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eli Nyelvtanfolyamok
Angol ujrakezdo 40 ora, 10 het

Alapfoku nyelvvizsga felkeszito 60 ora 10 het
Tanfolyamkezdes februarban

Jelentkezesi hatarid6 januar 30.
Oradfj: 500 - 850Ft - letszamt61 fUgg6en

A"Tudasod a jov6d" program befejez6doU, ingyenes
nyelvtanfolyamok egyenl6re nem indulnak.

SZAHII GIP KEZE OIANFOLYA
Februarban ujabb tanfolyam

Jelentkezes januar JO·ig

I INTER Nyelvstlidio, Ciyomaendrod
Kossuth lit 18. szerda-pentek: 15.00-18.00 ora

Tete/on: 06-20/229-7022 illterllyelJ's(lIdio@g11lail.co11l

Tisztelt Gyomaendrodiek!
Az 11j ev a remeny, a SZfllnvetes, a jovobetekintes, egysz6val az
lljrakezdes iinnepe. Az 6evet vidanm\ggal bUCSllztatjuk, s igy fogadjuk
az lljat is. Az llj esztendo kezdete mindalUlyillnk szall1ara lehetoseg
arra, hogy kiszakadjunk a sziirke IH':tkoznapjaink rohan6 vilagab61 es
vegiggondoljuk az elmult eviinket. Szamot vetve sikerekrol es
kudareok.r61, hogy aztan bizakodva tekinthessiink a jovobe, kitCizziik
azokat a celjainkat, all1elyek ll1eghatarozzak ll1ajd az elottlink al\6
tizenket h6napot.
Az llj ev, az llj eelok llj feladatok ele allitanak mindannyillnkat, s bar
nem lellunk gyengebbek az elmldt esztend6ben, eeljaink eleresehez <l

korabbi.l1al is elsz{lI1tabbnak, erosebbnek es allhatatosabbnak kell
lelU1iink. Ujevkor, lljrakezdeskor enlemes meggondolnllnk, ll1ege·,
r6sitenunk, hogy vmmak belso ertekeink, melyek ininymutatasaval es
kello bolesesseggel ll1eg6rizhetjiik a remenyt. A remenyt arm, hogy
kepesek lesziink um'! lenni a nehezsegeken es van eleg tm1as benniink
megtalaJni a helyes utat.
Az alabbi idezettel kivanok nagy tisztelellel es szeretettel Gnoknek
Gyomaendr6d Varos Kepviselo-testiiletenek neveben sikeres, boles
gondolatokban gazdag boldog llj esztendot, az llj celok
megval6sitasahoz, eleresehez keJ16 hitet es kitartast!

"Kil/yiljuk a kOl/yvel. A /apole iiresek.
Mag/lllkiljuka sznvnk(/(.
A kOI/Yv cilJle "Lehetaseg" is nz elsa/ejezete "Ujev". "

(Edith Lovejoy Pierce)
Tiszte/elle/: Toldi Ba!6zs po/gclI'/l/ester
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HASZNALT LAKBERP.NDEZ~SEINK.HAzT/\IlTASI
CIKKEINK AZOK. AMELYEKET SZINTE MINDEN
NAP CSERELHETONK. EZERT SOKRETO £s HETEN
TE MEGUJULO ARUK£SZLETTEL. A LEGOLCSOUB
AllAKKAL,/\ LEGJODB MEOLDASOKKAL VAGYUNK
ONOKERT MAR 10 ~VE B£K£S MEGY£BENI

!!)O MINOSECO HASZNALTCIKK AD/Is, V CiTE I. HEI.YllEN !!

NYITVA TARTAs: H-P.: 8.00-12.00; 13.30-18.00
Szo.: 9.00-12.00

(gyonlael/drod.hu)

CfMONK: 5500, GYOMAENDROD, fO UT 188. ('~ rAsy HAZBAN")
TEL.: +36-30/224-70-53 KORLATLAN

DERLET: 5500 HIHO
l'ESTONK, EGESZSnGONK AZ AMIIlOI. szA·

MUNKRA NINCS MAslK, EZEIlT I{OHANO nun'· I'J\ROS KORLATLAN
MODUNKHOZ LEG/ODIl MEGOLDAs LRHBT /\ BERLllT: 8000 FT/H6
FLAil!, HISZEN:
-NEM IGENYEL ATOLTOZ£ST
-IZZADAs NELKOI. MOZGAT/A AT AZ llGESZ Tl!S ..

TONKET,
-10 P"l!RC FLAIlI = 45-50 PERC EDZOTEIlMl EDZES

NEK Ml!GFELELO IZOMMUNKAT IS IllZTOS(T sZA·
MUNKRA A TllL/ES FELFRlSSOLES MELLETT,

GYOMAI FLABeLOS STUDI6
ES HASZNALTCIKK KERESKEDES

f.fi.~...1~1.., .....
.,FoJy6irat

Tisztelt Lakossag!
A kozelgo evszaknak megfelelo
idojarasra val6 tekintettel
felhivjuk az elkeszult aluljar6ban
kozlekedok figyelmet, hogy 6nos
eso es havazas eseten idoszakosan
megnohet a Ie es felvezeto utsza
kaszokon a csuszasveszely. A
veszely minimalizalasa hdekeben
az alllljar6 sikossag-mentesiteshe
az onkormanyzat kiilon szerzo-
dest katott, amellyel a kozleked6k '--- -l

biztonsagat igyekeztiink novelni. Kedvez6tlen id6jaras eseten a
vallalkoz6 a sziikseges intezkedeseket megteszi.
A munkavegzes idejen idoszakos forgalomkorlMozas varhat6, melyhez
keljiik megertesiiket es tiirelmiiket!
Tovabbi balesetmentes kozlekedest kivanunk!

FOGGETLEN VAROSI HAVILAP
Ara: 200 Ft

Gy6z6 Varosi Ku
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Megjelent
MegjeJent az Endrodi fi.izelek 10. Kolelenek masodik kiadasa. A vaskos
kolet szerzoi: Dusa Katalin, Oiriez Agnes, Oylll'ieza Klara, Kulik
Melinda, R6za Olga, Rudner Nikoletta, szerkesztette R6za Olga. Cil1le:
Tanllll1lanyok Oyoma es Endrod tortenetebol. Keszult a HoniSl1lereti
Egyeslilet Gyomaendrod gondozasaball, a nyomtatas a Gyomai Kller
Nyomda Zrt.-bell tOltent.

Menetrend
2014. december kozepe ota l\j vasllti menetrend lepett eletbe. A
gyomai vasutallonuison kifiiggesztettek mint mindig. Az llj, koldok
l11agassagban az elotte padon lilve varakoz6k feje mogott van. Alig
0lvashat6, lelefonkonyv meretU apr6 betukkel aJkoltak meg a kicsi
papirlapot, sarga alapon fekete es piros berukkel. J6 lenne, ha a padot
Mhelyeznek, vagy a menelrendet' Mashova, ahaI megkozelilheto es
0lvashat6 a menelrend! Kerem az allomasfOnok ural, ha olvassa
kereSel11el, hallgassa azt meg es segitsen!

KoszoJlellel dl: FraJlko K(lrolv
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Kitiiztl'~k az 5. szamu egyeni valaszt6kerliletben az
idokozi valasztast
Hornok Emo 2014. november 10-en a Kepviselo-testGlethez intezett
levelbell jelelltette be kepviseloi megbizatasar61 torteno lemondasat.
Magyarorszag helyi onkormanyzatair61 sz616 tOrveny rendelkezesei
szerint az onkonminyzati kepviselo megbizatasa megsziinik C1

lemondassal. A helyi onkormanyzati kepviselok es polgarmeslerek
valaszlasar61 sz616 tOrveny pedig azt l110ndja ki, hogy ha az egyeni
valaszt6kerLileli kepviselo megbizatasa megszunik, akkor idokozi
valasztast kell kitlizni.
A Helyi Valaszlasi Bizottsag 2015. marc ills I-ere, vasarnapra tUzte ki
az 5. szamu egyeni onkormanyzati valaszt6kerGletben az idok6zi
onkormanyzati kepviselo-valaszUlsl.

Velemeny
Uj ev, uj Polgannester. Uj "szemet ligy" a Bajcsy uti kerekparut epitesc
miatt. Uj iizlet, 11j es nagyobb balesetveszely a gyermekekre,
felnoltekre! A Bajcsy-Kossuth lit keresztezodesenel megnyilt llj
iizlelbol kilepo gyermekek, babakocsiban leva bebik es kiserojiik addig
nagy veszelyben van (ki tudja, mikor minositik at a kerekparutat es
festik fel az elvalaszt6 sarga vonalalS, mini a Fa lili butiksornal), amig
az lLLETEKERSEK nem inlezkednek!
Meg egy "szemet tigy": Tudjak-e az illelekesek, mennyi ido alatt ernek.
at a helyi ti\zolt6k a Vas~lIteri ltp-i bolcsodehez, 6vodahoz, ahol
csendes piheno van, vagy az ONO-hoz: Es mennyi ida alatt ernek ide H

mas telepGlesi lUzolt6k (peldalll Bekescsaba, Szeghalol1l), ha az llj
alllljar6 hasznalhalatlanlesz es ugyanilyen esapadekos, saros ida es II t
lesz? (Sokan nem tudjak, de az aluljar6 epites soran a beton utelzar6
mialt elhunyt egy szemely (nem Oyomaendrodon), mert a mentos6k
nem ertek oda idoben!
Balesetmenles, boJdog llj evet!

Vezetovaltas a Jarasi Hivatal eIen
December 5-en a Oyoma
endrodi Jadlsi Hivalalban
tartott iinnepseg keret6ben
kerUlt jelkepes Madasra a
jarasi hivatalvezetoi szek a
hivalal klllcsanak atad{lsaval.
And6 Agnes lekoszono
hivalalvezetOt Dr. Pacsika
Oyorgy valtja, akinek egyeb
kent gyomai kotodese is van.
A hivatal ,.ltadasi iinnepsegen
l11egjelenl Dank6 Bela orszaggyl'tlesi kepviselo, Gajda R6bert a Beke:;
Megyei Kormanyhivatal kormanymegbizoltja, a szakigazgatasi
szervek vezetoi, a jarasi hivatalok vezetoi, kalasztr6fa- es rendveclelmi
szervek kepviseloi, a jaras teleplileseinek polgarmesterei es jegyzoi,
valamint a helyi vallalkozasok kepviseloi is.

OJ GYOMAENDRDm HiRLAP .2
Dl: Frank6levele

Ha tetszik, ha nem...
Az 6-esztend6 es az ujesztend6 tal<ilkozasa valamifele szamadasra keszteti
az embelt. Fogadkozunk, lervekel szovunk es valjuk a fejlemenyeket. Egy
id6 utan megallapitjuk, hogy seml11i sem ugy tOltent, al10gy szerettuk
volna, vagy eltervezluk. Naponta feladunk valamit, lemondunk valamir61,
ami tulajdonkeppen el sem kezd6dott, esak j6 lett volna esak szerettiik
volna. Babits Mihaly nagy k6lt6nk egyik verseben igy Ir: "Ne mondj Ie
semmirol - minden lemondas egy kis halal", "Ne mondj Ie semmir61!"
Csak eddig idezem. Talan jobb egy kis halal, mint a nagy, a vegleges.
Koromra val6 tekintettel oliilok, hogy megeltem ismel egy Kan\csonyl es
Szilvesztelt. Eletem soran ezek az linnepek legtobbszor l11unkat is
jelenlettek, de a Csallid egyiitt volt. Meg eltek a sziileim, addig volt igazan
szep az elet. Az6ta esak a hianyukt61 szenvedek idonkent.
A ,J6-sorsom" ebben az evben eppen 50 eve vetett ide Gyomara. Akkor is
jarasi szekhely voltunk, de igazat megvallva egy kis sarfeszeknek tiin!
sziilovarosol11 Bekesesaba utan. Elszaladt az ido, sok minden valtozott,
esak a sart61nem tudunk igazan megszabadulni. Sokszor elgondolkodom,
melt van idom, hova is kerultem, milyen emberek kozott eltemle az elmliit
evtizedeket? Nem merem oszinten ide imi, melt sok embelt, [oleg
vezetoket megsertenek. A gyomaiaknak minden j6 ugy, ahogy van, bizony
sok mindenbe belelorodnek. Nem egy hareos nepseg vagyunk. Ha a
fejiinkre tojnak, talanmeg meg is koszonjiik.lVlar aki, igaz? Nekem ez nem
megy. Az utols6 evemet nyugdij el6tt "erkolestelen" emberkent dolgoztal11
vegig - igy belyegzett meg az akkori testiilet es a [OOI-VOS no.
Meggondoltam ugyanis magal11 es a vallalkozasom tovabb mGkodtettem.
Ugy tettek, mintha penzbe keriiltem volna nekik. Nehez szabadulni ettol a
megbelyegzestol. Kaptam az elOzo rendszerben is l1ideget, meleget, de a
gyakorla nehez koriilmenyek kozott is dolgoz6 orvost megis esak
elviseltek, s6t biztak bennem. Adtak a latszatra is! De nem nyavalygok
tovabb, mar mas szelek flljnak, ha igaz. A szereplok ugyanazok, csak mas
szerepekben. Hiaba, szinhaz az egesz villig ... ! Most mar esak kerdesekel
tennek fel, a valaszt akedves 0lvas6ra biznam.
A jarasi hivatal elere egy uj vezeto erkezett, a regi, kedves, okos es szep
And6 Agnesnek miert kellett mennie? Ki cserette Ie es miert, a politika
nagy sakJctabl<ijan a kiralynet'? Hogy tehette meg tovabbil a Fidesz Varfi
Andrast a megyei kozgyGles elnok helyettesenek (havi 300 ezet·elt). Hogy
lehel a teriiletfejleszteset rabizni? Persze a mi megyenknek mindegy, de
megis!
Olvasom, hogy neptOiskola lesz a varosunkban. HOSSzll beszelgetesben
szamo! be a helyi szinesre nyomtatott lljsag Szonda Istvan terveirol.
Elismerem, 0 valami szepet, jot, kulnmit szeretne ide varazsolni az
eloregedo varoskankba. De megkerdezem j61 felmertek a dolgot? Lesz ni
igeny? J0 milli6 forint felett rendelkeznek! Kallai Ferenc felesege adta,
biztos, hogy nepfOiskolara? A hagyatek meg sehol, itt Gyoman? Es akkor
meg 4 milli6 allit61ag kell, hogy legyen valahol l

