YllCCil viragbolt, Kis Balint
Altalanos (skola vezetos~ge, Dr. S7.0nda Istvan, Lustyik - du6,
Szarvasi Hagyomany6rz6 FilVOS Zenekar.

-/-IUI1I'({ )o!tin a SzinjiJl! !'{'Z(!!(;ie-

KIS BALINT ISKOLI4
Matematikai zseni palllnblk

A Kis Balint Altillanos Iskolabol hat csapilt nevezett a nepszerl\
BolYili Matematil<ili Versenyre. 2014. okt6ber I,O-en, Szarvason, a
Benka GYliia Evangelikus Altalanos Iskola es Ovoda adott helyet a
regional is versenynek.

Eredm~nyhirdetcs november 6-an, ilZ EI'i<el Ferenc Zeneiskolaban volt
Gylilan, ahol il Fekecs Eva tanarno altai felkeszitett csapat aZ el6kel6
negyedik helyezctt lett 49 csapatbol' Vcrsenyz6k: Deli Boglilrka,
N~meth Regina, Mlinkacsi Lili, Vincze Levente. Szereleltel
gratliialunk i
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Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny
2014. november 7-~n, Szarvason, a Bcnka Gyula EvangeJikus
Aitalilllos Iskolaban az anyanyelvi cSilpatvt:rseny regionalis fordulojM
irt:'lk a gyerekek.
AKis Balint Altalanos Iskolab61 cgy hatodikos es egy hetedikes csapilt
Illcrelle meg Illag<it. A nagyobbak 60 csapatb61: 13. helyezettek lettek.
mig a hatodikosok: 67 csapillb61: 24. hclyezest ertck el.
Felkeszito tanarok: Forgacsne Gyetvai Krisztina es Hunya lolan.

Szavaloverseny Gyuh\n
A gyulai Karacsonyi limos Katolikus Gimnilzium 2014. november 14
IS-en a 16zsef Attila-dijas gyulai kblt6, Simonyi Imre tiszteletere
ernlek verscnyt rendezett.
A XlV. Simonyi Imre Eml6kverscnyen reszt vett a Kis Balint
Altahlnos Isko1l1b61 Weigert Cscnge 8. a osztalyos tanulo. Eloszbr
cgy kbtelezo Simonyi- I<bltemenyt mondott el Csenge, majd egy
szabadon vidilsztOtt mClvct. amely Szilagyi Ferenc: Oszi honvagy cimG
verse volt. Nagyon j6t sikeliilt mindl<et versmondasa. A nepes
me7.onyb61- 23 sZilval6 volt ebben a korcsoportban- a negycdik
helyezest erdernelte lei. Felkcszitoje: Hunya Jolan tanarno.
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REGI DUTORT, ANTIK DUTORT vAsARDLOKI
Gyornaendr6d, VI ker. 540.

Telefon: 06-30/9533-594

ItEALIS AitON VESZEK:
Boltberendezest • hagyatekot, regisegeket,

6cskasagokat • regi stilbUtorokat
'parasztbutort (szekreny, asztal, kaszli, subl6t,

faliteka, konyhaszekreny, lada, szek,
tiikor es tiikorasztal, kredenc)

Fizetes azonnal, keszpenzzel!
Barkai lsolt, GyomciendrOd, Bocskai u. 59.

Varjuk kedves vasar16inkat a
Fo tit 214. sz. alatt (a T-Mobil helyen), a

Mobiltelefon Szakuzletben!,
Uj es hasznalt mobiltelefonok I.~""--

ertekesitese, javitasa!
Tartozekok, navigaci6k!

Nyitva tatias: H-P: 9~ 12; 13-17. ijol1ijl~~~1.~~o
Szo. 9 12.

Rendel:
Bekescsaba, Szent Istvan ter 6. szam alatt

HETFON: 14-18 6RAIG

Ruhajavitast valla/ok!
Cipzarcsere, jUggonyvarras, atalakitas, szukites, bovites

Gyomaendrlfd, Apponyi u. 17/1.
Nyitva tartas: hetfO-pentek: 9-12-ig; 14-17-ig

Szombat: SZUNNAP!

CSONTKovAcs-AKUPRESSZOR

)

/-/-:\.. c'<>--~ _ idegbecsipodesek, izii/eti b/okk, tartasi
. -- rendellenessegek megsziintetise

- nyaki eredetii szedUlesek megsziintetise
- sportseriilesek, iziileti banta/mak keze/ese
- hagyomanyos kinai orvoslas
- fu/akupunkturas fogyokura
- porckorongservek es tirdblokkok mutet

nelkiili megsziintetese

• Epft6ipari szolgaltatasok nyujtasa,

~ epftesi anyagok szallftasa

-I.l,a • K6rnyezetvedelmi engedellyel

~
~ tiszta beton, teglat6rmelek

0(5 ;~ atvetele dijmentesen

:~ Daralt beton, fegla: 2500 Ft +afat61
Elerhet6segek:

info@totkaep.hu
66/386-186; 301334-80-18
www.totkaep.hu

\.