Ahogy nezenl, olvasom a nevekel az alapitvany kurat6riumar61, nehany
nagy meglepetes. A plebanos, refonnatus pap, az uj. A regi, Sipos Tas
ToholOl1l nel1l julott eszebe senkinek? Tobbet erdel1lelt volna bizony!
Felek, hogy a 10 milli6 szepen 2-3 ev alatt elfogy majd. Es az egesz
kudareba fullad.
Tovilbbi kerdesem: Mien kellett a haziol-vosok rendelesi idejet an'endezni?
Miel1 j6 telen, hidegben, sotetben orvoshoz menni9, nyaron meg a
legnagyobb melegben delutan? Miesoda hlilye otlet?! Meg kellett volna
kerdezni egy haziol-vost - nemde? Parancsolni konnyii, de ha valaki pentek
6la beteg, esak hetfon delutan mehet Ol-voshoz? A most dolgoz6 ifjll
kollegaim a korzetliktol kilometerelue lalmak, esak mobilon hivhat6k.
Nel1l tisztel1l mar belesz61ni masok J11unkajaba, de van nemi tapasztalatom.
Betoltottem nehany vezeto pozici6t az elmldt evtizedekben. Egyebkent llj
korszak kezd6dott, az elozo orvos generaci6 vegleg lelepett, nyugdijba
men!. Itt eltGnk, esak dolgoztl.lnk, iigyeltiink, gyerekeinkel neveltiik es
kozben megoregedtiink. igy szokas. Az Endrodon egykor dolgoz6, most
mar n)'1lgdijas kollegaink kitiintelesben is reszesiiltek. Ez szep dolog,
kedves gesztus volt. Megerdel1leltek! Torma doktortlo befolyasa alatt,
akitol mindenki hanyall esett, mert iigyes volt. A gyomai hilziorvosok
nyilvanosan, ahogy knltunllt helyen szokas, meg koszonetet sem kaptak!
Kedves f60rvosno, a gyomai hazi orvosi rendel0 nem az iskolasok
konyhajilban van. Legkozelebb ne ott keresse, hanem kel hazzal odebb'
Lam milyen sokat Iud r6Iunk?! Egy elet munkajat, annak osszes
problemajaval, gondjaival es bajaval az On vczetesevel a lesliilet
lenullazta. Nezzenek neha tiikorbe!
Az egykor volt belegeimnek pedig bekes, boldog llj esztendot kivanunk,
szeretetiiket orizziik! Tiszleletlel d,: FraJlko Kill'Oly
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"Kozvelemeny kutabis"
1I1eglrerdeZliik az" ll1ea elllberet", lIIi a velelllellye a lIel//reg lezal'llll
he~)}iolllwrJI/{illyzati VfilasZI(isokrOl.
Elegede11-e a vol(soltis eredl//ellyeivel? Varalwzasa szerilll alalmll-e?
1I1il szOl ahllOZ, IlOgy IIell allY hel 111(11/ I//(iris pOlvt'tlaszl(isl irlak ki az
egyik vri!asZI(isi korzelbell jjsszeferhelellellseg /lliall?
(a v6/aszo/6k va/al//ellllyieJl Jlevle/ellsegef kertek .. .)
-~h~gedetlvagyok az eredmennyel, azjott be, akit vartam.
-En mar nem sokat foglalkozol11 vele koromnill fogva se, de
tulajdonkeppen elegedett vagyok. A p6tvillasztasr61 annyit, hogy
tlldhatta volna elore az indlll6.
-I?legedett vagyok. Amennyire ismerem Balazst, bizom benne'
-Ugy sikeri.ilt, ahogy vartam, azok jottek be, akiket vartam, elegedett
vagyok. A p6tvalasztas eloidezese meggondolatlunsag lehetett.
-Vegyes erzesekkel fogadtam az eredmenyeket. Nem az jolt be, akit
vartam, ennyi. Szerintem, ha valaki elindlll egy ilyen kampanyban,
annak tlldnia kell, hogy mit jelent az osszeferhetetlenseg. Nem kellett
volna krealni sajat k6zzel azt, hogy i1yen helyzet alUon elo. Hallom, egy
n1<1sik esetben is volt osszeferhetetlenseg, problema, amit athidalhattak
valamilyell megoldassal. Remetem, hogy ezzel az uj, fiatal csapattal
eredmenyesen mennek majd a dolgok, nem lesz visszahatralas, hanem
elore haladas. Arra vagyok kivilllcsi, hogy mennyire tlldnak maid
lehozni penzeket, mert e nelkulnem lehet kOJ11lanyozni. .
-A polgarmester es a kepviselol11 az lett, akit vartam, de az
alpolgarmester abszoilit nem. Ezzel nem ertek egyet, hogy pont at
valasztottak! Szomoru, hogy i1yen p6tvalasztasos helyzet alakllit ki,
hiszen I1ldhatta volna el6re, aki indlllt, hogy ez lehet bel61e
osszeferhetetlensege miatt!

Kozmeghallgatast tartott a KepviselO-testiilet
december IS-en a gyomai, 16-an az endrodi varosreszben. Toldi Balazs
polgarmesterroviden ismeltette a napirendi pontokat:
1.)A 2015. el'i k6/IS€?&,,'efesi kOlicepcio iSJllerfelese
2.) TiljekoZfa16 a/o/yaJlla/balilevd bemIJi/?'{lsok IJel)lzelerd/
3.) Tiljekozralo a kozefkezlelesf erinlojogszabci1yi 1'~IIOzilsokr6/
4.) Beje/e/lfeSek, kozerde/(/'i kerdesek esjal'as/afok.
Sz6 volt tobbek kozott a belviz 8. Dtem indulasar61 (Kondoros
gesztorsagaval), ez mintegy 101 milli6s onresszel, a belviz beruhazas
9-s Utemer61, a belviz projektr61, ami 214 lllilli6 Ft, 38 milli6s
onresszel. A szelUlyviztelep korszerl'lsiteser61, aminek atadasa majus
vegere tervezett es kozel I milliardos projekt. A hamarosan indul6
megvaltozatt hulladek szeJektiv gyl'ljteser61, egy llj 30 milli6s szMlit6
gepjarmu beszerzeser6. A turisztikai fejlesztesr61, a Lelekkel a
Korosok menten projektr61, ami 459 milli6s allami tamogatassal
va16sul meg. Meglljult kiviil-beliil a Varga Lajos sportesarnok 17,5
milli6b61, aJninek 3,5 milli6s az onresze.
Majd lakossagi bejelentesek hangzottak el.

-A kisembereknek ugyan mindegy ki lett a polgannester, vagy
k~pviselo, csak munka legyen biztositva.
-En meg vagyol< elegedve, igaz a regebbi polgannesterrel se volt
semmi bajom.
-A regi polgarmesteli ismeliem, nem volt vele bajom. HUt, most meg a
fiatalsage ajov6, ugy latszik. Azt IMom, hogy nagy tapasztalata nincsen
Balazsnak, de majd beletanlil. Az eredmeny nagyon varatlan volt
nekem. Most fiiggetlen att61, hogy tetszik, vagy nem tetszik, de a
Fidesz van hatalmon es j6 lett volna, ha Fideszes a polgarmester,
szerintem. Mert csak llgy I1ldllnk elore jutni. A masik dologr61: eleve
I1ldni kellett volna, hogy mi az osszeferhetetlenseg vagy mi nem, es
olyan illdult volna, akit ez nem erint.
-Ellj61 ismertem Varfi urat, hallottam r61a j6t is rosszat is. Alapvet6en
azonban sok mindent megcsinaltak a varosban az ideje alatt. Magam
reszer61 aIU1yit, hogy a kerekparutat, meg liZ utakat, ha jobban
megepitellek volna, az jobb Jenne, es hiimyoltalll is a min6seget. Egy
Ht beruhazast viszont nem lilttam annyira fontosnak. Toldi Balazst
nem ismerem annyira, nehany dolgot tudok esak r6la. Remelem, hogy a
fiatalsaga dinamizmusaval hoz nyilvan valamj lljat a varosnak. A
politikar61 egyebkent nines nagyon j6 velemenyem, mer! az ut6bbi
idaben az egyszerl'l embercknek, a mllnkasoknak lefele mennek a
dolgaik. Vermes remellyeim Ilincsenek, de remelelll, hogy hoz valami
j6t a jov6. Az idakozi valasztasr61: ez akar esalasnak is nevezhet6,
mikor tudta magar61, hogy osszeferhetetlen. Meg azol<, akik ezt az
egeszet leszerveztek nekik is ludni kelletl volna. Eleve, hogy valakit
engednekjeloltnek llgy, hogy tudjak r6la, miszerint osszeferhetetlen, e:;
majd ut61ag csinalnak valamit ... , ezt nem tartom etikusnak, meg ha a
torveny meg is engedi. Vegul is visszaeles a valaszt6k bizahm\val, meg,
lJa pellzbe kerii I, ald<ol' az emberek penzevel is.

/(IS BALINT IS/(OL~

Renszarvas Kupa
Hannadik alkalonunal kerUlt megrendezesre a Kis Balint Altalanos
Iskolaban a renszarvas kupa, ahol egyLitt sportolhattak, jatszhattak az
als6s gyerekek az ovisokkal. A sorversellyek nyerteseinek az iskola
igazgat6naje, Agostonne Farkas Maria gratllialt. Az ermeket Kepenyes
Andras, a KIJK igazgat6ja adla at. A 3. c osztaly kosaras- bemutat6ja
utan a resztvevokj6izilen ettek, iltak.

Orol\:os Okoiskola cimet kapott
a Kis Balint Altalanos Iskola
Gondoll<odj globalisan, cselcl<edj lol<alisan!
Az igazgat6n6, Agostonne Farkas Maria, 2014. december 13-an,
Budapesten unnepelyes keretek kozott velJette at az Orok05
Ol<oisl<ola cimet 51 mas isl<ola l<epviscloivcl egyutt. A.
diszokleveleket Czunyille dr. Belialan Judit, koznevelesert felelas
allamtitkar (EMMI) es Dr. Simon Attila Istvan, kozigazgatasi
allamtitkar (FM) adomanyozta az idei esztendaben sikeresen palyaz6
iskolaknak.
Az Oktataskutat6 es Fejleszt61ntezet eppen tizedik esztendeje szervezi
meg az Okoiskola es Orokos Okoiskola ciml'i palyazatokat.
A eim azon nevelesi-oktatasi intezmenyek elismerese, amelyek
intezmenyi keretek kozott atgondoltan, rendszerszerlien es mindennapi
gyakorlatkent, 1m. egesz intezmenyes megkozelitesben foglalkoznak a
femltartbat6sagrn nevelessel: a komyezeti es egeszsegnevelessel, <I

helyi kozossegek szamara fontos hagyomanyok apolasaval,
kornyezettudatos intezmeny 1l1ukodtetesevel. Az Ol<oislwl21
elisl1lerest elnyer6 intezmeny harol1l esztendeig viselheti a cimet es
tagja lesz az okoiskolak hal6zatfmak.
Az Orokos Okoiskola cim elnyeresere azan iskolak palyazhatnak,
amelyek egymast koveta ket alkalommal mar elnyertek az Okoiskola
cimet.
Az iden 122 iskolat dijaztak elsa vagy Jl1asodik alkalommal, tovabbi 52
iskola nyerte el az Orokos Okoiskola l1lin6sitest.
Az elismer6 okleveleket Thaisz Mikl6s faosztalyvezet6 (EMMI),
D0ll1010r Csaba fOosztalyvezeto (FM) es Dr. Kaposi J6zsef fOigazgat6
(OFI) adtak at az inlezmenyek klildotteinek.
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Kanicsonyi miisor
Kilencedik alkal0111111nl rendezte meg az id6sek karacsonyi musoral a
Gondozasi k6zpont. Hivatasos miiveszek a Bekescsabni 16kai
Szinhazb61 sz6rakoztattak dalos miisorllkkal az id6seket,
gondozottakat, akik helybeliek, hllnyaiak voltak. Ugyanis Hunyan i:;
van a Gondozasi Kozponlnak egy nappali klllbja, ilyenkor 6ket is
szeretettel v1l1juk itt. Egyebkent minden helyi idos embert Knnlcsonyi
alom a szeretet jegyeben e1met is adhattunk volna az esel11enynek. A
szepen feldiszitett teremben a Katona 16zsefMiiveiodesi K6zpontball
nagy sikenel szerepeltek a miiveszek telthaz elott.
Tamogatta Gyol11aendrod Yaros Onkorl11anyzata, Gy0111aedrod i
IdosekertAlapitvany, aTersegi Szocialis Gondozasi K6zpont.

XVII. Szaloncukor Kupa a Sportcsar lOkban
Gyomaendrod Vel rosa ismetelten bnrfltsagos merkozesre hivtn 2014.
december 6-an Nagyenyed, Pilzno. Lajosmizse es Gyomaendr6d
gyermeklabdarllg6it. A rendezvenyre erkezo spoJ1016kat, edzoket e~;

kisero vendegeket Toldi Balazs polgarmester koszontotte.
A nemzetk6zi gyennek kispalyas labdnrilg6 tornan a lCllpaknt es az
okleveleket az alabbi kateg6riakban vehettek at a jatekosok es CI

csapntok:
-A legjobb mezonyjarekos:

Gabor Lukacs 16zsef(Lajosmizse).
- A legj obb kapus: !=f"{;:::::=:::;=:rr-:--TIm~::.o:l

Pah'yk Pielraszewski (Pilzno).
- G6Ikin'lly:

Oniga KJist6f(Nagyenyed).
Acsapatok helyezesei:

I. Nagyenyed
II. Pilzno
Ill. Lajosmizse
IV. Gyo111aendrod

Az okleveleket es a kllpakat Toldi Balazs polgannester es Gal Istvan
szervezo - edzQ ndta at a versenyzo jatekosoknak es csnpatoknak.
Gratulalllnk!

4

KIS BAuNT ISKOLA

I. korcsoport:
Fiu:
I. h.: Fekete Csanad (Gyomaendrodi Kis Bellint Altalanos Iskola)
2. h. :Kezi Zoltan (Gyomaendrodi K..isBalint Alta!illlos Iskola)
3. h.: Yinkovics Bamabas (Gyomaendrodi Kis BalintAltalanos Iskola)
II. korcsoport:
Lany:
I. h. :J6nas Mariann (R6zsahegyi Kalm{\J1 Kistersegi Altalanos Iskola)
I. h.:J6nas Mariann (R6zsahegyi Kalman Kistersegi Altalanos Iskola)
Fill:
I. h.:Zilahi Marton (Gyomaendrodi Kis Balint Altalanos Iskola)
2. h.:Medve Gergo (Gyomaendrodi Kis Balint Altalanos Iskola)
3. h. :Giricz Laszl6 (Gyomaendrodi Kis Balint Altalanos Iskola)
II I.lwrcsoport:
Lany:
I. h.:Nemeth Regina (Gyomaendrodi Kis Balint Altalanos Iskola)
2. h.:FekeleAliz (Gyomaendrodi Kis Balint Altalanos Iskola)
3. h.:FekeleAnna (Gyomaendrodi Kis Balint Altalanos Iskola)
Fill:
I. h. :Csik6s Zoltan (Gyomaendrodi Kis Balint Altalanos Iskola)
2. h.:Bekesi Bence (Gyomaendrodi Kis Balint Altalanos Iskola)
3. h.:Szab6 David (R6zsahegyi Kalman Kistersegi Altalanos Iskola)
IV. korcsoport:
Fiu:
I. h. :Yaljil Dillliel (Gyomaendrodi Kis Balint Altalanos Iskola)
2. h.:J6nas Peter (Gyomaendrodi Kis Balint Altalanos Iskola)
3. h.:Nyiri Gyula (Szugyi Daniel Reformatus Altalanos Iskola)

Korzeti Sakkverseny
A K6rzeti Diaksport Bizottsag iskolankban rendezte meg a K6rzeti
Sakkversenyl. A versenyen reszt vettek a R6zsnhegyi Kalman
Kistersegi Altalanos 1skola, a devavanyai Szugyi Daniel Reformatus
Altalanos Iskola es iskolank, a Gyomaendr6di Kis Balint Altahlnos
Iskola tanul6i. Ezen a detlltanon37 tanu\6 merte 6ssze l1.ldasal.
Aj6 hangulatu verseny az alabbi eredmenyekl(el zarult.
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Koztiink elnek...

"rEs erezzef(eiJ), fzfzfogasror rMad,
floiJ),jot iI/{(lrsz, lis Ie is tiSZtil, j01JilfJy;
Seo)' tef(jlltelli/(efflltesse 1JHed:
szep !oftJofzfrt Hsz - Cs er!emes Hued."

Waci 'J,lifla0)

Be szerelJ/(?1II IIII//a/lli Csik6sIIe Harllla/i Mariat, aId wil'O.I'l/llk egyik
kor/ars fes/olln'il'eszlloje. Kedveselll es allYl/kaja rel'el/ iSlllerhet/elll
lIIeg. beszelgeteseillkbol es j"es/lllellyeibol deriil/ ;eIlY arm. llOgy 0 egy
.wjato.l' gOlldolkoza.l'I/, lelkiislllere/es, sokoldahi elll!Jel: Kialaki/oftl/llk
egy barati kapcsolatot, fgy tegezo viszollyball vagyllilk egl'lI/(issal.
E?:zel az illlerjlil'al az a celOlll, hog)' bekl/kkalltlwsslIllk egy alkot6
11/ Iihelytitka iha. .

- Mikol' es hoi sziilcttcl? Szeretnck hallani egy riivid Ids cmlc],ct a
gyermcl(korodbol.
- GYOlmin, 1961. december 8.-an sz(ilettem.
- Az elso szcp emh~kem kiize tartozik, al11ikor harl11adik osztalyos
k~romba~,l ~szuilyf6niikiim, Pasztor Jimosne elk(ildott a gyllia
varoserdOl taborba, nhova Fnrkas Sandor tnnar llr kisert eJ minket.
Gyiinyolii elmenyeim voltak, mikor a tabOltiiznel enekelti.ink
beszelgetnink, s uj banitokat szerezhettel11, akikkel lItana levelezni
kezdtem.
-.Mikol' erezted azt, hogy a muveszeti agak kiiziil a festeszetet
valasztod?
- Hetedikes koromban kristalyosoclott ki. Az osztalyfiinokom, aki
egyben a rnjztanarom is volt, vette eszrc, hogy tehetseges vagyok a
festeszetben es bizlalasaval er6sitette bennel11 azt, hogy ez a kepesseg
klbontakozzon. Ekkor ereztem azt, hogy a festeszetben ki tlldom
fejezni az erzell11eimet.
- Mikol' keszi.i It cs mit :ibnizolt cisafcstmcnyed?
- I974-ben temperavnl kesz(i1t el az elsii festmenyem, rajzszakkoron.
Pet6fi Sandor Hmos vitez cimu elbeszelo koitelllellyebo] egy reszletet
keszitettem el, nmi a terelii Jancsit es szerelmet, IlllSk<\t abnizolta.
Versenyt birdetett a Panllonia Filmstlldio, amire en is palyaztam ezzel a
kepemmel es sikerult eljutnol11 nmasodik diintaig.
- Tanitotta e neked valald, hogy hogyan rcjeztl Id erzclmeidet a
festett I((~pek altai a vilag fele, vagy alltodidakta modoll fedezted fel
ezeket?
- BlIdapeslen a porcelanfest6 iskolaban Dr. Markus Karoly, majd
kesabb Dr. Takacs Edit laki n rajz es egyben a szaJ<lllai tanarom volt!
tanitotta neklillk a miiveszettortenetet, amib6J sok festo mLlvet es
munl«issagat ismerhetlelll meg, viszont autodidakta mod on
sajatitollam el a festeszelel.

Kadar Ferenc Orszagos Neptancverseny
December elejen keriilt megrendezesre a IV. Kadar Ferenc Orszagos
Nepdn]eneklesi es Neptancverseny. Az elmlllt evben mar annyira
l11egemelkedett a versenyre jelentkezak letszama, hogy az idei versenyt
a szervez6k ketnaposra tervezlek. Az elsa napon mutathnltak meg
tudasukat a szakmai zsurinek a neptancosok. K(ilanboz6 eletkori
kategoriakban szoloban es kamara csoportban keszitett
koreogrMiakkal alltak szinpadra a versenyzak.
A Kiir6smenli Tancegyi.ittes, valamint a Kallni Ferenc Alapfoku
Muveszeti Iskola neptanc tnnszakanak novendekei is megmeretettek
magukat a versenyen harom prodllkcioval.
A szakmai zsiiri a latoll produkcioknt ket Arany es egy Ezlist
minositessel j1Ilalmazla.

- Van-e olynn hel)', nhod nagyon vagysz, ahova szivesen clmcnncl
tan Ulman)'11 tra?
- [gen, a reneszansz biilcs6jebe, Firenzebe, l11ert egy csodas miiveszeti
Yaros, ahol tl.1dasolllat fejleszthetnelll.
- Milyen stilllsban fcstcsz?
- Vegyes stilusban festek, mert nem aknrom azt, hogy
beskat1.11yazzanak csupan egy l11uveszcti iranyzatba, viszont nz
IlllpresszlOnizmust el6terbe helyezem.
-Mikorvettel reszt eloszor ki:iIJitason? KaptM e kritiloit?
- Gyomaendr6don a KlIJnlrbazban megrendezett, ]998-as Oszi
Tarlatl'a vittem el ket festlnenyemet, nKarokatomik vigyazzak a Holdat
es az Ez(isthidat. Ekkor piros korszakom volt es Sass Ervin kritiku;;
fi?yelt fel a festmenyem hibajara. Megjegyezte, hogy az Eziisthid
kepelll "aranyos ".
- Eleted soran mennyi /(ep szi.iletett?
- Kiiri.ilbeliiJ 3000 dnrab festlllenyel11latott napvilagot.
- Honmlll mcritcsz iitlctct a kepck tCI1I:lj:lhoz?
- Olvasasi elmenyekbal, nz uten pillanntkepeibal, es termeszetesen a
folokbol, amit sajat magam keszitek .
- Hogyan kezd tcd el a fotozast? Es milycn kcpc/(ct keszitesz?
- Egy kis fenykepezavel kezdtem el tanulni a fotozast, majtl kesiibb a
parom megajandekozott nz elsa digitalis fenykepezageppel, amivel
csodaszep tavoli es kiizeli kepekel orokithettem meg. Az Erzsebel
Ligetben, mikor setalok a raJ< k6ziitt, a moh<ik elenkziild szinei, a
csIllagok vakito fenyei, a villamokal szoro tombolo vihar elsopra ereje,
maJd a nYl.1godt, esa utani utcak ellentetei, a felhak mikor kiilonbozij
form;lkat mintaznak meg, kepzeletemet l11agukkal ragadjak. Ez utan
~ldom{lsomra ~utott, hogy indu! egy fotoszakkiir. Rengeteg llj elmenyl
es hasznos tudast szereztem aszakkiir vezet6jet61 es a tarsaimtol.
- Van-e olyan almorl, amit a festeszetedben mea szeretnel
jeleniteni? '"

A balesetben elhunyt Lady Diana-t szeretnem lefesteni giiriig
archmkus istennakent abrazolva, karakteres arca, emberszeretete e;;
kituna inlellektualis kepessegei miau.
-Jclcnleg milycn tema foglalkoztat?
- MegnYlIgvas es sziiletes jelkepe a naplemente, amikor n nap Miileli a
felhaket, es a napkelte, amikor a sOlet fOld l11eJyebai fenyeit szorva
kileljesedik a vilagossag. TenHlim koze sorolhatnam a portrekat es a;~

allatokat abrazolo festmenyeket, viszont szamonua a legfontosabb a
harmonia es a csend kepekben vnl6 megjelenitese.
- Ki volt nid es a muveszetedre nagy hatassal?
- Olvastam Leonardo da Vinci, Michelangelo, Renoir Ihogy csak a
legllagyobbaknt emlitsellli eletcro! szola konyvel. Ami ram
legnagyobb hatassal volt, A nap szerelmese es Az aranyecset cilllii
regeny Dallos Sandortol, melyben Munkacsy Mihaly eletet 111a meg.
- Kedvenc konyved, irod es kiiltod?
- Kedvenc irom Szerb Antal, akinek sziiletelt egy nagyszeru konyve, a;~

Utas es holdvilag. Kiiltam pedig Ady Endre, kinek verseit mindig
SZIvesen 01 vasom.
- Remelem, hogy sok alkotasorl kesz(il meg a kiizeljiivaben b
szcrctnek gratul:Hni az eddigi sikercdhez.
Kiiszol1oJII szepell Csik6sIIe Hal"llwti Ivlarik(illak, hogy (illala
bepillal/last lI)'erllettelll afeslollliiveszetbe.

-Mahler Csaba-
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REG! BUT~RTJ ANT!K BUT~RT vAsAR~L~K!
Gyomaendrod, VI ker. 540.

Telefon: 06-30/9533-594

REALIS AnON VESZEK:
Boltberendezest • hagyatekot, regisegeket,

6cskasagokat • regi stiIbutorol<at
'parasztbtitol't (szekreny, asztlll, kaszli, sublOt,

falitel(ll, konyhaszekreny, blda, szek,
tiikor es tiikorasztal, kredenc)

Fizetes azollnal, keszpellzzel!
BOl'kai lsolt. GyolllaelldrlJd. Bocskai /I. 59.

Temetkezes, temetkezessel kapcsolatos
telj es koI'll tigyintezes

GYOMASZOLG IPARJ PARK KFT.
Gyolllaelldrod, Ipal'felep llf. 2. Sz.
Tel.: 66/386-233; Fax: 386-269

Az iigyfelszolgalati iroda nyitva tartasa munkanapokon:
8-12:00-ig es 12:30-15 6r:iig. ipgyomaszolg@intcrnct-x.hu

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

Mobiltelefon Szakuzletben!,
Uj es hasznalt lTIobiltelefonok

eliekesltese, javitasa! II.~~II

Tartozekok, navigaci6k!
Nyitva talias: H-P: 9~12; 13-17. ij~l1ijl~~~/.~~~

Szo.9 12.

..Szep r/lilliball. orallY aj/oll UGYELET: ejjel-nappal hivhat6
kopogsz //lost. hogy szabad-e?" telefonszam: 06-30/630-80-97

(Weores Sill/dOl)
4 Csoke Janos 4 4

TEMETKEZESISZOL6ALTATAS

Daralt beton, tegla: 2500 Ft +afat61
EIt§rhet6segek:

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

Rende!:
Bekescsaba, Szent Istvan fer 6. szam alatt

HETF6N: 14-18 6RAIG

• EpftOipari szolgaltatasok nyujtasa,

~ epftesi anyagok szallftasa

-lla • Kbrnyezetvedelmi engedellyel

~ ~ tiszta beton, teglatbrmelek

'(5;~ atvetele dfjmentesen
.§
.~

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

Stancolt es hagyomanyos
PAPiRDOBOZ gyartasa

I , I

STANCFORMA KESZITESI
R6za kit.

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

a
::"'--="-~ - idegbecsiplJdesele, iziileti blolc/e, tartasi

. ~-:.- 0::\" relldellellessegek megsziillteMse
'- I _ lIynki eredett7 szediilesek megsziillteMse

- sportseriilesek, iziileti beillfalmak kezelese
-!wgyomuIlYos killai orvos{fts
- fiilakllp1l11ktltrus jOgyOkll1'a
- porckorollgserl'ek es tirdblokkole miitet

mJllciili megsziillfetese

Ruhajavitast vallalok!
Cipzarcsere, jiiggollyvarras, atalakitas, sz{jkitis, bffvites

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

Szombat: SZONNAP!

CSONTKovAcs-AKUPRESSZOR

I····················································· .

PAPIRDOBOZ

! E-mail: rozakft@rozakft.hu
: ..
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Diakolimpia korzeti verseny
A varosunkban miikod6 sportegyesuletek szep osszefogasanak
eredmenyekent a dijazasban egyenl6 tamogatassal kivette a reszet a KS1
Gyomaendrod es a Koros Kajak SE kajak-, valamint a Delfin- es a
GYUSE usz6 szakosztalyai, ez lIt6bbi szOloi mllnkakozossege reven
finom pogacsa es Odito is vart minden gyennekekre. A dijazasmll a
dobog6s versenyzokre ermek vartak, melyeket Kovacsne Kozma Diana a
KSI edz6je adott at.
A korcsoportok legjobbjai az ermekell kivi.il serlegdUazasball I!;

reszesiHtek, ok a kovetkezo versenyzok voltak:
I. korcsoport fiu: Vaszkan Bence
1. korcsoport lany: Szunyog Hanna
1I. korcsop0l1 fill: Hugyik Zoltan
II. korcsoport lany: Varkonyi Sarolta
Ovis fiu: Mile Bamabas
Ovis limy: Varju Zselyke
Minden versenyszamban a dobog6s versenyzok kepviselhetik
korzetiinket a megyei diakolimpia danton, amelyre Bekescsaban az
Arpad Fiirdobenjanuar vegen kerUl sor.

KolyokatH~tika Regiom'ilis Verseny
Hetven boldog gyennek reszvetelevel, gondos elokeszi.iletek es kivalc)
lebonyolitas mellett keriHl sor Gyomaendr6don a feltljilott Varga Lajo;,
Spot1csamokban a regi6s versenyre. Ezen a gylliai Implom J6zsef
Altalanos Iskola 5. sz. Sportiskola Tagintezmenye, a bekescsabai

fogjak kepviselni a Kazinczy Ferenc Altalallos Iskola, a bekesi Dr. Hepp Ferenc Sportiskola,
valamint a ket helyi altalanos iskola, a Kis Balint es aR6zsabegyi Kalman
iskolak 6-1 0 eves tanul6i vettek reszt.
A 2014/-15-os tanevtol a kozoktatas als6 tagozatos evfolyamain
bevezetesre keliilo kolyokatletika a mindennapos testneveles kereten
beliil val6sul meg, melyhez a Magyar Atletika Szovetseg minden
altah'lllos iskola szamara biztosit eszkozkeszletet, a Testneveles
Egyetenunel egyiitt pedig szinlen ingyenesen akkreditalt tovabbkepzest
biztosit.
A versenyz6k kozos zenes bemelegitessel Vaszkall GabrieJla
csopOllVezeto ininyitasaval hangol6dtak a sportesemenyre, majd
kovetkezett a csapatok kialakitasa. Ezen a napoll a gyerekek a
kolyokatletika eszmeiseget szem elott tarlVa, vegyes csapatokat alkottak,
a korosztalyok eg)'enletes elosztasaval, melyet a felkeszito edzok
Vinczene Forgach Agnes, Erdos Peter, Veres Zsolt es Vaszkc\n Gabriella
villasztottak k.i.
Ezt kovetOen Toldi Balazs Gyomaelldr6d yaros po!g<'ul11estere kedve~;

szavakkal koszontotte a versenyzoket es edzoket, melyben kiemelte, a
mozgas fontossagat es nagy orollunel i.idvozolte a varosllnkba erkezii
kiemelked6 sp0l1eredmenyekkel rendeUcez6 iskolakat.
Vaszkan Gabor a Del- alfoldi Regi6 Kolyokatletika Programjanak
koordinatora, a verseny igazgat6ja ismertette a lebonyolitas menetet es a
versellyszamok sOITelldjet.
Ezen a napon a gyerekek
felkesziilesiiknek sokoldalu

-Vaszkilll Gilbol'- sagar61 tehettek tanltbizony-
sagot, biszen rendkivi.il
valtozatos vesenyszamok
ban merettetek meg egy
massal, mikor is forg6
szinpad szeruen, egy id6ben
valtottak feladatokat.
Kiilonbozo fut6-, ugr6- es
dob6szamok kerultek lebonyolitasra: gM-sprintvalt6, koordimici6~;

letrafutas, fOlma- I, diszkoszvetes, raketahajitas, dinnyedobas, szocske··
es bekaugras, rudugras, ugrat6 kotelezes, majd a verseny vegen egy 4
perces al16kepessegi fllt6verseny, amely alatt, "majd' felrobbant" a
csamok a musorvezeto iranyitasa mellett!
A jelzomezek szineirol elnevezett csaptok versenyet eztlttal a
r6zsasziniiek nyer1ek a lilak es holtversenyben a sargak es H

narancssargak el6tt, de igazab61 minden gyelmek gyoztesnek erezhettc
magM, hiszen fergeteges hanglllatban "atletikasat jMszhattak"! A
dUatadasnal az igenyesen nevre sz616 oklevelek mellett siitemeny varIa a
gyerekeket.A kival6 hangulatu verseny vegen minden resztvevo oromet
fejezte ki, hogy tagja lehetett a kora delutani sportesel11enynek es
bizakodva varjak a folytatast.

-10szkil11 Gabor koordillaror, versellyigazgar6- (fon'as: gyolllaelldrod.I/lI)

!. ,"
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Uszas
A Gyomaendrodi Varosi
Diakspor1 Bizottsag szer
vezeseben december 16-an
kerillt megrendezesre az I
ll. korcsoportos tanlll6k
korzeti diakolimpia usz6
versenye, amelyen tobb
mint 40- en vettek reszt.
A fiatalok minden tlszas
nemben szamot adhattak
tudasukr61 az 50 m- es
szamokban, ahol 5
alkalommal dolt meg a

fennall6 uszoda csucs. Az eli) musorvezetesnek es a sziilok
biztatasanak is koszollhet6ell val6sagos euforikus hangulat uralkodott
el a Liget Fiirdoben megrelldezesre keri.i1o versenyen, amelyen tCibb
eSlben is vegig kielezett kiizdelem folyt a medenceben.