DR. GARZO PETER termeszetgyogyasz
Mobil: 06-30/9458-477

PAP' D OZ
Stancolt es hagyomanyos
PAPIRDOBOZ gyartasa

I , I

STANCFORMA KESZITESI
R6za kit..

5500. Gyomaendr6d, Ipartelep lit 1/1.
Te1./fax: 66/282-095; 06-20/9142-122

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

"Szep rllhaball, arallyaj/oll DCYELET: ejjel-nappal hivhato
kopogsz mosl, hogy szabad-e'!" telefonszam: 06-30/630-80-97

(Weores SandOl)
... Csoke Janos ... ...

TEMETKEZESISZOL6ALTAiAS
Temetkezes, temetkezessel kapcsolatos

teljes korii iigyintezes
GYOMASZOLG [PARI PARK KFT.

Gyomaendrifd, Ipartelep ut. 2. sz.
Tel.: 66/386-233; Fax: 386-269

,Az iigyfelszolgalati iroda nyitva tartasa munkanapokon:
8-12:00-ig es 12:30-15 6raig. ipgyomaszolg@internet-x.hu
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Utraval6 Toldi Balazsnak Uj evangelikus lell<esz erl<ezett a varosunkba

Hogyan hatnak szervezetiinkre a
foldsugarzasok?

Daganatos betegsegek,
kroniklls gyllllad{lsok, hor
monal is zavarok, meddbs6g,
sziv- cs errendszcri l1legbe
tegedesek. magas vernyo
mas, alvaszavarok, migren,
szervi mCiI<odesi zavarok,
erneszt6rendszt:ri problC
mak - es meg hosszasan
sorolhatnank azokat a
megbetegedesekct, amelyek LW.;;."""'-:.o:J.lI"'"""'__.....:....;".,.....~

kialakulasat a radicsztelak, kulal6k cs termeszetgyogyaszok az
elektroszl1log es a karos foldsllgarzitsok szitmlajara irnak.
Tapasl.talataink szerint a bClcgscgck 60-80%-anal kell szamolni
lehetseges kivalto okkenl al. cl1llitett sugarzasok megbetcgitb
hatasavaL

A fcild magnescs tcrcben, kisligarzas{lban keletkez6 zavarok 
energiakoncentracj()k -. es a kliliinbozo energiaaramlasok frekvenciai
egybeesnek szervezetunk mi'lkbdesi frekvenciaivaL Klilsa ritmizalo
jelkent kcpesek megzavarni sCJtjeink cs szerveink ossl.ehangolt
ml'lkodeset. A SZl. Gyorgy-enel-giasav rrekvenciaja pI. egybeesik az
ingatlanllnkban korabban lakok megbetegedett szerveinek mukodesi
frekvenciajaval. ezaltal miikodcsiikbell zavarokat kepes oko1.ni.
Ritmizalo jele "feliilvezerli" a sejtek es szervek belso ritl11izal6-vezerlo
jeleit.

1
-------- --------- ------------ ------- ---- -I Fulbp Manlka Soltvadkerten sziiletett

I 1971-ben. Kecskemeten vegezte el a
Tanit6kepzo FOlskolat ititaJanos es
nemet nyclvszakos tanito szakan,

I maJd Szegedcn a Juhasz GYllia

I
Tanarkepzo Foiskolan posztgraduillis
kepzesen szerezte meg a nemet

I
nyelvtanali diplomat. Eveken at
t~nitott Kiskunhalason a Szilady
Aran Reformatus Gimnaziumban, A

IVasarnapi Iskolai Szove!seg, - mely a
vilag J76 orszagaban mtikod6

I nemzetkozi CEF (Child Evangelism
Fellowship) magyarorszagi kep

viselbje - aktiv gyermekmisszionariusakent 6-12 eves fiatalok kozott
szolgalt 5 napos klubokat vczetve. majd a vczelbkepz6 elvegzese utan
tanitokal is oklatotl relk0szitve okel a gyermekmisszios szolgatalra.
Budapestcn az Evangelikus Hitrudomanyi Egyetem teologus-Ielkesz
szakan SZCI'C7tc meg a lelk0szi swlgalathoz szLikseges elmeleti
ismereleket.majd <11. e71 kiiveto gyakorlatot a Soltvadkerti Evangelikus
Egyhazkozscgben vegezte. A tavalyi evben 3 ket tannyelvii
Mezobercnyi PetMi S{lndor Evangelikus Gil11nazium iskola
lelkeszekent szolgalt. Kel gyermeket egyediil neveli, egy 8 eves 3.
oszt<iJyos kisfillt; ki Gyomaendr6dbn jar altalanos iskolaba es egy 16
eves 10 osztalyos nagylanyt, ki a mezbberenyi ket tannyelvii
gimm\ziumlanuI6ja.
Szeptembcr I-tol a Gyo111ai es a Mezottlri Evangelikus Egyhaz
kozsegek Iclkeszekent oro111111el varja ilZ ittcni szolgalatot hittan 6rak,
istentisztcletck, bibliaorflk es b\:szelgetesek alkalmavaL A F6 Lit 178
alatt talalhato evangelikus tcmplom es parokia l11indenki szamara
nyitva {tl! lelki gondozoi beszelgetesekre. hivataJos iigyintezesre
(kereszteI6, eskiivo, tcmetes stb.). lstentisztelet: vasarnap l) on\tal,
hivatali ligyilltczes szcrdankcnl piaci Ilapon 8:30-12:00-ig van.
Telefonoll (20-500-661 0) vagy elektronikllS tlton
(monika.flp@:gm3il.eom) eliJre tortena megheszeles alapjan barmikor
szi vesen all az egyl1ilztagok cs el'dck lodok rendel kezesere.

I.

•

GEPJARM" MUSZAK ALLOMAs
AUIOSO i ele

uszak- -z ga
AKC 0 aron 22000
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G isze viz
-K'rna -avitas

-Eredet-seg vizs alat
Varga Bela autoszerelo moster
Gvomaendrod, Csokonai u. 31

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

Utravalolll fogadd tanacsomaL Mint n0h{IIlY hamllba siilt pogacsaL
Keriild a levitczlett tanacsadokat' A hizelkcdo koponyegforgatokat.
Ne hallgass rajuk, mert felrevezetnek. Most benned bizik a yaros nepe,
taled sokat var cserebe. Feladataid soha ne feledd, rosszakat ne vallalj,
majd sokan segitenek bnzaen es bnzetlcn. Olyan emberek allhatnak
koriilotted, akik levitezlettek Vorosok Vid0kc ... Ne hagyd, hogy ez
vezessen. EUened szavaztak, mel1 ez il'anyit Teged. Buta, liberalis,
hatalmaskodo, istentelen, hazatlan bitang haracsolo. Ki semmit a
hazaert nem tett, de amit Jehetett, mindent magfmak szerzett meg.
Brutalis zsarnok, bosszllallo, feneked6, \'aroslInk Voros Dobrogije 0,
Halv{my lItanzata a tehetetlenseg mintapcldanyanak. Nagykepi'ljapan
kakas, aki mindig masra vagyott. Lcvitezlett pokhendi, aki a
bin\latokra sosem hallgatott, Ha szolt valaki, ugy tett, mintha nem
hallana, Korlatlan kenYllrkent hitt magaban. Teljesen eI volt telve
hata/maval, magavaJ. Aki biralta, annak peldaul jarmuve banta, Tobb
ezer forintos kart csinaltatott annak kel·ekparjaban. Na, nem 0 csinalta,
a hizelkedok kozid valaki fel voll bel't:lvc CITe. Dc nem velle eszrc,
hogy a levego egyre fogy koriilotte. Mi;gislegjobban kell telned az
alnok ban\nybbrbe blljt farkast61. Sokan szabadulnank tble. 0 aki a
varos penzen tanult. A levitezlettek tanacsad6ja a harag, ki a torvenyt
Ltgy forgatja, ahogy nekik jo, aki hizelgon szemedben tamogat, de
ellened a harad mogott uszit. Azt mondja, erlcd teszi. 6 jbn a torveny
nevevel, ez ellenseg, ez gazember, ezt mcgoljuk a torveny neveben.
Minden gazembersegben tarsad lesz, regi serelmeit belCd idteti, mint
ellenseget kezeli, uszit ra es t0ged es ellcned Hi! hallgatsz I'a, elveszel a
marakod{tsban, tettestarsa leszel a bl'lI1os telre,\11 itasban. Nem lesz erod
a feladatok vegrehajtasahoz. SzethLlzas fenyegct, megoszlik 3 testlilet.
Fele teged, fele ellened agitaL Regi magyar {Itok a partoskodas Ez
fenyeget, elsopor, ahogy jottel mesz. Tal11ogatjuk, koszonjiik, hogy
helyre allitod a kultllrat. Konyvtarunk regi rend szerinti felallitasat. A
sLily szerinti szemet szallitasat es sok m<1st. Kivanok eredmenyes, jo
l11unkc\t! Kivanom Gyomaendrod felviragoztatasat. Fogadd
tanacsomat, mint hamuba siilt pogac.sar, vidd magaddal a hOSSZll lltra.
Juttassa eszedbe a feladat nagysagat es segits0gemet a hOSSZlilit soran'