Asztalitenisz
A Bethlen Gabor Szakkozepiskola tOlllatenneben kival6 feltetelek
mellett, a Gyomaendrodi Varosi Diaksport Bizottsag szervezeseben
kerUlt megrelldezesre kozel 50 tanul6 reszvetelevel a korzet legjobb
jatekosainak felvonllltatasaval a sportesemeny, ahol nagyon izgalmas
csatakat lathattunk.
A lebonyolitasban tevekeny reszt vallalt eZllton is varosunk
buszkesege, az egykori kival6 es jelenleg is aktiv jMekos Agoston
Istvan, aki szakl11ai tanacsokkal is ellatta a fiatal sportol6kat.
Eredl11enyek:
UlIlyok:
2. kcs 1) Kiss Eleon6ra Gyomaendrod R6zsahegyi Alt. Isle
3. lees 1) S6cz6 Rebeka Gyomaendrod R6zsahegyi Alt. Isle
4. kes 1) OsanAlexandra Gyol11aendr6d Kiss B. All. Isk.
Fililc
3. kes 1) Galik Tibor Gyomaendrod Kiss B. Alt.lsk.
2.) Klln Roland Gyol11aendrod Kiss B. Alt. Isle
3-4)Kata Patrik Gyomaendrod R6zsahegyi Alt. lsk.
3-4.) Marton Tamas Gyol11aendrod Kiss B. All. Isk
4. Ices I) Polyak Laszl6 Gyomaendr6d Kiss B. All. Isk
2) Papp Krisztian Devavanya Vanyai A. All. Isk
3-4) Baktai Sc\ndorGyomaendrod R6zsahegyi Alt. Isk
3-4) Sagi BenceDevavanya VanyaiA. All. Isk.
A legjobbjaink Oroshazan a megyei donton
korzet(inkel.

Teremlabdarugas
Korzet(inkbol 3 altalanos
iskola reszvetelevel kerUlt
megrendezesre a Gyoma
endrodi Varosi Diaksport
Bizottsag szervezeseben a
kora dellliani sportese
meny, ahol a7- 8. osztalyos
fiuk csillanthattak meg
kepessegeikel. Ezuttal a
devavanyai csapat emel
kedett ki a mez6nybol, akik korzeti gyozteskent a megyei el6dont6ben
az tlj esztend6 elejen pr6balhatjak majd meg kibarcolni a megyei
dontobe jUlast. .
Teremlabdarugas Korzeti Diakolimpia- Varga Lajos Sportcsarnok,
2014. december 3.
Eredmenyelc:
Vanyai A. AMK Devavanya- Kis B. AI Gyomaendr6d 10-1 (4-1)
Vanyai A. AMK Devavanya- R6zsahegyi K. AI Gye. 5-2 (0-2)
Kis B. AI Gyomaendr6d -R6zsahegyi KalmanAI Gye. 1-6 (0-2).
A toma legeredmenyesebb jatekosa:
a devavanyai Papp Krisztianlett 8 g611a!.
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A burgonya rehabilitaci6ja
Nemcsak a burgonyat, hanem altahlnossagban a szcnhidnllokal is
rehabilitalnunk kell. A blll'gonyar61, lesztar61, kenyenol es tarsaikr61
lljra es lljra elteljed, hogy alattomosan hizlalnak. A szen.hidnhellenes
1110zgalom ismert peldaja azAtkins-dieta. A teszla es a burgonya lillolt,
egy szelet zsiros hils ellenben l11egengedelt. A szenhidnltok azonban
konintsem olyan rosszak, mint amilyen a hirLik.
Minden az elh.eszites l<erdese
Hogy a szenhidn\tok hizlalnak-e, az egyediil az elkeszitesiikon mlIlik.
Egy gramm szenhidnit 4 kal6ricit jelenl, es ugyauez ervenyes egy
graml1l feherjere is. Ami a szenhidratokat azonban hamar
kaloriabombava alakitja, azok a zsiros szoszok es koretek. A spagetti
a'ia carbonara vagy a kremes tejszines Illaltassal kesziilt burgonya
val6ban hizlalnak. Ha azonban a tartalmas martast zsirszegcny
paradicsomszosszaJ lJelyettesitjiik, es a burgonyat zoldfi'Jszeres sovany
tllroval fogyasztjuk, nyugodtan ehetiink.

A sok zsir es alkohol hizlal
Ami igazan hizlal, az a zsir, mert 1gramm 9 kilokalordlt tartalmaz. Egy
granun alkohol 7 kilokaloriat jelent, es raad~\SIIl negativan hat a
zsiregetesre is. Ha fogyni akanmk, keriiljHk ezert a zsirt es az alkoholt.
A feherjek es a szenhidnltok mertekletes elvezete azonban
megengedett. A mertekJetesseg azt jelenti: ha a napi sziikseges
osszkaloria mennyisegnel tobbet vesziink Illagunkhoz, hizni fogunk.
Hogy ezek a kaloriak hogyan allnak iissze, az a szervezet szal11ara
nagyreszt mindegy, ameddig az elrend minden letfontossagil anyagot
tartalmazza.

Teljes egeszseg a gabomib61
Hogy a teljes ertekLI szcnhidratok kivaloal1 telitenek, es megfelel6
elkeszitesnel nem hizlalnak, az egy dolog. Eppolyan fontos azonban az
egeszsegLigyi szempont, es ez foleg a teljes kiorlcsi'l tennekeknel
vitathatatlan. A teljes ki6rlesil termekek gazdagok rostanyagokbnn, E
es B-vitaminban, folsavban es mas fontos tapanyagokban.

Az eves megengedett- az osszetetelre kell figyelni
Ha az Hrend egyensil1yban van, akkor az alakunk is jo. A szervezetiink
amllgy sem vesz tudOllulSt az olyan keplelensegr61, hogy bizonyos
elell11iszercsoportokat demonizatunk. A testet nem erdeklik az eppen
ervel1yben levo laplalkozasi szabalyok - amelyek evel1te ilgyis
vMtoznak -, hanem gondoskodik arr61, hogy megkapja azokat az
anyagokat, amelyekJe szuksege van. Ha ezt nem biztositjllk taplalck
fonm\jaban, a szervezet arra kenyszeriil, hogy maskepp segitsen
magan. Kiivetkezik a csontok, fogak vagy iZl1lok kil11eritese. Szomoru
es prominens pelda erre Gwyneth Paltrow, a hollYlVoodi szineszn6,
akinel a szelsosegesen egyoldalil tapl<\lkoz<\s csontritklll{IShoz vezetett
- 37 evesen. Egy olyan betegseghez, ame!y kiilonben csak az
elorehaladolt korbanlevon6ket fenyegeli.
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Mh~rt veszeiyesek a ldilonleges dietak?
Soknt (irl/willak a
J1/a/wji.wig diva los

diCtate, /w az etrelldel
sza/cszeriif!e" ii/

liIlf(jli/c ossze - il'ja a
SeJl/J1/ehveis Egyefelll
hiro/dn!a. Afej/iJdes-

bell !eviJ gyel'ekek
ebbiJ/ a S7.ellljJOlllb6/

/(ii/o"osell
ves7.lJlyeZfeleftek.

Az egyoldalil taplalkozas, a szelsoseges dietak, a fOleg ny<\ron divato$
kiilonleges (fogy6kllras) etrenelek veszelyesek is Icbetnek, ha hozza nem
erta moelon <\lIitj{lk ossze okel. Kiilonosen veszelyeztelellek a fejlodesben
leva gyerckek - mondja ell'. Lichtbammer Adrienn, a Semmelweis
Egyetem ETK Dietetikni es Taplalkoz{\Sllldom{lIlyi Tanszekenek
adjllnklusa.
Napjainkban szamos kovetoje van n vegetilfianizll1l1snak, valamint a
sokkal lljabb keletu paleoelietanak, melyek nyersanyagaikat tekinlvE'
l1<1gy011 kiilonbozoek. Mig az elozo <lnovenyi eredetii taplatekokJa alapoz,
az utobbi a nagy mennyisegu hilS fogyasztasat reszesiti elonyben.
A vegetarianizmus bizonyos fOlelrajzi teriileteken traeliciomilis, e1e
Europab<ln mintegy szaz eve csak sZ6rvanyosan fordult elo. Az lItobbi
evtizedekben azonban egyre nagyobb szamban talal kovet6k.re. Tobbfek
valtozata letezik, legszigorilbb fOlll1ajaban, a vegan etrenelben kizarolag a
novenyi ereeletu taplalek fogyaszlasa engedelyezett, mig pI. az 0'1'0

laktovegetarianllsok tejet, tejtermeket es tojast is etrendjukbe
illeszthelnek.
Onmagaban a hus elhagyas:1t6111em lesz egeszsegesebb az etre11d
Taplalkozaselettani szempontbol legkevesbe kifogasolhato a
szemivegetarianizmus, amelyben szarnyas vagy hal szinesitheti a
valasztekot, igaz, sokkal kisebb mennyisegben, mint a vegyes etrendben.
Barll1ely iranyzatUt kivauja kovetni valaki a vegetarianizll1usnalc
kivanatos, hogy elotte szakemberhez forduljon segilsegert, hiszer.
onmagaban a hus elhagyasato! semmivel sem lesz egeszsegesebb az
etrend.
Sakat arthatnal. egy fejWdesbcn levo szervczetnek
Kiilonos figyelmct erdemel a felH~ljeszlikseglct feuezese. A feherjek
al<lpveto fontossagllak, tobbek kozott a novekedesben, fej 16desben (pI.
izomepitesben), az imlllul1I'endszer miikodeseben jatszanak szerepet. Az
igazi veszelyl a szakszerihlen, onjelolt t,iplalkoz{\stud6sokt61 szannaz6
informacio jelenti. hiszcn a laikusok gyakran az intcrnetrol vagy
ismer6sakt61 szereznek (resz) informaci6kat. igy nem erthetik 3.

nyersanyag szervezetre gY<lkorolt hatasat, nem iSlllerik fel a
tapanyaghianyos alJapotokat.
SzakszerL'ltlen osszeallitassal ku!onosen sokal arthatnak egy fejl6desben
levo szervezetnek. A csontrendszer jelent6s resze peldaul a serdiilokor
vegeig alakul ki. ezert ha nem megfelel6 a kalciumellatottsag ebben az
id6szakban, nagyobb az eselye a korai csontrilkulasnuk. Bar a
novenyekben is megtalalhato ez az elem, de a h<lsznosulasa rosszabb,
mintha tejjel vagy tejtennekekkel keriil a szervezetbe. Ugyanez igaz 3

vasra is, melynek hianyaban vashianyos verszegenyseg jahet letre. EZI
slllyosbitja. hogy a norma lis verkepzeshez B 12 vitamin is sziikseges, mely
kizarolag allali eredelL'I elelmiszerekben talalhatomeg.
Apalcoetrend veszelyci
Nemjobb a helyzet a paleoetrend eseten sem. Ez ugyanugy kizar bizonyos
elelmiszereket (pi. a gabonafeleket, tejet, tejtermeket), arra hivatkozva,
hogy ezek egyes 6sszetev6i (pI. gluten, tejcukor, kazein) mindenki
szamara karosak. Valoban leteznek olyan betegsegek, ahol orvosi
diagnozis alapjan ezek kizarasa indokolt, sziiksegtelen azonban a tiltas az.
egeszsegesek szamara.
Apaleo-etrendet kovetok tovabba a szokasosnal nagyobb mennyisegi'\ hllSt
fogyaszlanak, all1ely llilterhelheti a vesel, vagy koszvenyre hajlamoslthal.
A iJllssal egyiitt gyakrantobb zsir kerul a szervezetbe, mely hosszabb tavon
lIlegnovelheti a verzsirel1ekeket (pl. koleszterinszintet).
Nelll velctlen, hogy a dietetikusok a lakossag szamara a sokfele
nyersanyagottartalm<lz6, v,iltozatos etrenuet ajanljak. Nem lehet eIegszer
hangslilyozni azt, hogy nincsenek tiltott elelmiszerek, csak kerUlend6
mennyisegek



Halaleset
A nyolllozast 07 ora utan, dr. Kl'izsan Allett vezetescvcl kezdtek
el, a rendorno az bsszeferhetetlenseget, az liggyel kapcsolatba nem
jelezte.
2013.januar 09-cn a csab\d hatarozott keresere, a Megyei
Rendorl<apitanysag Kozlekedesi Osztalya vette at az ligyet.
20 l3-ban a Gyomaendrodi Rend6rkapitanysag katelekebol a
kbvetkezo rendorak tavoztak: LMl<oczki Laszlo, dr. Krizs,lll
Anett, Borbiro J ozsef es Dekany Balint.
Ellenem a gyomaendrodi Rendorseg kel dolgozoja Deldny
Balint es Soczo Roland, kel iigyben tett feljelentcst.

2013.05.06-an (az elhunyt Farkasinszki Sandor sZLiletesnapja)
garazdasag vadja miatt D6kany Balint, valamint 20 J4. tavaszan,
Soczo Roland, kbztisztasag elleni vetseg (R. A. feljelentese alapjan,
miszerint a haza elott kaka6s csigM dobtam a rube) vadja miatt
feljelentett. Egyik alkalommal sem hallgattak meg a feljelento
rendorbk. Mindket esetben megalapozatlan volt a feljelentes.
Kerlink mindenldt, lIa van informaciojuk az esettel
kapcsolatban, segitseI< a nyomozast, hogy senkinek sem legyen
szomorll karacsonya! (Megjelelles KaracsoIIY IIle/l1, a szerk.)
Gyomaendrod, 2014. december 18.

Fal'ksillszki St/lldol'
dl'. Fal'kasillsz/cy El'zsebel
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A ban\lok es ismerosok hatarozott
keresere teszi kbzze a csalad a
halalesettel kapcsolatos publikus
informaei6kat.
2012.december 15-en 19 6ra utan
Farkasinszki Sundar elettarsaval,
Timarne SztanyikAnitaval vendegsegbe
mentek a Bethlen Gabor utea 20. szam

_'-- ~ """".., a/fl, R. A. szi.iletesnapjat iinnepelni.
A szi.iletesnapon ezen idoben (a csalad

nyomozasi adatai alapjan) R. A., R. A.-ne, ifj. R. A., R. A., B. L.,
B.ne n. E., v. K. es ifj. J. Zs. volt jelen.
2012.12.15-en 21.30-kor Timarne Sztanyil< Anita gcpkocsija,
Endrod Szabadsag u. 29. szam alatti haz elott az arokban lett
azonositva. Timarneval tart6zkodott R. A.is.
Ezen ejjel 23.30-1<01' a Polanyi Mate u. 54. S2. haz elott, az ott lak6k
bizonytalan hangokat hallottak.
A boncoh'lsi jegyzokbnyv adatainak alapjan a hala! bealltanak
ideje,20 12.12.16-an, az ejszakai 6rakban val6szini'1. A halal aka
fulladas, kihCl!es, nyilt bokatbres, koponyaser(iles.
A lIala! felfedezesenel< ideje 2012. december 16-an 06.45 perc. A
holttest az arokban, arecal lefele, felso nadrag nelkiil, cipo nelkiil
telefon -es azonosito iratai nelkiil feklidt.

2015. JANUAR

A tettes ismeretlen ... !
Farkasinszlti Sandor elt 42 evet

Ha kinyilik az ajt6, varom, hogy betoppan, ha emberek jonnek fe1em, keresem az arcvonasait, magas, vekony, egyenes
szalfa alkatat, halvclny, visszafogott mosolyat. Es nem talalom, nem jon. De erzem, hogy haborg6 lelke itt van minden
pillanatban velem es koveteli halata korLilmenyeinek te1jes feltarasat. Igen, melt azok meg mindig tisztazatlanok,
feltaratlanok, es faj6n ego, nem gy6gyul6 sebetjelentenek szeretteinek, hozziltmtoz6inak.

A tenyek pedig makacs dolgok, mert megvaltoztathatatlanok. Farkasinszki Sandort kifosztva, felso nadrag es cipo nelkiil,
nyilt boka- es bordatoressel, belso szervserLilesekkel, fejserulesse1 egy tiz cm-es vizben arccallefeIe, megfulladva talaltak
meg. Kiizdott az eleteert, de a liunpas kihunyt a dermeszto hidegben, esoben. Mint kideriHt, az elni akaras es a segelykeres
hangjilt a becsengetetthazbanlak6k nem hallottak, vagy nem ertettek ... Es senki nem segitett! I

Ki a felelos, miert tOltenhetett, kinek allhatott erdekeben, mielt hagytak seriHten teljesen magara, hova lettek a banitok?
Kerdesek, amelyek megvalaszolatlanok s egyre sorakoznak, szaporodnak, alland6 nyugtalansagot, remalmokat okozva
minden csaladtagnak.

Jon a kanicsony. Helye az asztalna1 ures lesz, hianya belenk mar, de fiata1 elete minden rezdiilese tovabb e1 benni.ink.
Tenylegesen elengedni is csak akkor tudmink melt6saggal, ha minden koriilmenyt ismerhetnenk es valaszt kapmink
mieltjeinkre.