D,: Weigert J6zse(



Nema gyilkos: az erelzar6das

Szfvillfark(I/.\'
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Az erelmcszesedes kovctkeztebcll az ercken kialakllla plakkok
seliilhetllck. illetve mcgrepedhetnck. Az igy keletkezett seliilt fellilet
patlasa a trombocitak fciadata, amclyek a serlilt erfalhoz tapadnak,
osszecsapadnak, vagyis verrog keletkezik. Ez a verrog reszben vagy
teljesen elzalja az eret, ez{lItalmegakadMyozza a verkeringest.
Ennck kovetkeztebcn az er altai ellatott 5Zcrv verhianyos allapotba
keliil, valamint nem kap cleg oxigent. Amennyiben ez a folyamat a sziv
koszorllereiben jon !etre, szivinfarkt\1sr61 bcszellink. Ha az agyban,
akkor szellitesnek vagy stroke-nak nevezzlik, az also vegtag alierias
elzar6dasakol' ped ig pel'i ferias arterias erszCIi< liletl'ol beszelunk.
Vezet6 hah'tlok
Magyarorszag vezet6 halciloka a 5ziv- es errendszeri megbe
teged6sckbol adadik. Az cl'elmeszesedes mar javal a lunetek
megjelenese e16tt. fiatal korban elkezdodhet. hiszen eletlink saran
ereink cillapota folyClmatosan romlik. Kes6bb szeliites, infarktus vagy a
vegtagokonjelcntkezo erszCikulct formajaban valik vegzetesse.
Okai
Kialaklliasanak mokai k6zt szel'epcl a kolcszterindtls taplalkoz{ls, a
mozgasszcgeny e1etmad cs kliliinbozo bdegsegek is okozhatnak
erelmeszesedeses plakkokat. A tLlistdy, a dohanyzas, a magas
vernyorm\s, a cllkorbetcgscg, si)t magaban az idosebb e1etkor is
rizikMakturnak sz{unil.
Nagyobb kocl<llzat
Az erelzal'adcis az egtsz errendszerre kitcljedo megbctegedes. A
szivinfarkluson {ltcsetl betegel hClmarabb fenyegeti a szellites veszclye
vagy annak enyhebb formaja, mint a I<iivetkczo szivinfarktus, ugyanigy
a stroke-os bctegnel nagyobb a veszelye a szivinfarktllS
kialakul~ls<\nak.

Az erelzal'adas slilyos betegseg, amely stl'oke vagy infal·tkus
form<\jaban halalt okozhat, de az ak\lt esemcny Iczajlasa ut;'111 is a beteg
folyamatos l'ehabilil{lI.:i6ra szorul. A sziv- cs errendszcl'i betegs0gek
kezelcse, fOkenl mcgelazcse clsodlcges nepegeszsegligyi feladat.
Kczclcse
Kezel0seben es a kiivctkczmenyck kivedesebcn clsii lepes a mcgfelelo
eletm6d kialakitasa A dohanyzas csokkentese, elhagyasa, a
cukarbetcgseg korai fclismercse, helyes laplalkozas, megfclelo
tcstmozg{ls bciktCltilsaval es a vernyomas karbantaliasa scgithet
megeloznl az erelzar6dasl.
Amikor meglortent a baj, Ichetnek olyan stliyos kovetkezmenyek, hogy
az elct1l16dv{1It{IS 1l1{11' nCIll jclent elegend6 sikcrt, ekkor gy6gyszcres
kczelesrc szol'ul a beleg. Ilycn keszitll1enyck pI. a verhigito
gy6gyszcrek, amelynek ll1egfclelo szedesevel a szivinfarktus es a
storke kockaz"ta Jelentii5en esokkenlhel6. A gyogyszert azonban a
beteg nem hagyhatja el. clete vcgeig szedni kell, hiszen a betcgseg
kivalto oka is elethosszig fellnall.
Hagyoml'll1yos e5 I<omplementer I<ezeles
Jclcnlcg kuliinbozo alternativ kezelesckkel is kivalaan fellephctClI1k a
panaszok ellen, s6L a gyagyszer cs a kiilonbozo terapiak, amelynek
halasara az (is5zelapadt versejtek szetv{dn"k (pI. lezcrter{tpia)
biztonsiiggal alkalmazhatak CgYIl1{IS mcl ktt, hiszen a gyagyszer
kemiai, a ten\pia fizikai tlton hat.

&>ACQAMENTUM

TEMETKEzt0
Allando jjgyelet: 36-30/696-71-11
Gyomaondriid. 8ajcsy-Zs. itt 117. Sl.

INYA IMRE
5500 Gyomaendrod, Bajcsy-Zs. lit 98.

Telefon: 66/282-802; 30/6388-953
AKCIOS AJANLAT!

STIHL, MAKITA kisgepek a keszlet erejeig!
Alkatreszeik es kiegeszitOik is megvasarolhat6k!

Szegelynyir6k, kaszak...

Mos6gepek, hiit6k, fagyaszt6szekrenyek

Futesfelujitashoz, rekonstrukci6hoz kazanok,
radiatorok, szerelvenyek!

Idomacelok, sfkhal6k, lemezek
Min6segi konyhai eszk6zbk, haztartasi gepek

Minosegi kerekparok es alkatreszek!
Epuletgepeszeti anyagok, csbvek idomok, kazanok

TUzrostely (kalyha- es kazanrostelyok)
kandall6k nagy valasztekban!

Furd6szoba felujftashoz mindenfele felszereles,
szukseg eseten rbvid hatarid6vel tbrteno beszerzesek!

FQteskorszerQsfteshez, fUrd6szoba kivitelezeshez
kivitelez6t tudunk ajanlani!