Mi, vagy ki all az igazsag feltarasanak lltjaba es mielt? Mielt nincsenek felelosok, mikor kapunk erdemi valaszokat? ?

Torvenytisztelo ember vagyok. Hinnem kell abban, hogy mindennek ki kell deriilnie, hogy kovetkezmenyek nelleul nem
lehet bi.'mt elkovetni, hogy nem halhat meg egy egeszseges fiata1 ember ertelmetlenul, altatlanul. Hinnem kell haborg6
lelke megnyugvasat, tudnom leell meg nem szi.iletett gyermekeit elengedni.

A tettes ismeretlen ??

GylljtS egy szal gyertyat december 15-en ejjel, es velem egyi.itt tedd fel akerdest:

ATETTES ISMERETLEN?!

Gyomaendrod, 2014. december

Agyeltyagyujtas helye:Gyomaendrod Szabadsagu. 21.
nehai Farkasinszki Sandor hazill1al
Ideje:2014.december 15. 18-196raig

Dl: Farkasillszky El'zsebet



Szeptember vegen hirdettek ki a Nemzetgazdasagi miniszternek a
2015. evi munkasziineti napok korlili m\lnkarendrol sz616 28/2014.
(IX. 24.) NGM rendeletel.
A miniszteri rendelet alapjan a Gyomaendrodi Kozos Ollkormallyzati
Hivatal Jegyzoje is szabalyozta a Kozos Onkormanyzati Hivatal2015.
evi munkarendjet. A kovetkezo oldalon kozzetessziik ez ev vegenek es
a kovetkezo evnek a normal mllnkarendtol eltero 11111nka-, es
pihenonapjait, amelyek befolyasoljak majd az ligyfelfogadas rendjet is.
Athelyezett munka es pihenonapok. Az athelyezett l11unkanapokon a
naptari napt61 elteroen is alakulhat az iigyfelfogadasi rend a lentieknek
megfeleloen!
2015. januar 2. pentek - pihenonap.
2015. januar 10. szombat - penteki l11unkanap, penteki
iigyfelfogadasi rend szerint.
2015. jlllius I. szerda - Konnanytisztviselok Napja, igazgatasi
sziinet.
2015. allgllsztlls 8. szombat - penteki nHmkanap, penteki
i.'igyfelfogadasi rend szerint.
2015. augusztus 21. pentek - pihenonap.
20 IS. december II. pentek - mllnkanap, nincs iigyfelfogadas
20 IS. december 12. szombat - mllnkanap, nines iigyfelfogadas
2015. december 24. csutortok - pihenonap.
J(1f/jiile leedl'es iif5J1eleillleet, hOf5J1 iigyeile illteufse son/II l'ef5J1rJ/•
.!if5J'efelllbe afellti lIIegvtiftozott 111 II II lea-, es iigyjif/fogadltsi rel/det!

(gyolJlaelldl'od.hll)

November IS-en ket szemely robban6 anyagnak tuna szerkezeteket
talalt a Torzsas-zugnal, a gatoldalban. A kierkezo rendorok
biztositottak a helyszint,majd kesobb a rendorseg es a honvedseg
tflzszeresz szolgalata vegrehajtotta a terulet elkeriteset es l11entesiteset.
Infonnaci6k alapjan II. vilaglu\bor\ls aknagraniltokat es bombakat
astak ki a fcildbol. Szamuk tobb ezerre teheto. December kozepere
sikerult a terliletet felszabaditani, a robban6 lovedekeket eltavolitani,
illetve a helyszinen megsemmisiteni.
Ittas vezetok:
December 9-en, az Endrodi utcaban igazoltattak egy gepkocsivezetot,
aki ejjel fel 2-kor arra aut6zotl. Kiderult, hogy ittasan vezette
gepkocsijat, eloallitottak, vezetoi engedelyet bevontak, ellene eljarast
inditottak.
13-an, delutan jelentettek be a rendorsegre, hogy egy Lada Niva
gepkocsi haladasa soran rendszeresen a szegelykore hajt. Egyik ilyen
manovere kozben valahogy beleborult aut6javal az arokba. A kierkezo
jaror l11egtalalta a vezetot, akirol hamarosan kiderult, hogy alkoholt
fogyasztott, nem volt vezetoi engedelye se, sot a Nivat a tulajdollosa
engedelye nelkiil "kototte el"! Ellene ittas jarmiivezetes es egyeb
cselekmenyek miatt indult eljanls.
December 20-an igazoltatott a rendorjaror egy ferfit, aki a Fo \Hon
gepkocsival feltunoen lassan haladt. Az alkoholszondas vizsgalat
kideritette, hogy ittasan vezetett a sofor. Eloallitottak, vezeloi
engedelyet bevontak, biinteto feljelentest tettek ellene - ebben az evben
(2014.) nem eloszor.
December 3-an, az esti 6rakban eszlelte ajaror, hogy vele szemben egy
gepkocsi feltfllloen gyorsall kozlekedik a teglagyari \lton. Utana
fordultak a zsaruk es iildozobe vettek. Pr6baltak megallitani a gYOl'san
halad6 kocsit, de az nem ,lilt meg, menekulesbe kezdett. Mikor a
"menet" a R6zsa Ferenc utcahoz ert, az iildozott gepkocsi elvesztette
uralmat a kocsi felett es becsap6dott az egyik haz keritesen keresztiil az
udvarba. A rendorok kiszedtek a szemelyeket a kocsib61. A vezetonek
nem volt jogositvanya, a csomagtart6ban pedig lopott tiizifM talaltak. A
ferfival szemben elindult az eljaras szabaIysertes miatt.
December 3-an egy elk6borolt fiatal holgyet igazoltatolt a jaror, akirol
kideriilt, hogy mar tobb alkalommal szokott meg a devavanyai
gyermeknevelo intezetbol. Ez al ka 10ml11al is visszaszallitottak.

2015. JANUAR"

Kanicsonyi kesziilodes es iinnepseg
a Selyem Uti Ovodaban

Ovodankban hagyomanyosan minden evben betlehemes musorral
linnepeljiik a kan'tcsonyt. Az adventi idoszakban minden csoport
reszt vesz az iinnepi keszi.ilodesben, lilmepi hangulatot araszt6
disziteseben. Az adventi idoszakban tartottllk meg a karacsony elotti
jatsz6hazllnkat, melyen egylitt tevekenykedett a csalad apraja
nagyja. Kesziteni lehetett mecses tat16t, a kis liveget kiilonboz6
diszitessel lehetett mintazni. Falapokra lehelett dekupazs
technikaval kiilonbozo karacsonyi kepeket ragasztani. Ajandek
tasak is kesziilhetett renszarvas es mikulasdiszitessel. Tovabbil
hagyomanyl.lnlchoz !liven mezeskalacsot is diszitettiink.
December IS-an tartottuk meg karacsonyi iinnepsegunket. Meg!litt
bensoseges hanglilatban i.innepeltunk egyutt bolcsodesek e~;

avodasok. A nagycsoportosaink szep betlehemes musorral
kapraztattak el benni.inket.
A karacsonyfa alatt leva sok-sok jatek (LEGO-dllplo, kepeskonyv,
kiraka, baba, klilonbozo fejleszto jatekok nagy oromet okoztak a
gyermekeknek.
Ollnepi tiz6rai (Kalacs, bejgli, gyiimolcs es a gyermekek altai
diszitett si.itemeny) es linnepi ebed volt ezen a napon.
Ezen a napon delutall 2 6rakor a nagycsoportosainkkal ellatogattunk
a testlileti lilesre ahol betlehemes miisol1mk.kal koszontottlik e~;

kivalltuk boldog karacsonyt a varos donteshoz6inak.
Deilltan Vz 5 6rakor a nagycsopo110s gyennekek szuleiknek mutatlak
be betlehemes musorllkat, mellyel unnepi hangulatot varazsoltak.
Pentek delelOtt elliltogatlunk a Szent Gellert KatolikllS Altalanos
Iskolaba, ahol megneztlik az iskola kan\csonyi llllisoranak
fOpr6bajat. A gyermekeket szaloncllkorral es haem bel' figuraval
ajandekoztak meg az iskolasok.
Megkoszonjiik a tamogatast Fiilop Zoltan korzetlink volt
kepviselojenek, hogy ebben az evben is nagycsomag szaloncukorral
kedveskedett a gyermekeknek, tovabba a Kis Balint AltalUnos Iskola
gyiimolccsel (mandarinnal) ajandekozta meg a gyermekeket.
A R6zsahegyi Kalman Altalanos Iskola IY. osztalyos gyermekei es
tanit6i is eljottek hozzank, musolTal es szaloncukorral kedveskedtek
avodasainknak.
Polgarmester Dr a nagycsoportosoknak a testlileti iiles elotti
betlehemes mi'lsorat szaloncukorral koszonte meg.
EZllton kOszollji.ik meg a Tersegi Gondozasi Kozpont Konyhajanak,
hogy keresiinkre az linllephez ilia ebedet, huslevest csigatesztaval e~;

rantott halat keszitettek.
Sikerekben gazdag uj evet kivannal< a yarOS minden lak6janak 21

Selyem Uti 6voda es Bo!csode gyermekei es dolgoz6i.
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(Iranyar): Fl) (olvashal6 irassal!)

8L\CQL\MENTUM

TEMETKEZE&
Allandli ngyatet: 36-30/69 -71-17
GyomaandrM, Bajcsy-Zs. ill 117. SL

Furcsa tortenetek...
Eszrevetelunk 1989. november 29-30-an tortenhetett, az esti 6rakban,
sotetedes utan valamivel. Kislljszal!as felol jottLink Devavanyara
hazafele, amikor az Ecsegfalvat jelzo tablrit elhagyva az elsil
kanyarban felfigyeltUnk a tolLink. jobbra leva, fenylo jelensegre. A
Bmkas mikrobuszban oten voltunk es az elsa lfltasra senki nem
gondolt klilonos IMv3nyra. Mindenki llgy konyvelte el magaban,
hogy a kozeli fllroto1'ony tetejen leva lampa az, es annak latjak a
vilagito fenyet. A kanyar utan hOSSZll egyenes szakaszban jottUnk nt,
hogy a vilagito test veliink egyiitt halad, mintegy 200-300 m
magassagban. A to!i.ink valo tavolsag igen valtozo volt, mert az ut
kanyarulalat anem kovette. Utunk soran figyeltiik lI1eg, hogy ha mi
gyorsabban megyUnk, a is gyorsabban halad, ha tni lassitunk, 0 is igy
cselekszik. A riheli kanyarban hiltelen fckeztl'lI1k es a gabomisi lilra
fordulva, szembe vele, megallt\.lnk. Erre 0 is mega lit. rvlegfigyelesiink
szerint ugyanabban a magassagban, toll'mk 400-500 metelTe es kb.
egy futball labda nagysagll lehetett. Utunkat tovabb folytattuk
Devavanya fele, es mielott a teglagyaral elertiik volna, hirtelen
hihetetJen gY01'san Mrepiilt a lakott teliilel folott. A sebesseget nem
lassan novelte, ahogy mi emberek gondolnank., hanem egybol, milltha
egy gyors ceruzavonalat nintanank az iires ])apiron. Kondenzcsik,
hang es kiilonosebb alakvaItozus nelkiil ment mindez vegbe. A
kozsegben aztan nem IMhll<, de nem hazafele mentiink, hanel1l
Gyomaendrod fele, hogy [Hitha lljra meglalhaljuk. A vaslltoll
athaladva raglan felti'll1t elottiink. Az volt az erzesiink, hogy
benniinket var, vagy talan egeszen lassan halad a TSZ kozpont
ir<\nyaba, a vasllt masik oldalan. Tovabb haladhlnk es Kaszigetell
errol, a hidat elhagyva lljra az iranyaba fardullunk es a reflektorl
kapcsolgalhilc Erre a 11em reagUlI ugyan, de ekkor veltiik eszre, hogy
a fenylo test es mi kozottUllk a fold felszinen apro, kb. teniszlabda
nagysagll fenyek mozognak, de nem allandoan, hanem a IHirom koziil
hoi egyik, holmasik ide-ada, vagy egymashoz, vagy a tel' valamelyik
reszere mozdlll el. Alakjuk nem volt pontosan meghatarozhalo.
Tovabb mentUnk es Koszigetel elhagyva, de a pohalmi llton j6val
en'ebb, felalll111lk a kanyarbanlevo vasllti arjarora. A fcnylo jelenseg a
vasllt mellett levo szantas fOlott haladl el Gyomaendrod iranyaba,
mindvegig a koveslltrol nezve, a vasut masik oldalan. Figyelnriinl~

ezutan mar a foldan mozgo, fenylo, vagy foszforeszkal6 valamirc
ininyliit. Ezek llgyanis nem, hogy hihetetlen gyOl·sanmozogtak, de a
szinUket is allandoan valtoztattak. Voltak pirosak, sargak, kekek,
zoldek, lilak. Ezek a szinatmenetek nem hirtelen, hanem lassan,
fokozatmentesen mentek vegbe. A fent leva gomb kozben egeszell
eltavolodott toliink, megitelesLink szerint Gyomaendrod hatan'lban
lehetett. Mi mintegy fel oraja neztiik nu\r a mozgo fenyeket, l11elyek
most n1<'Ir igen nagy tavolsagokat beszaladg{lllak. Ezen a szantason
mar erzesiink szerint at is lehetett, merlllgy ti'll1t, hogy neme! yszer hoi
az egyik, hoI a masik elt['lI1ik, l11ajd ismet l11egjelenik. Elmozdlllasuk
lal<ln 1 km is lehetett, de ezeket a tavolsagokat is olyan gY01'san tettek
meg, hogy szeml11el alig lehetett kovetni a mozgasllkat. Mozgasllk
teljesen hanglalan volt, semmifele megismctlodo, vagy rendszere:;
1110zgas nel11 volt felfedezheto. Az elsa ecsegfalvai eszleles utan j6
masfel6raval kesobb aZlan visszafordliltullk Devavanyara, elhagyva
a fenylo pontokat. Masnap reggel lljra arra a helyre erve mal"
semmifele, az estihezhasonlo dolgol nem tapaszlaltllllk.

(ToIII IsM/1/ lorlel/elel lejegyezle dl'. Fl'tlllk6 J((ll'oM

Moulinex, 6 alkot6reszes, alig hasznalt
z61dsegparol6 elad6, 6e FI. Erd.: 20/221
6633

Ulanfut6s kislraklorral szallilasl es
kisebb lerGlelek, zart kertek szanlasal
valialoill. Erd.: 70/7057-668
Dunnal, parnat, hagyalekol veszek
Gyolllan, Petofi u. 64. 30/4643·956
Egy garazsra val6 38x18x10 em es
berenyi blokklegla elad6 fel aron. Erd.:
Gye., Zrinyi u. 29/1. esle 5ulan.

Korrepetalas, felzark6ztalas,
magan6rak, fejleszl6 foglalkozasok,
dolgozalokra, k6zepiskolai felvelelire,
versenyekre val6 felkesziles, allalanos
iskolasoknak (1-8. OSZI.). Tovabba alap
es k6zepszinlO ereltsegire val6 inlenziv
felkeszilo foglalkozasok malemalikab61.
Iskolai dolgozallapok megrendelhe16k.
I<orszeruen felszerelt lanlermemben
minden felszereles ingyen bizlosiloll. Cel
a minel jobb iskolai eredmeny elerese! Az
On gyermekeert dolgozom! Erd.: 30/856
32-18
Robog6alkatreszek 0les6n elad6k. 12 ..
gumik. Karburalor, kuplung-szell,
konlraszlrug6k, feklaresa, henger,
hengerfej, folengely, hals6 allelel,
sporllegszGr6, ekszijak,
korlllanykapesol6k, sziv6esonk, varialor,
fuv6kak ... slb. Erd.: 30/856-32-18

Elad6k, eserelhel6k: hever6k, kalyha,
konyhaszekreny, gazlOzhely, szep leli
ruhak, paplanok, TV, szamit6gep,
monilor, edenyek... slb. 2 e Ft-161. Erd.:
70/254-58-03

Berbe kiad6 kiesi, de rendezelt, j6
allapolu esaladi hazal keresek nagyon
hosszu tavral Megbizhal6, fizelokepes
no vagyok. Nyaral6 is lehel. Erd.: 30/640
33-73

Onliillvas, zomaneos burkolatu
(szentGzelesre) kalyha elad6. Erd.:
20/221-6633

Vegyes

Tisztelt Hirdetonk!
Uj Gyomaendr6di Hirlap szerkeszt6sege Cim:
5500 Gyomaendr6d,Arany J. u. 25.; mobil: 06/20/2216-633;
e-mail: biro.karoly5@upcmail.hu; Beki.i1desi hatarid6 minden he 25-el

... ···· ..>t
INGYENES CSEREBERE HIRDETES (APROIIIRDETES)

Felad6 neve: ..

Cime: , , .

Cserebere (apr6-) hirdeles sziivege (max. 20 sz6): .

Gye., relkomforlos paraszlhaz,
bek61l6zheliien, Kalvin u 57 sz. alalt,
elad6. Erd.: 70/2015-208; 66/282-148.
Gye.. Boeskai 33/1. Sz. uj epilesu,
padlasszobas haz alsoepulelekkel
sGrgosen elad6, vagy lak61elepi lakasra
eserelhel6. Erd.: 66/787-723; 30/504-69
44

Gye., Rak6czi u-ban, 4 szobas, dupla
fUrdoszobas. dupla ebedlos, 2 bejaralu
polgari haz mellekepulelekkel, dupla
garazzsal, vegyes tiizelessel,
berendezessel elad6. Erd.: 66/787-723;
30/851-99-02

Megunl, kin6lt gyerek ruhakat szivesen
elfogadnank ingyen 0·15 eves korig,
raszorul6 gyerekek reszere. Nem ludja
hova rakni, kerGlgeli, egyezlessen
lelefonon, erie megyGnk. Elore is
k6sziinjGk: 06-66-789 189

Gye., Okl6ber 6. Ltp-en 2 szobas lakas
elad6 vagy kertes hazra eserelhelii. Erd.:
20/5767-879

Ingatlan

Gyoman, Zrinyi u. 19/1. alalt 5 szobas,
elkez6s, vegyes, ill. gazfUleses haz elad6.
Erd.: 70/566-73-44

Gye., a Templom-zugban vizparlra men6
ingallan elad6, villany, rurolt kul van. 4614
m2. Ar megegy. Szer4. Erd.: 70/9438-212
Endr6d6n, a Sugar ulon hosszu
paraszlhaz elad6. Ar megegy. Szer4. Erd.:
20/245-12-62

Vasarteri Ltp-e~ egyszobc\s fiildszinli
lakas ELADO!! Ar megegyezes szerint l

Erd.: 06-20/376-4567
Gyomaendriidiin a Rak6czi u. 29. sz. alalt
nagy csaladi haz - jelenleg orvosi
rendeliikenl mukiidik - elad6. Erdekliidni:
0630/367-0840, vagy 0630/998-5096
Gyomaendrod Kecseges-zugban vizparli
horgaszlelek elad6. Erdeklodni:
0630/367-0840, vagy 0630/998-5096
Gyoma, Arany J. u. 16. sz. alalt 4szobas,
iisszkomfortos haz elad6. Erd.: 20/5266
573
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5500 Gyomaendr6d, Bajcsy-Zs. lit 98.
Telefon: 66/282-802; 30/6388-953

AI<CIOS AJANLAT!
STlHL, MAKITA kisgepek a keszlet erejeig!

Alkatreszeik es kiegeszitOik is megvasarolhat6k!
Szegelynyir6k, kaszak...

Mosogepek, hiitok, fagyasztoszekrenyek
FOtesfelujftashoz, rekonstrukci6hoz kazanok,

radiatorok, szerelvenyek!
Idomacelok, sfkhal6k, lemezek

Min6segi konyhai eszk6z6k, haztartasi gepek

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

Tuzrostely (kalyha- es kazanrostelyok)
kandall6k nagy valasztekban!

Furd6szoba felujitashoz mindenfele felszereles,
szukseg eseten rovid hatarid6vel tbrteno beszerzesek! .

Futeskorszerusfteshez, fUrd6szoba kivitelezeshez
kivitelez6t tudunk aj21nlani!

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

Valassza a I
Gyomaendrad:
- Fa lit 26.
- Bajcsy-Zs. lit 49.
- Bajcsy-Zs. lit 119.
- Kossuth u. 2.
- Kossuth u. 66.

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

I - friss pekaru '
- elerheto arak
- szeles valasztek
- minosegi termekek
- akciok
- torzsvasarloi kartya,

fRZSE fT
u alvanyt

I fLFOGADUNHI
I
I I

\~----------------------------------------_/
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LAT Z lE
Gyomaendrod, Ho§ok utja 53. elefon r!B4-r!55

INGYENES kOMpUTER SS EMVizsGAlAT
I<.Edd, CSUTORTOI", pENnI<., szoMbAT 10... 12... iG

SZERdA: DR. GEdEi MARGir
10... 12; 14... 16 {m..iiG

Minden kedves vasarl6n nak
.BOLDOG OJ SZTE 0 T

kivanunk!

olya i6 ,
I r eklodjon " Ie "n

EqESZSEGPENZTARi kArnyAT ES SZEp kARTyAT ElfOGAduNld
Cyon5 E5 pONT05 Id5zolGALA5SAl vAnjuk kEdvE5 VA5Anl6iNlvn!

TisZTElETTEl: SZAnl{A CsilLA OpTOMETRisTA, LiTSZERESZMESTER

OJ Gyomaendrodi Hfrlap • fOggelien varas; havilap. Felelos szerkeszlo: Blr6
Karoly, szerkesztOseg: 5500 Gyomaendrod, Arany Janos u. 25. sz. Felelos
kiad6: Blr6 KarolyTel.: 06/20/221-66-33.
Nyomlalas: BerEJny Nyomda, Hegyi Marton; Mez6bereny, Veszt6i ut 11/A.
E-mail: gyehirado07@freemail.hu;biro.karoly5@upcmail.hu
Terjeszlik a gyomaendr6di l<eresked6k.ISSN szam: 2060-7083

A lapunkban megjelen6 velemenyek, ertekelesek, hozzasz6lasok, esetleg
fizelell hirdetesek nem felletienLiI a szerkeszl6seg allaspontjal tLikriizik.
Viszon! !ere! adunk minden velemenynek, hozzasz61asnak, melynek
hangve!ele bizonyos elikai hatarok koziill mozog. AI. "-XX-" jeW irasok fizelell
hirdelesek, velemenvek vaav PR-cikkek. Cfmlaoterv: Novak Hanqa
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, Felelos szerkeszt6: Bfro Karoly
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-at.lU Gy6z/\ Vl\rosi Riiu)'VI'

rSi/~/J

FOGGETLEN VA .... ''''HAvILAP
Ara: 200 Ft 6irat

Februarban

ujabb tanfolyam
Jelentkezes februar 14.ig

NYll \'~ Illl )Il'l
INTER.

Elhunyt Vass Ignac, volt gyomaendrodi
KepviselO~testiiletitag,

a Liget Fiirdo nehai ngazgat6ja!
Korabban a helyi labdarugasban is jelentos

szerepet Wltott be.
Nyugodjon bekeben!

T ' r Nyelvtanfolyamok
Nemet, angol ujrakezd6 40 ora, 10 het

Alapfoku nyelvvizsga felkeszit6 60 ora 10 het

Tanfolyamok: marcus 16.• majus 30.
Oradij: 500 - 850Ft - hHszamt61 fugg6en

SZAM"OG'P
NEZELI l ILYA

INTER Nyelvstlidi ' , yomaendrod
Kossuth lit 18. keddspentek: 15.00-18.00 ora

Tetefon: 06-20/229-7022; 06-20/947-1603
internye!vstudio@gmail.com

Veszeiyes utahimos6das a Selyerri ullin
A Selyem llton, a Napkeleti utdt61 kezdada rovid szakasz{m
meghibasodott a szennyvlz vezetek, A meghibasodas
eredmenyekent veszelyesen alamos6dott az lit egy szakasza. Az
elsa vizsgalatok szerint mintegy 10 m'-nyi nagysagu teriilet
mos6dott ki. A cs6tores miat! a Selyem lit Toronyi es a Napkeleti
utca kazotti szakasza teljes szelessegeben lezarasra kerult januar
22-et61. A helyreallitasi munkalatok januar 27-en kezd6dtek, es
varhat6an egy hetig tartanak majd.

GYOMAI FLABeLOS STUDI6
ES HASZNALTCIKK KERESKEDES

.- " SHIll: f'- . .
~.:'.' ~=lll ,'IrI!ABeLOS
': _l ~ THE ULTIMATE WORKOUT MACHINE'

CfMONK: 5500, GYOMAENDROD, FO OT 188. ("A FASY HAZBAN")

TEL.: +36-30/224-70-53 . KORLATLAN
D[;.RLET: 5500 FT/HO

TESTONK, EGEszSBGONK AZ AMIBOL sZA·
MUNKRA NINCS MASIK, EZllRT ROHANO llLET· pAROS KORLATLAN
MODUNKHOZ LEG/ODD MEGOLDr\S LEHET A DllRLllT: 8000 FT/HO

FLABI, HISZEN: __-=~·NEM IGBNYEL ATOLTOZBST
·IZZADAs NllLKOL MOZGATJA AT AZ EGllSZ TES..

TONKET,
-10 PERC FLAUI = 15-50 PERC EDZOTERMl EDZ(;S·

NEK MEGFELELO IZOMMUNKAT IS BIZTOsIT sZA·
MUNKRA A TELJES FELFRlSSOLllS MELLETT.

HASZNALT LAKBERENDEZllsmNK, HAZTARTAsl
CIKKEINK AZOK, AMELYEKET SZINTE MJNOEN
NAP CSEJWLHllTONK, EZllRT SOI<.RllTO £S HETRN·
TE MEGO/ULO ARUKf;.sZLllTTEL, A LEGOLCSOBB
ARAKKAL, A LEG/ODB MEOLOASOKKAL VAGYUNK
ONOKllRT MAR 10 £VE BJ>Klls MEGyBBllNI

A Kner csaladr61~varosalakit6 szerepiikrol;
a gimnaziUI es a neve; Balint napi elOzetes...
Dr. Franko levele ....2. oldal

Iden is Ie z Sajl s Turule ztiv'I ... ,
es a mult evrul ....

Pajer Sandor (GYUSZTE) nyilalkozala .... 2. oldal

Kollektiv bu osok a neme ek?
-70 eve t·· rtent .... 3, oldal

Papp Is1:v . n Laszl' az
Varfi kivali;isa u1:an .... 4, oldal

Forditott vibig Gyomaendr6don?
Avagy Pato Palok varo.\'a vagyullk? Vagy ami meg
rosszabb, erdektelellseg, kozolly a jerremzollk? .. 5, oldal

NYITVA TARTAs: H-P.: 8.00-12.00; 13.30-18.00
Szo.: 9.00-12.00



______~ ~OJGYOMAENDRPDlHIRI.Ae_'_~_.-.- __-..2015. \i=EBRl.lAR'~

Dr. Frank61evele

Valaszok nelkiil
155 eve szUletett az az ember, aki az egykori Gyomat Eur6pa hiruve
tette. Megkoszonhetjllk a Kner csahldnak, hogy ipart teremtettek, a
kuJttlra nemes tittOr6ive vidtak. Ebben az esztend6ben, augusztusban
lesz 80 eve, hogy Kner [zidor meghalt. Az egykori Kner csalad rna mar
nem letezik, de a nyomda hirdeti a H6sok emlek uti harsfasorral egyUtt,
hogy itt eltek es szerettek itt elni! 1966-ban alltam meg el6szor
edesanyamt61 kapott oreg Csepel kerekparommal a kis Pet6fi uteai
szUI6haz el6tt. Megillet6dessel olvastam a ttirtsarku marvanytablan
Kner [zidor szUletesi datumat: 1860. Februar 5. Otthon, edesanyamek
konyvei kozt akadtak Kner kiadvanyok is. Furcsa erzes volt ott, akkor
szembesUlni azzal a kis paraszthazzal. A marvanytabla meg akkor az
0lvashat6sag hataran volt. Ma mar 3 meterrel magasabban van, ott a
tet6 alatt, es alig 0lvashat6 aszoveg. Nem zavar ezsenkit?
Aszoeializmusban egyszer mar elvettek a Kner markanevet Gyomat61,
odaadtak Bekesesabanak. Diktatura volt. Le kellett mondani Gyomat
illet6 elsobbsegr61. Nehany eve a kozepiskolankat neveztlik el Kner
Imrer61, a nagyszeru nyomdaszr61, aki ertelmetlenUI halt meg, mert
zsid6 volt. A yaros el6z6 vezetese atadta a Gimmlziumot a katolikus
egyhaznak. Nines ellene kifogasom, bar nem igen ertem a motivumot.
J6l ismertem az egyhazi iskolak l11ukodeset. Ami engem zavar a
tOltenetben, hogy egy abszolut reformatus ttibbsegu varosban miert
nem reformatus egyhazi kozepiskola illdult? Talan, egyszer
magyan\zatot is kapunk erre vagy nem? Tudom, es hiszem, hogy az
egyhaz a fokozatossag elvet es a diakok szabad valasztasi lehet6seget
adja. Nem leend6 papokat nevelnek, hanem vallasi kultlmlval
rendelkez6 magyarokat szeretnenek. [gazuk van. Az itt el6 genen\ci6k

nagy ttibbsege esak elmegy a templom el6tt, fogalma sines talan a
bibliar61, igy aztiln sok mindent nem Iud, amil kulturember tudhatna. A
szoeializmus masr6l sz61t. A vilag proletarjair61, Leninr61,
Brezsnyevr61, a kapitalizmus szornyusegeir6l (ami igaz is).
Kozpenzen tartottuk a partot, a munkas6rseget, de ez nem zavalt
senkit! Nagyon elkanyarodtam. En Kner 1mret sajnalom, sajnalom,
hogy elvettek a Kner nevet a gimnaziumt61 es atkereszteltek.
Februar kozepen jarunk !assan, varjuk a lavaszt. Jon a Valentin nap. A
levelem befejez6 reszeben igyekszem nem ketelkedni es "h6borg6"
lenni. Van itt azelt nehany szep gondolat, akar Uzenet ertek(\ is. Hisz a
Valentin nap errol sz61. Hogy is kezd6dott? Elt egyszer egy Balint
pUspok, aki a szerelmesek, a lelki-betegek es epilepsziasok
ved6szenlje volt. A XlV. szazadban a jegyesek es fiatal hazasok
ved6szentje is lett. Miel6tt kereszleny hite miatt kivegeztette volna [I.
Claudius csaszar. A borton6re Yak lanyanak visszaadta a latasat. Majd
halala el6tt levelet iIt a leanynak es igy irta ala:"a Te Balilltod" innen az
Uzenetkllides hagyomanya. A legenda szerint a szerelmeseket
megeskette, koztllk katonakat is, akiknek nem lett volna szabad
hazasodni!
Ozenjenek hat egymasnak kedves szerelmesek. Ez a csoda, ez az erzes
kortalan, de megis csak a fiatalsage. Engedjek meg, hOf;y kedvenc
versem els6 sora ivai segitsek a fiataloknak. T6th Arpad: Esti
sugarkoszoru
"El6ttllnk mar hamvassa valt az tJI II Es arnyak tesle zuhanl at a parkon
II De meg finom, halk sugarkoszorut II Font hajad sotet lombjaba az
alkony ... "
A vel's utols6 sorai a megfejtes, olvassak el a teljes verset! - benne az
Uzenet. Szep, kedves, emlekezetes Valentin napot kivanok
mindenkinek!