Nyitva tartas:
hetkoznap: 8-12; 13-17Mig; szombaton: 8-12-ig



Gyomaendr6di Kormanyablal<
20 J4 novcmber 14-6n. il Ji'll"f\si Hival,ll epillelen belii! i koltozes
rniatt a Ciyorn,lcndl"odi .lilr:isi Hivatal Oklllanyirodajaban az
ugyf011(Jgadas S/lillt'tclt.
2014. l1ovcllllx'r 17-101 az Oklll{l11yil"Oda dolgoz6i il 20. es 21. SZ.

irodrtkbClI1 logadjilk az ligylelekel. Az Oklllill1yiroda helyen
vnrhat6:111 november vcgell rnegkezdodott a KormanYilblak
kialakit{ISil.

i '~ .~ til Megalakult aRoma
,. J ;:~1t\ij Nemzetisegi bnkormanyzat

",.;} ;~, iVl int ahogy arr61 milr korabbi cikkiinkben
besdlllllJ II un k. <1 Ci yomaendrocli Roma N"mzetiscgi Onkormilnyzat
okr6ber 27-ei :11:1kllI6 iilesc ~1"\:'clmcnytelenCil znrllit. Mivel akkor nem
tlldtak magllk k6zlil clniikiit 0s e1ni)khelyctlcst vitiasztani az egycnlo
szavazati al·ill1yok mi:111. /\1. els0 alal·allo (desen az eln6knek javasolt
Szecsi Ferenc Snndorn0 es Szecsi Zsolt is 2-2 tillnogato szavazatot
k<1pott it ncgytilgll tcstidetbcn.
A novcmbcl· :I-rln Illl'giSJllClclt :lIaklilo iil0sen a relek eredmenyes
egyezteteset kiiv('tiien mar sikeres kn a dlasztns. Eln6knek Szecsi
Zsoltot.clniikhclyl:ttcsnek Szeesi Ferenc Silndornet vnl<1szlottak meg.

Gyomaendrodi Noi Kezilabda Sportegyesillet a 20 J 4-15-os bajnoki evadra
is sikeresen palyazotl. A Magyar Kezilabda Szovetseghez benytljtott
sportfejlesztesi programjuk alapjim utanp6tJas nevelesi feladatok ellatasa
jogcimen 10000 152.- forint beszedesere jogosult 2014. julius 1. es 2015.
junius 30. kozoll. A keret feltoltese folyamalosan tortenik, mellyel
egyesiUetiink anyagi helyzete stabil maradhat tovabbra is, kello alapokat
biztositva aj6, minosegi munkahoz, fejl6deshez.

UJ GYOMAENDRODIHiRLAP 9
Sikeresen palyaztak a n6i kezilabdasok

Legyen mindenkinek szep kanicsonya!
MSZP Gyomaendrodi Szervezete

EIsa.orban gyermekruhat, takar6t, Cdc.seget, tart6s
lilelmlszert, jatckot, kanyvet varunk. Az adomanyokat es az

ajapdekokat kerjUk, hogy elpas dobozokban juttassiikel '
hozzank.

A legkisebb ado many is oro met okoz a raszoruiolmak;
Kerjiik, akl tud, segitsen. Koszonjiilt a raszorultak

neveben is.

Az MSZP Gyomaendrodi Szervezete is fontosnak tartja,
hogy val6di segitscget nytijtson minden raszorll16nak. Ezert a

kiizeledo decemberi ilnnepek alkalmab61 adomany- es
l\!andekgyiijtesi akciOt szerveztink.

A gyiijtes november 24-im kezdodik
es december lO-ig tart.

hCtfoto1 . pentekig 8·to1 14-ig.

nehez sorsu gyermekekert
{ '-"'<~;i es csaladokert ~\,~, ;,.

A kanicsony a szeretet es a beke iinnepe.

Az adomanyokat varjllk a:

GYOMAENDROD F6 ii.t 66, szam
alatt, aRoma Szabaditlol<ozpollthan

[volt mOSEK NAPKOZI OTTHONAI

A Mozgaskorlatozouak es Hadirokka/l!nk Gj'omnendrodi Egyesiiletenek
vezelosege neveben: Timame Kozma Agnes I!lnok

Kedves Sorstarsunk!
Minden sorstilrsunknak. Gyomaendrodi polgilrnak es tilmogat6inknak
aldott. bekes es egeszsegben gazdag karksonyi iinnepeket es sikeres
Lljevet kivanunk.

'------------_._-_._--------------'
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BibliatOrteneti jiitekos veteIkedo

2014. november 21-en Bibliatorteneti jatckos vetelkedo ketiilt
megrendezesre iskolankban. A versenyr~ MezotLlrr61, Gyular61,
Bekescsabar61, Oroshlm\r61, Bekcsszentandn\sr61, Szarvasr61
erkeztek hozzank a katolikus iskolak als6 tagozatos diakjai
neveloikkel, hitoktat6ikkal.
"Mert ahol ketten vagy harman egybegyiilnek az en nevemben, ott
vagyok kozottiik." /M:He evangeliuma 18,20/
Elozetes feJadatkent rajzpalyazatot hirdettiink a resztvevo
gyermekeknek "Allatok a Bibliaban" cimmel, illetve Szent Imre
herceg eletebol kellett felkesziilniiik a tanul6knak. A rendezvenyen
T6th Ferenc igazgat6 Ilr koszontbtte a versenyzoket, majd Czank
Gabor katolikus plebanos kozos imadsaggal nyitotta meg a vetelkedot
es Szent Irme eleterol meselt a gyermekeknek. Iskolank masodikos
diakjai kis ahitattal Lidvozoltek tarsaikat. A deilitan folyaman jatekos
formaban adtak szamot a kisgyermekek tlldasllkr61, Ligyessegiikrol.
Minden csapat izgalommal varta az eredmenyhirdetest, amelyet a
harmadik osztalyosok dramatikus jateka es kozos enektanlilas elozott
meg.

A vetelkedo eredmenye:
I. helyezett: I<anlcsonyi Janos Katolikus Altalanos Iskola, Gyula
II. helyezett: Savio Szent Oo01onl\Os Kafolikus Alfalanos Iskola es
Ovod a, Bckescsaba
III. helyezetl: Szent Istvan I<atolikus Alfalanos Iskola es Ovoda,
Mezotur
EZllton szeretnem megkoszonni az iskola vezetesenek, a kollegaimnak,
a technikai dolgoz6knak az aldozatkesz munkajat, tamogatoink
onzetlen felajill1lasat, anyagi hozzajarulasal!
Meszarosne Kiss Katalin
tanito
Tamogat6ink:
Color Shop Papirbolt, Tapir-Papir Ir6szerbolt, Kalamaris Papir-iroszer,
Mel6dia Uzlethllz, Szoke es Szujo Kft. Csardaszallas, Hornok Erika,
T6thne Kovacs Edina, Szab6 Imre, Santa Endre Zoltan, Darnai Peter.

TOK JO NAP a Szent Gellertben
Az oszi sziinet utani napon a nyolcadik osztalyosok siirogtek-forogtak az
aulaban, s hangulatos oszi dekoracioval diszitettek fel az iskola epiiletet.
Toklampasok keri'dtek az ablakokba, tokbol keszi'llt 6rias babok
koszont6ttek az iskolaba belepoket.
lIyen fogadtall\S utan kival1l:sian vartllk a deilitani jatekos feladatokat.
Csoportba osztottak benni.inket, volt barack, szilva, szolo, madariJeszt6
csapat, allOl tanarok es diakok k6z6sen kiizd6ttek a feladatok minel
sikeresebb megoldasa erdckeben. Volt ott minden: tokguritas, gesztenyevel
celba dobas, szellcmi toto, toktOzelek es mas tinomsagok k6stolasa.
Remekiil sz6rakoztunk, sokal nevettlink. Az eredmenyhirdetes utan is
mindenki gyoztesnek erezhette magat ezen a "Tokj6 napon".
Kosz6njiik a nyolcadik osztalyos tanul6knak, szi.ileiknek es
osztil!yfiinokenek ezt a v{dtozatos programot. RemeljClk, hogy ezzel egy llj
hagyoll1itny kelt eletre iskolankban s jovore mar mi, hetedikesek
szcrveziink hason 16 programot.

Csernyeczki Liliana 7. osztalyos tanulo
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Am hiaba a kerleles'>-"J
Egyiklik sem nyujtott segitseget. " )
Meneklilt az eleteert,
Mint egy maganyos, slr6 kisertet.

Adventre koszortl keszi.il,
Melyet szines gyertyak diszitenek,
Ettol az iinnep megszeplil,
Eg a hit, remeny es a szeretet.

Fiirj Katalin es Mahler Csaba

Kanicsonyi iizenet

Remeljlik, hogy orokke tart
Ez a az erzes mindenkinek a sziveben,
S karacsony elmLtltaval majd
Visszaidezodnek az emlekek.

E napnak neve karacsony,
Varunk ra nyugtalan negy heten at.
Ekkor a taj hamvas barsony,
Sok kedves kis angyal hazunkra szall.

Megerkezik a Szenteste,
Acsalad feloltozteti a fat,
Kicsik, nagyok enekelve
Otthonukba szolitjak a varazst.

, '1... \."

Hoember nezi a holdat, \'<,
Szank6n siklik a sok boldog gyermek, , ) \ j
Jegcsap fagyos vizet csorgat ''('"
SzelfLltta h6dombok emelkednek. ' .":;'i 1

Mikor farad tan lerogyott,
Egy illatos, vig fenyOfa ala,
6 hozza emigyen sz6lott:
-Bujjal karjaimba, szegeny barat!

Jezus, mikor a Fbldbn jart
S gonosz emberek elal bujdosott,
Esdve khlelte a sok fat,
Teritsenek n1 Stlri.\, dtls lombot.

Messiasunk megaldotta,
Orokzejld ruhaban ti.indbkbljon.
BeJ(el es oromot hozza
Minden embernek ezen a Foldon.

Sikerult elrejtoznie
Eszrevetlentil lildozoitol,
Mert a fa atolelve orizte
S oem alIt ott tetlenli!.