Os:inle s:erelellel D,: Franko Karoly

Erdekl6dtlink az idei Sajt- es Tur6fesztivalr61, valamint az elmult evi turisztika eredmenyekr61

Rovid interjil Pajer Sandon-ai, a GYUSZTE elnokevel

"Iden is a GVUSZ-TE feladata a yaros ket
nagy rendezvenyenek - a Sajl- es
TtJr6fesztivalnak, valamint a Half6z6
Versenynek - a lebonyolitasa. A Sajt- es
Tur6fesztival szervezese mar megkezd6dott,
az onkormanyzal reszer61 a penzllgyi fedezet
is rendelkezesre all. Tovabbra is szinvonalas,
de szereny anyagi keretek koze helyezett
esemeny lesz (ugyanannyi tamogatasb61,
mint tavaly). 1d6pontja: majus elseje es
masodika. Termeszetesen kapcsol6d6
programok is lesznek, mint amilyen az aprilis
3D-an megrendezesre kerUl6 "Gyomaendr6d
Szeretlek" cim(\ program. Ez az esti
rendezveny a Gyomaendr6dieknek sz61 a
Gyomaendr6diekt61, ahol bemulatjuk
mindazt a "civil tudast", amire bUszkek

lehetUnk. Egyebkent ennek a szines musornak
a temaja iden a Tanc vilagnapjahoz fog
csatlakozni. Az est zarasakent nem maradhat
el a faklyas felvonulas sem, melynek utvonala
a H6sok ernlek utjan vezet vegig, egeszen a
gyomai szabad strandig, ahol egy nagyobb
maglyaWz korUI kiilonboz6, a hangulalot
fokoz6 programokat lekinthellink meg, mint
peldaul a taltos dobosok produkci6jM.
A Sajt- es Tur6fesztivalon erdekes, kellemes,
sz6rakoztat6 musorokal tervezUnk, ahol
termeszelesen lesznek fellep6 sztarok is llgy,
mint peldaul Vastag Csaba, a Balkan Fanalik
egyiittes, Solymos T6ni vagy Peter Sramek.

Nehany sz6 a 2014. ev turisztika
ertl~keleseroI

2014. volt a GVUSZ-TE harmadik lllukodesi
eve. Megval6sitottunk egy palyazatot,
amelynek 42 milli6s tamogalasi osszegeb61
sok mindent elertUnk. Ennek eredmenye
keppen olyan turisztikai megoldasokkal
tudtunk elni, amelyek nagyban hozzajarulnak
a yarOS vendegforgalmanak novelesehez. Az
idegenforgalmi ad6bevetelek alapjan
kijelentheljUk, hogy j6 ulon jarunk, hiszen ez
az idei evben meghaladta a 21 milli6 forintot.
Mindez igazolni latszik azt a lenyl, hogy
Gyomaendr6don val6banjelentos a turizmus,
ami mindenkeppen fejleszteseket igenyel
meg.
Ezt a celt szolgalja ttibbek kozott az ebben az

evben feleplll6 ket IMogat6kozpont, amelyek
varhat6an jllJ1ius 3D-a koriil kesziilnek el.
Ezen feWI a GYUSZ-TE mukodteti majd az
Erzsebet-Iigeti tanosveny attrakei6it is. Az uj
turiszlikai objektumok mukodteteser61 jelen
pillanatban is folynak a targyalasok az
onkormanyzattal. A latogat6kozpontok
jelent6s szerepet ttiltenek rnajd be a varos
turisztikai eleteben. A legfObb elem els6
sorban a J6kai utcai "I<oros Latogat6kozpont"
lesz. Itt, az udvarba pezsg6 eletet szeretnenk
varazsolni, ami egyreszt a turistak, masreszt a
helyi lakossag szamara is megfelelo
programokat kina! legalabb heti egy-ket
alkalommal. Elkepzelesllnk szerint az
udvarban setal6~, fagyizgat6s, vasaroz6s
hangulat es elet lenne, allOl mindenki j6l
erezhetne magat kUlOnfele szinpadi musorok
kiserelehen a latogat6kozpont kiallitasainak
megtekintese el6lt vagy utan. A.lland()
kiallitaskent egy "oko"-temajtl kiallitas
lathat6 majd, ahol a viz kapja a fOszerepet.
Els6dleges celunk, hogy felhivjuk a figyelmet
a Foldon egyre fogy6 viz rendkivUli
fontossagara az ember eleteben. Emellett
tajtOrteneti vandorkiallitas is kialakitasra
keriH, mely az orszagban els6kent telepU
lesUnkon mutalkozik be. A vandorkiallitas
temaja a mai Korosok kialakulasanak rovid
ttirlenele, a foly6 szabalyozasa, a holtagak
kialakulasa, a taj valtozasa az elmult szazadok
soran."



Ha jon a teL ..

Nem kimondoltan ehhez t31tozik, de azert sz6va tesszUk. A MAV
c\llomas ma mal', az atalakftas 61a lJarolll, lllintegy egy emelet magasra
hag6 lepcsavel rendelkezik. Ezzel kapcsolatban csak egy ollet az
allomasf6nok, vagy a takarft6 szemelyzet reszere: setaljanak mar el a
lepes6khoz! Nezzek meg, hogyan neznek azok ki! Szemet, szemel
hatan, es mocsok. Neha nem artana kis testmozgas gyananlleseperni es
lemosni a lepcsaket! Ha mar Eur6pa fele tekintgetUnk, pr6baljunk
kozelfteni az ottani allapotokhoz legalabb killsasegekben ... (Sajnos az
allolllas kornyekenek aszfaltozasat meg mindig nem javftottak ki az
illetekesek, akik pedig nagyon fgertek!)

:vlifelenk, sajnos, mar "nem divat" a szep, havas, kemeny tel. Viszont
m<.\g nagyon is hideg ahhoz, hogy tuteni kelljen valamilyen formaban.
A esaladok manapsag ismet attertek a szilard tUzelesre, fa, szen ... A
gazflites igen sok embernek nagyon dn\ga, annak ellenere, hogy anna
azt igertek, ez a jova tUzelesi fOl'l1laja, dobjuk ki a fa- es szenes
kalyhainkat. Itt a gaz, [(HsUnk azzal! Nem jOlt be, illetve mostanra
luxussa valt a gazfUtes. Megmaradt a fa, a szen.
Varosllnk egyik szogleteben a fatlizeles eredend6 nyomait tala/juk.
Egy elhagyott IUlz ablakai kezdtek elfogyogatni. A raszorlll6,
val6szinuleg nem tavolban lak6, leemelgeti a hazablakait es elhurcolja,
de az Uveget nemes egyszer(iseggel kiWri bela Ie llgy, hogy az lItcan
hagyja az Uvegeserepeket, eleg primitiv modon. KitOri, es ahova esik,
ott marad! Volt szerencsem lefotozni a l<iWrt iiveget a fOld on, a fiiben,
nem is egy helyen. Az ingatlan sarki es f6 utvonal melletti, tehat nem
kevesenjarnak arm meg gyalogszerrel is. (Hajon a tavasz, a nyar, a fli
ezen a ponlon elvadulva szokott nani, hiszeil nines, aki levagja.1 /letve a
kozmunkasok lavaly 2 (kett6) alkalommal korbe nyfrtak a IHizat az
iszonyll dzsllngelt eltavolftva egy idare. TehM majd szepen benovi a fli
az Uvegcserepeket, s nagy balesetveszelyt teremtve ezzeJ annak, aki
belelep, legyen az allat, vagy ember.) Az emlitett ingatlan keritese is
fogyatkoz6ban, nyilvan hasonl6an tUzelesi eel miatt es ugyanazon
elkovetaaltal. De lIgyanigy beszelhetnellk az arteri falopasokr61 is.

. (,"" '&" ,\ " I'" '",' '/., -,."" ,"", /1 i 'l': "~ '{. ·>rut\.., '1 "~I l}:'il" _ ,I ~•.:v\· \~ .'
" ,I, \ \ ,~,.~ . .! .," '/ i.,<••• ' • ... '·.·1···.
"\' 'j'/l \~, '" '!" ,\:~,~f"'''iI'''~''''''''.-~=~~-' ...., ~i~~ \', ~.'~I\ 'k', ,/(, ~ '~~.~' ~~\{ ,:"':~ >,j.~~~~~.i.

• ,. , ..~ " .,., , ~'r ··f lit ~:", '1', Ii'"~";. I'. ' >~.r:nl"··"~\; .~., t
i \ ; \. ! ·.'l~:JI'·· '''1. ",' ",../..:1

0'-,' , '"I"J: ,~" ;/',I,"·.-~;-t~

l:~ ,'~I Lr;'i7'~A~{!
" 'I ii' ,1'01 I,~I' ., i
"'~. ~ " .'

I . 'j
i

OJ GYOMAENDRODI HtRLAP

ESZREVETEL

20}5.FEBRVAR

70 eve tOrtent. ..
A 0060. Sz. hadparancs megnyitotta a hazai
nemetseg kolleldiv biintetesenel{ folyamatat.
1944. Okt6ber 6-an egesz Bekes megyet a gyomai hidig az orosz
megszall6 csapatok foglaltak el. Alig allt fel a kommunista magyar
hatalom, november vege n mar az egyes szovjet katonai parancsnokok a
kozsegek eloljar6ival allitoltak ossze az elhurcoland6k listajat. A
szovjetek azonban ragaszkodtak a sZ::lrmazas szerinti elbfral::lshoz.
Ennek visszautasftasa eseten magyarokkal Wltik fel a sZlikseges
letszamot, fenyegetaztek az oroszok. Sokszor tragediaban zajlottak az
esemenyek. A gyermekeikt61 szakitottak el a fiatal anyakat. Az
elhllrcoltakb61ma m::lr kevesen elnek, hiszen a ferfiakat 16-45, a naket
18-30 evig szedlek ossze.
A fronl atvonulasaval a nemetekel ertek elsa sorban az atrocilasok.
EIs6sorban a kommunista palt hal latta szaval. A nemzetisegi elvekel a
kisgazdak, a szocialdemokratak, a polgari demokratak hangoztallak. A
nelllzeti Parasztpart a hazai nemetseghez gyl'dolettel fordult. Az MKP a
szovjetszemlelel talajan alit a kollektfv felelassegre vonast tamasztottak
a nemetekkel szemben. Az "llj magyar honfoglalas" jelszavaval lepell
fel Kovacs Imre "egy batyuval jotlek - egy balyuvallllenjenek!" Ennek
a Kovacs Imrenek - aki itt bujkall 1944-ben, aztan Amerikaba szokott
az emlekere itllltcat neveztek el. Kovacs lmre m;metellenes uszftasat
hiaba veteltek fel a helyi polgarmesternek, aki nem kelte ki a lakossag
velemenyet. Onfejuen, sajat maga don16tl. "l<ovacs paraszt volt"! 
mondta felvetesemre valaszolva. Egy semmire val6 paraszt volt, az az
en valaszom! A magyar allam penzen tanult a haboru alall, mig masok a
fronton harcoltak es haltak meg. A svabok, mikor betelepUltek a
batyuban penzt is hoztak. De a szaporasag olyan merteku volt, hogy egy
ket generacio "Iall ajobbagytelek teljesen eloszlolt. Meg kell emliteni a
kollektiv bl'lIlosseg elvet tagad6 Bib6 Istvan es Mindszenty J6zsef
biboros es mas egyhaziak es [r6k tiltakozasal. A nemetseg eluzese,
elhurcolasa, kitelepitese nem frhat6 csak a kommunista part szamlajara.
Kap6ra jolt. hogy a nemetekt61 elvetlek a tOldjeiket es a jogos
fcildirsenyl6knek adtak. A bukovinai szekelyek is es Magyarorszagon
ko16ttek ki az elcsalolt terUlelek elUldozott magyar lakosai is. Benes
kozismert dekretumai is a szlovakiai magyarok jogfosztasara, elUzesere
keszleltek a magyarsagol. A Szovjetllni6ba elhllrcolt magyar politikai
rabokat es kenyszennllnkasokat a "malenkU robotra" vittek el. Epftsek
lljja, amit a haboruban leromboltak a parlizanok, az oroszok
visszavonlilasa utan. 1945. Januar 20. A magyar fegyverszUneti
egyezmenyben nem szerepelt, hogy: Magyarorszagnak a j6vatetel
j'ejeben munkaerat is kell rendelkezesre bocsatani. Ajaltai konfel'encian
1945 febrllarjahan Sztalin Nemetorszagb61 is viheti a
kenyszermunkasokat. A jaltai konferenciarf sz6 se volt a1T61, hogy
Magyarorszagr61 a nemetekel ki kell telepiteni. R::lkosiek kUlon kertek a
jallai konferenci31t hagyjakj6va a magyarorszagi nemetek kitelepfteset.
1945. December 29-en keszlilt el a kitelepitesi rendelet. 12330/1945.
Elkoboztak 250 ezer kh fOldet es 44750 ingatlant, es a nemet kezen leva
allatallomany Yo reszet. A 16.§ sz~tjI2t~ Nemetorszagba alleleplilni
koteles az a magyar allampolgar, aki r41-ben nemet nemzetisegunek,
vagy nemet anyanyelvunek vallotta magM. Mindenki koteles volt
kitelepUlni. Tovabbi kriteriumok nem erdekesek, ez a donta.
Gyongyosi kUIUgyminiszter: "mindenkit ki keillelepiteni, elvileg lehet
mentesseget adni." A kitelepftes 1946 janualjaban kezd6dott. 20 kg
elelemmel, 80 kg ruhanemuvel, kegyetlen hidegben. A ki nem telepitelt
nemeteket osszekol16ztettek. Az MSZMP 1958-ban itelte el Veesesen,
ahol 1000 csalad ell osszetelepitve. Gyoman a nemet csaladokl61
elvellek a fOldet, esak 5 kh-t hagytak egy csaladnak. Osszetelepites itt
nem volt. Az 5 kh fOJdet aj6 gazda gondossagaval volt koteles muvelni a
tlllajdonosa, amig ki nem telepftik. A szomszedos Mezabereny
nemetsege kil6ltotle a vonatot. Gyoman kevesen voltak, ide nem adtak
ujabb vonatot. A gyulai leveltar adatai szerinl 72 fOnek kellett volna
kitelepUlni. A varoshaza tablajara ki fLiggesztettek a nevsorukat, ha beall
a vonat kesz 20 kg-os es 80 kg-os csomagokkal kellett volna beszallni a
vagonba. Senki nelll akart tenneszetesen menni.

Dr. Weigelt J6zsef
(lv/anops6g m6,. kii/onbozo J1Iedi6kbon "e/iizelesnek" is nevezik e::1 0

s:::omol'll esemenyl! -([ sze,.kes:::lo)
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ALLAsOK
A Gyomaendrodi UdUltetesi SZQvetseg Turisztikai
EgyesUlet allaslehetoseget kina! az uj turisztikai
objektumoknal es attrakci6knal tOrteno munkavegzesre az
alabbi pozici6kba:

1 CO szakmai vezeto
2 CO p.·ogramszervezo ~\~~

A palyazati kiirasok a ..~~__
www.gyomaendre.hu/sajtol11egjeleneseku•. ~......... 
oldalon talalhat6ak. ."JI,".;nMwn<o'"

Jelentkezesi hatarido: 2015. februal' 20.CYU5Z-TE

M6dosult a kemenysepro
ipari kozszolgaltatasr61

sz616 rendelet
Bekescsaba Megyei Jogu Varos Onkoi'
manyzatanak KazgyUlese a kemenysepro-ipari
kozslOlgaltatasrol sz616 2012. evi Xc. tOrveny

13. § (3) bekezdeseben kapott felhatalmazas alapjan l11odositotta a
kemenysepro-ipari kazszolgallatasr61 szol6 39/2012. (XII. 20.)
ankormanyzati rendeletet. A l11odositott onkormanyzati rendelet
hatalya azokra a Bekes Illegye kozigazgatasi terUleten lev6
telepUlesekre teljed ki, amelyek a kelllenysepro-ipari koz
slOlgaHatas ellMasM onkent nem vallaltak. Ezek kaze tartozik
Gyomaendrod is, igy a szolgallatassal kapcsolatos szabalyokat
teleplileslinkon is alkallllazni kell.
A szolgaltato illetekes kirendeltsegei. Szarvasi kirendeltseg (5540
Szarvas, Beke kaz 6., telefon: +3666/3!:2 -328, mail:
szarvas@bmkemenysepro.hu): Bekesszentandras, Csabacsud,
Gyol11aendrod, Hunya, Kardos, Kondoros, OnnenyklJt, Szarvas.