Talpunk alatt ropog a h6,
Apr6 h6pihek tancol lejtenek,
Befagyott a j6 oreg t6.
Fenyar borit hazakat, s kerteket.

VEGYES,------, ----

Ontottvas, zomaneos burkolatu
(szentUzelesre) kalyha elad6. Erd.:
20/221-6633

Utanfut6s kislraktorral szallitasl es
kisebb terulelek, zart kertek szantasat
vallalom. Erd. 70/7057-668
~_ .._..,,-.....~--_ ...~_._-.-- ..-_._--_._-----------_._-_._--
Dunnal, parnal, hagyalekol veszek
Gyoman, Pel6fi u. 64. 30/4643-956

Egy gar<izsra val6 38x18x10 em es
berenyi blokktegla elad6 fel aron. Erd.:
Gye., Zrinyi u. 29/1. este 5utan.
----------
Moulinex, 6alkol6reszes, alig hasznalt
zoldsegparol6 elad6, 6 e Ft. Erd.:
20/221-6633•••_·.·. __ ·_ _.···M··__··,.··.· ··· ····_·.~ _..~__~._~ _ _~•••._

Feher szinu tea-kalyha elad6. 7 e Ft.
Erd.: 66/283-774

Berbe kiad6 kiesi, de rendezetl, j6
allapolu esaladi hazal keresek nagyon
hosszu tavra! Megbizhat6, fizel6kepes
n6 vagyok. Nyaral6 is lehet. Erd.:
30/640-33-73

Korrepelalas, felzark6ztalas,
magiln6rak, fejleszl6 foglalkozasok,
dolgozatokra, kozepiskolai felvetelire,
versenyekre val6 felkeszites, allalanos
iskolasoknak (1-8. oszt.). Tovabba
alap- es kozepszintG erettsegire val6
intenziv felkeszit6 foglalkozasok
matematikab61. Iskolai dolgozatlapok
megrendelhet6k. Korszeruen felszerelt
tantermemben minden felszereles
ingyen biztositott. Cel a minel jobb
iskolai eredmeny elerese! Az On
gyermekeert dolgozom! Erd.: 30/856
32-18

Robog6alkalreszek oles6n elad6k. 12 "
gumik. Karburator, kuplung-szett,
kontraszlrug6k, feklaresa, henger,
hengerfej, f6tengely, hats6 atlelel,
sporllegszur6, ekszijak,
kormanykapesol6k, sziv6esonk,
varia lor, fuv6kak."stb. Erd.: 30/856
32-18

Telefonsz~n1: : ,.:.: : : , , : , ::., .. ;, .

(Irariyar)'::::.:::~::::::.:::::::.. ~l) .................(?J.va~~~16frassal!)

Gye., Okt6ber 6. Up-en 2 szobas lakas
elad6 vagy kertes hazra eserelhet6.
Erd.: 20/5767-879

Gyomaendr6d Keeseges-zugban
vizparti horgasztelek elad6.
Erdekl6dni: 0630/367-0840, vagy
0630/998-5096

. .. . .
.......... .- •• '" ~; ••••••••••, •••.• ~ ···1 ..••••• •• ,' - ••••••••••••••••• ~ •••••••••••• ~ .•••••• ;.••.•••••. "1'" •••••••• ~. , ••••

..................................................................: : ;; , : ..

INGATLAN
----~-_...--------_._------~_._----_ ...

Gyoma, Arany J. u. 16, sz, alatl 4
szoMs, osszkomforlos haz elad6, Erd.:
20/5266-573
Gye. ,-R~k6czTl;~ban, 4-szob~s~duiila

fUrd6szobas, dupla ebedl6s, 2 bejaratu
polgari haz mellekepulelekkel, dupla
garazzsal, vegyes tuzelessel,
berendezessel elad6. Erd.: 661787-723;
30/851-99-02
Gye., felkomfortos paraszthaz,
bekolt6zhet6en, Kalvin u 57 sz. alatl,
elad6. Erd.: 70/2015-208; 66/282-148
Gye., Boeskai 33/1. Sz. uj epltesu,
padlasszobas haz als6epuletekkel
surg6sen elad6, vagy lak6telepi lakasra
eserelhel6. Erd.: 66/787-72:3; 30/504
69-44
Gyoman, Zrinyi u. 19/1. alatl 5 szoMs,
etkez6s, vegyes, ill. gazfGteses haz
elad6. Erd. 70/566-73-44

• APROHIRDETESEK • , APROHIRDETESEK •

............................ ; ,.. ; , : , ,.

Gyomaendr6d6n a Rak6ezi u. 29. sz.
alatt nagy esaladi haz-jelenleg orvosi
rendel6kenl mukodik, elad6.
Erdeklodni: 0630/367-0840, vagy
0630/998-5096

Tisztelt Hirdetonk!
Uj Gyomaendrodi Hirlap szerkesztosege Cim:
5500 Gyomaendrod,Arany J. u. 25.; mobil: 06/20/2216-633;
e-mail: biro.karoly5@upcmail.hu; Bekuldesi hatarido minden h6 25-e!
"T ... . .. ..>C

INGYENESCSEREBERE mRouts (APROHIRDETESI
Fel~d6neve: ,' ,.. " .. """, ,.. ",., , " , :: .

Cfme: ; ' :: ; .

Cserebere (apr6") hirdelesszovege (madO sz6): : , .

Osszkomfortos tanya elad6 3809 m2
teruletlel, nagy mellekepuletlel az
endr6di vasarter mellelt. Ar megegy.
Szer. Erd.: 30/554-8509
Gye. Mirh6hali uleaban hosszu,
fl~lkomfortos paraszthaz elad6. Ar
megegy. Szer. Erd.: 70/271-81-46
Gye., a Templom-zugban vizpartra
men6 ingatlan elad6, villany, furotl kut
van. 4614 m2. Ar megegy. Szer4. Erd.:
70/9438-212---_._---_._-------_._....._-~_.__....._----
Endr6don, a SUQar ulon hosszu
paraszthaz elad6. Ar megegy. Szer4.
Erd.: 20/245-12-62
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Gyomaendr6d, Kossuth u. 31.
TELEFON: 06-30/278-04-05

KARACSONYI
NYEREMENYSORSOLAS!

Fodij: 20.000 Ft
Minden 3000 Ft vasarhls
eseten sorsj egyet adunk!

Aldott ijnnepeket IdV(lnunk millden J(edves Vasarlonlmak!
Folyamatosan boviiIO arukeszlettel,

szeretettel varjuk Kedves Vasarl6inkat!
Elfogadunk Erzsebet utalvanyt, Sodexo stb...

Tovabbra is va/that
vasarlasi utalvanyt bfumilyen iisszegben!

Nyitvatarhls: H-P: 7-17-ig; A TAPiR PAPiR
Szo: 8-12-ig csapafa

,
I
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I
I
I
I

! fRZSfBfT
I ..

! utalvanyt
!ELFOGADUNHI
I I

" I,----------------------------------------_/

(--------------------:-f~i~;-p~kj;~---------'\

I E -elerheto arak I

i -szeles valasztek
! '"" -minosegi termekek
I t<. t - akciok
i - torzsvasar6o; kartya
I ,

IValassza aSIHf
Gyomaendrod:
- Fa lit 26.
- Bajcsy-Zs. tit 49.
- Bajcsy-Zs. tit 119.
- Hossuth u. z.
- Hossuth u. 66.

635 Ft/kg

(2240 Ft/m2)
(2240 Ft/m2)
(2320 Ft/m2)
(2345 Ft/m2)
(2320 Ft/m2)

3715 Ft/db (3095 Ft/m2)
500 Ft/db
2000 Ft
880 Ft/m
1590Ft/m

4480 Ft/db
2690 Ft/db
3110 Ft/db
4695 Ftldb
6960 Ft/db

(December 1-tol 23-ig!

MostcsinaltassontavoU,
vagy olvas6 szem""veget

9900 Ft-ert! (keret + lencse)

Minden szemuvegkeretre
30 % kedvez en t adunk!

KeUemeskaracsonyi unnepeket kivimunk!!!

EGEsISEGPENZT.c\Ri IviRTyAT ES SUp IviRTyAT dfoGAduNk!
ArI!§zletekrol erdeklodJiin uzletOnkben!
CYORSESPONTOS IdszolGALASSAl VARjukkEdvES VASARl6iNIVlTI

TisZTElETTEl: SZARIV\ CsillA OpTOMETRi5TA, LhsZERESZMESTER

LA ,Z E Z ZLET
, liyomaendrod, Hosokutja 53. Telefoni!84·i!55

INGYENES l'OMpUTERES SZEMVizsGAlAT

I(Edd, .SZERdA, CSliTQRTOI(,
PENTEk, szoMbAT 10... 1 2 ... iG

Karacsony· a ci6 a .
atszeresz·'·zletbe !

'OJ Gyomaendr6di i-Iirlap "f(jggetlen v~rosihavrl~-p, Felelos·szerkeszto: Biro
Karoly, szerkesztoseg; 5500 Gyomaendrod, Arany Janos u. 25: sz. Felelos
kiad6:.Bir6 K~rolyTel.: 06/20/221 '66-33.' .
Nyomtatas: Bereny Nyomda. Hegyi Marlon; Mezobereny, Yesztoi u111/A..
E~mail: gyehlradb07@freemail.hu;blro.karoly5@upcmail.hu
Terjeszllka gyomaendrodi kereskedok.ISSN szam: 2060-7083

A lapunkban megjelen6 velemenyek, Mekelesek, hoztasz6lasok, esetleg
fizetelt hirdetesek nem feltetlenula szerkeszt6seg aliaspontjattUkr6zik.
Viszonl teret adunk minden velemenynek, hbzzasz6lasnak, nielynek
hangvetele bizonyos etikai hatarok kbzbtt mazog. Az "-XX~"jel(jrraSbk fizetett
hirdetesek.velemen ek vagy PR-cikkek.Cfmlapterv: Novak Han a .
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