. I 1RJ.Ae - 20 '5. F(BRllAB I
DR. FARAGO SANDOR EMLEKVERSENY

-SZENTENDRE
A MESE szervezeseben keliilt sor a Dr. Farag6 Sandor Emlekversenyrc
2014 december 5-en Szentendren a Barcsai Hmos Altalanos Iskolaban.
Varosllnkat az "Ejszakai Pingpongosok" kis CsopOitja kepviselte (7
gyermek+ 2 feln6tt). Az esti 6n\kban kezd6dott versenyszamokban a
Gyomaendr6di csapal s!keresen kepviselle teJeplllesllnket. Az asztalitenisz
es asztali foci (csocso) versenyszamokban ertekes helyezeseket erNnk el. A
leglobb versenyszamban sikerlilt az els6 harom helyezesek valamelyiket
megszerezni. A merk6zesek soran elfaradt sportol6k szendvicsekkeL
csokoladekkal, es Udit6 italokkal p6tolhattak a leadott kal6riakat.
(Koszoneta vendeglat6knak.)
Agyomaenr6d iversenyz6k eredmenyei:
Asztalitenisz
Altalanos iskolas, fil\- also tagozat: t. Csasztek Tamas
Altalanos iskolas, leany- als6 tagozat: I. Kis Ottilia
Altalanos iskolas, fels6 tagozat: I. NeibortTibor
Altalanos iskolas leany-fels6 tagozat: I. OsanAlexandra
AsztaJi foci:
I. NeibortTibor-WolfPeter 3. Csasztek Tamas-Kis Ottilia
Eredmenyhirdetes soran a kupakat, es ermeket Jakab Peter a
Magyarorszagi Ejszakai Sport EgyesUlet orszagos elnoke adta at a
gy6zteseknek.
Az este 23 6raig tarto versenyzes sikeresen zarlilt a Gyomaendr6di csapi\t
szamara. Ez a versenyzesi lehet6seg nem johetett volna letre, lelkes
tamogatoink nelklll. Ezennel szeretnenk megkoszonni Ungvolgyi
Janosnak a Templarius Alapitvany elnokenek a szervezes soran nYlljtott
faradhatatlan munkajat.
Klilon k0szonelet mondunk a TOTKAEP-nek, es Lakatos Tibornak az
anyagi tamogatasukel1, hogy-lJ kis Csapatllnk elutazhatott a versenyre!
Averseny utan Jakab Peter a MESE palyazatan a megnyelt sporteszkozoket
kiosztotta a resztvev6 csapatoknak. Ezen sporteszkozok (focilabdak
pingponglabdak, es llt6k.) szeloszlasra kerllitek a Gyomaendr6di altalanos
iskolak es kazepiskolak kazan.
Felejthetetlen emlekC\ verseny volt a gyerekek szamara. Koszonjlik!

OJ G

Papp Is+vim Laszlo a FIDESZ
uj onkormanyzati kepviseloje
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Ismet Gyomaendrodi Nemzetkozi-kh
Sajt- es Tur6fesztival! ~
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. CYOSZ-TE
Vall egy jo ollele?
Sz/vesell belllulalkoZlIa a nagy /(ozollseg szomara? Esetleg
lWlIl,ret progralllelemmel ludlla szolg(i1l1i?
V,hjuk mindazon helyi lakosok jelentkezeset, akik otleteikkel,
musorszamaikkal, j,ltekos, Ugyessegi vagy versenyszeru
programjaikkal szivesen gazdagitanak, szinesitenek a fesztivalt.
Ajavaslatokat es a jelentkezeseket 2015. februar 27-ig valjuk
szemelyesen a Tourinform irodaban (Kossuth u. 9.)
hetfOt61 pentekig 08:30-t61 16:30- 6raig, telefonon a 66/386-851
es a 06/20 994 5525 szamokon vagy e-mail-ben a
gyomaendrod@tourinform.hu cfmen.

Azaluljar6
Kedves gyomaiak, endr6diek! FeltCmt-e Onoknek, hogy az aluljar6t nem
adlak at, csak megnyiIOtlak?! December elejen nehany fekete aut6 at
kellett, hogy robogjon rajta (a latta). Megalltak a vasut allomas el6tt.
Felszalltak az utasaik a piros vonatra. 160 km/6 sebesseggel elrobogtak
Muronyig, atadtak a vasllti palyat. Visszavonatoztak, aut6ba llitek es
vissza Budapestre. Nem volt id6, mert nem akartak megallni, egy piros
feher-zold szalagot atvagni, nehany keresetlen sz6t mondani. Minek?
Orllljllnk, hogy megeplilt! Csak semmi felhajtas, igaz? Nem Fideszes a
polgarmester! Akkor nem alJunk meg, jarasi szekhely ide, jarasi
szekhely oda! Marad az aluljaras - neklink! Ne szamitsllnk hat sokra a
kovetkez6 evekben! Ez van. DI~ Frank6 Karoly

Meg egyszer a NepfOiskolar61
Legut6bbi levelemben megkerd6jeleztem, a NepfOiskola letrejonenek
korlllmenyeit. Megpr6balom j6vatenni. Informaci6 hianyaban masok
semi Nem tudhattam, hogy Kallai Ferenc felesege meg adott 10 milli6
forintot, kimondottan Nepf6iskola letrehozasara. Nines jogom
ketelkedni Ka!lai Ferencne azt tesz, amit akar esj6nak lat a vagyonaval.
Err61 ennyit. Igy mar 25 miJli6nai tartunk, de a Kallai hagyatek meg
sehol! Ogyes volt Szonda ur, csak gratulalni tudok neki! Tanulhatnanak
t61e nehanyan ittGyoman! Mi itt mindig lemaradunk, nem furcsa ez? Az
itteniek butasaga neha egbe kialt6 (vagy lustasaga?)! Legyen hat
NepfOiskola, legyllnk mi Lakitelek II.

2015. janW1r 13-at61 Papp Istvan Laszlo a
FIDESZ kompenzaci6s listas onkormanyzati
kepvisel6je. Az llj onkorll1anyzati kepvisel6
Varfi Andras lemondasat kovet6en a FrDESZ
Iistajill1ak harll1adik helyer61 szerezte meg a
kepvisel6i mandatumot. A mandatum

megszerzesevel iSll1et II tagra b6vOI! a Kepviselo-testlilet letszama. A
tesllilet az eredeti 12 fOs Jetszamot majd a marcius l-ei id6kozi valasztason
eri el ismet.
Mint ahogy azt mar korabban megirtuk, Varfi Andras az okt6ber 12-ei
onkormill1yzati valasztason a FIDESZ-Magyar Polgari Szovetseg
kompenzaci6s listajar61 szerzett kepvisel6i mandatllmot, azonban
id6kozben, december 2-an a Bekes Megyei Onkormanyzat Kozgyulese
megvalasztotta 6t a kozgy('des alelnokenek. Az MOtv. 36. § (2) bekezdese
ertelmeben a telepUI,ssi onkormanyzati kepvisel6 nem lehel a megyei
kozgy('des eJnoke vagy alelnoke. Az ()sszeferhetetlenseg feloldasa
erdekeben kerlilt sor a lemondasra.
Vam Andras december 23-an nyujtot1a at a Kepvisel6-teslliletnek cimzett
lell1ond6 levelet, melyet Toldi Balazs polgarll1ester vett at. A lemond6
levelben 2014. december 31-e lett a lemondas napjakent megjelolve, igy a
mandatum 20 15.januar I. napjaval Uresedett meg.



si
Kritilulk, mindigjobbito szandekkal!

Nem regen tOltotte be hatva·
nadik eletevet Oroveez Ferenc
Oliver. BeszelgetesUnk soran
sok mindenrol beszamolt.
An'61, hogy nagyon aktivan
erdeklik kUlonblizo, altalaban
klizerdeku problemak, amikrc
elszantan keresi a megoldast,
jobbit6 szandekkal. Lapunk·
ban is olvashat6k rendszeresen
kri ti kai,javas Iatai.

"Mivel csaladomban eleg sok gepkoesivezeto volt es van, en is az
voltam sokaig, ezert leginkabb a kozlekedesben - nem esak kozuton,
hanem vastlti ertelemben is - veszek eszre olyan dolgokat, amelyeket
erdemes lenne javitani. Nem csak a sajat velemenyemet mondom el
akar magasabb szinteken is, javaslatokat is teszek. Peldaul aktivan
segitettem a vaslltbiztonsagi feladatokat.
Mivel egeszsegi allapotom miatt javasoltak a kerekparozast, ezert
viszem magammal a kis kempingemet GyJlat61 Budapestig. igy aztan
eszlelem mindenhol a kerekparozas, es gyalogos, aut6skozlekedes
helyzetet, problemait. Mindig is a megelozes hive voltam es ezt
pr6balom itthon is mindig eloterbe helyeZIli. Olyan f6rumokon vetel1l
fel, ahol akar tOrvenym6dositasokat is el lehet erni az utasok, az
emberek biztonsaga erdekeben. Itt jegyeznem meg, hogy tiz evvel
ezelott alapit6ja voltam egy orszagos hataskoru polgarorsegnek, a
vasuti polgaror egyesii letnek.
Szerintem jelenleg a legnagyobb problema az aluljar6 kornyeken
talalhat6. Rogton felbontottak az ideiglenes eitjar6t es most ilyen esos,
esapadekos idoben nines a varosnak masik szilardburkolatu atkeloje.
Azonban talan folyamatban van az eikerlllo ut elokeszitese, de ez
bizonyara hosszabb idot versz igenybe, ezert latom ezt problemanak. A
Fo uti-Bajesy llti kerekparut talan leg balesetveszelyesebb pontja az uj
latvanypeksegnel van, az onnan ki lepok eseteben. Tortent egy nagyobb
elorelepes. A napokban volt itt a megyei kozutkezelo igazgat6ja a
Bajesy uti temaval, ami nem esak a kerekparut, hanem az egesz Bajcsy
ut kozlekedesenek attekinteset hozta."
-J"'!ivellelnek napjai?
Betegsegem miatt sajnos nem dolgozhattam tovabb. Eloszor i:;
elkezdtem palyafutasomban felbukkant gepjarmuveinek a fenykepeil
gyujteni, amikhez kozom volt, vezettem oket, majd miutan
megjelentek, a makettjeiket is. A legelso munkahelyemtol a legutols6ig
- az oreg Csepel teheraut6t61 az Orient Expressig. Rengeteg szakmai
konyvem van ugyanugy kozuti igazgat6sagokr61, a TEFU, a Volan
tOt1eneterol orszagosan,!'vIAv-os tOrteneti konyvek.
Nemreg volt egy kiallitas a gyulai kisvasllt tOlteneterol, annak reszben
tevekeny resztvevoje is voltam sajM kiallitasi targgyal. Jelenleg
folyamatban van a egy vasuttorteneti alland6 kiallitas megszervezese
Gyomaendrodon, mukodo terepasztallal peldaul. Ez gyomaendrodi
lakosoknak, gyermekeknek, felnotteknek, erdeklodoknek all majd
ossze.
A mai napig is kapom a meltan hires Kner Nyomda termeket a BKV
"Mozgasban" cimu lapot, magM61 a BKV-t61. A vasutt61 a belso
lapokat is. Aztan szoktamjavitasokat, m6dositasokat tenni akar baleset
kikllszobolese, va/5Y kozlekedesi tablak kihelyezese erdekeben.
Most eppen a MAV menetrendjenek m6dositasaert az linkormanyzat
segitseget is igenybe veve jarak magasabb f6rumokra. Pontosan azert,
mivel Szolnok varos tObb milliardos munkahelyteremto tamogatasl
kapott, ezelt a MA V olyan menetrendet alakitson ki a gyomaendr6diek
segitsegere, hogy kenyelmesen ingazhassanak. Akiknek olyan
kepesitesllk van, azoknak legyen ott munkahelyUk, es ne feltetlen
kelljen ezeknek elkoltOzniUk Gyomaendrodr61, hanem a menetrendet
kedvezoen alakitsak ki.
A fent emlitett vasuttorteneti kiallitashoz kernenk a gyomaendrodiek
segitseget is. Akinek a gyomai vasllttal kapesolatos barmilyen targyi
emlekei vannak, esetleg kepeslapok, fot6k stb, azokat kerjUk, jelezzek
nekem, vagy a GYUSZTE-nek, esetJeg ezen ujsag szerkesztojenek.
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ESSZERUSEG, OH... !? - avagy
Forditott vilag Gyomaendrodon

2. Az allomas var6termenek nyithat6 ablakot: azt NEM. NapsUteses
idoben arnyekol6t az elektroniklls INFORMAcIOS tabla lathat6saga
es hoseg miatt. azt NEM. A volt szolgalati lakas ereszesatornajeit
megjavitani, kitisztitani, mert omlik az utasokra az esoviz: azt NEM.
De a regi nagy fat kivagni: azt IGEN. Az allamtitkar erkezesere a
maskor - es az 6ta is - ossze-vissza lerakott kerekparokat egynapos
kerekpar taral6ba rakni: azt IGEN. Az6ta miert nem kelt?
3. Forditott vilag Gyomaendrodlin, avagy 10 em-en mldhat egy
emberelet. Fo uton a Bajesy Zsilinszky lltig a keskeny kerekpar es
gyalogos6tnak minositeni: azt IGEN. De a Bajesy uti szelesebb, es
klizvetlen ingatlan kis, nagykapll es Uzletek bejarata elott balest
veszelyes kerekparutat csa(( kerekparutnak minositeni: azt IGEN.
Miert nem fordftva terveztek, alakitottak ki lakossagi kerelemre? (
Most korUIbelnl3m, eloiras 3m 10 em!!)
4., A Foilton a Kis Balint iskola elotti parkol6 kialakitasanc\ljeleztUk,
hogy a gyephezagos terburkol6 miatt egyes aut6k ajtajM ki sem lehet
nyitni. Megvaltoztatni: azt NE A Hoslik tlti parkol6 kialakitasanak
m6djara I6bb javaslat is volt, de amilyen lett, olyanra nem volt. Hogya
parhuzamos helyeket miert igy festettek fel, valasz: hogy ki tudjanak
szallni (NO COMMENT) Megvaltoztatni: azt NEM. Gyomaendrodon
tiltakoztak a parkol6 felfestese miatt, lehet a megoldas miatt. Mas
varosban (pl. Szeghalmon) orUltek, hogy biztonsagosabb lesz a
gyermekintezmeny kozeleben az Madott parkol6k miatt a kozlekedes.
(Bekes megyei Hirlap 20 14.11.08.) Ha mar a megyei iusagot
emlitettem Gyomaendrodon vagy nem, vagy teves informaci6 (Iehetne
mondani: forditott) jelent meg pI: Bekes megyei Hirlap 2014.10.13.
Meg ki is emeltek "A kerekparos es gyalogos forgalom a megszokott
utvonalon haladhat" Ez vagy a Pasztor Janos uti, vagy kbtelezo
haladasi iranytablak kihelyezesekor vagy az Ipari teleputi ideiglenes
kerekparllt es "ZEBRA" elbontasakor jelent meg. Nem esoda, hogy a
kerekparosok ossze-vissza kozlekedtek(nek)! Forditott vi lag vagy
fordul6s? Gye. lakossaga reg6ta es jogosan Keri a Hosok uti
EgeszsegUgyi Intezmeny fele kozlekedo bllszjaratot. Erre a kerdesre az
utols6 valaszok egy resze: "nagy a busz, nem tud megfordulni".
lavaslom: nem a legnagyobb buszt kell arra kUldeni, (egyebkent nines
semmilyen Illeretiijarmll kitiltva) es nem kell megfordliinia, mert a volt
TlSZA malom kornyeken is laknak em berek, sot betegek is. TehM
kOljarat lehetne.
5., Forditott vilag Gyomaendrodon. Szolnokon mar a szabalytalanul
kozlekedo gyalogosokat is bUntetik igaz az6ta,hogy 3 balesetben 3
gyalogos meghalt I napon, I 6ran belli!. Gyomaendrodon miert kell
megvarni, hogy gyermek tragedia legyen, nemesak az emlitett Bajcsy
uton. De a Kossuth uti jardan mar nem csak szabalytalanul
kerekparoznak hanem seged moton'al is "szaguldoznak" es raadasul a
dr. Pik6 Bela utea fele, ahonnan ovis , iskolas gyerekek barmikor
feltiinhetnek!! !
A Feszek Panzi6 elott a kerekparozas is megszokott, de mar az is
elOfordlllt, hogy valaki csak heecbol szemelygepkoesival is vegigment
a HolIelt61 a Panzi6 elotti parkol6ig. Sajnos mar az is megszokott egyes
aut6soknak, hogy a kerekparuton aut6znak rendszeresen.
Oravecz F. Oliver

I. Az allomas elotti lItburkolatot evekkel ezelott kellett volnajavitani:
azt NEM. Az alllljar6miatt kialakitott ideiglenes uttestet (esak esetleg
evek mulva es aZlitan lett volna szabad megszGntetni, amikor mar lesz
egy varoson belGli masik szilard ut a vasut tuloldalan levo
telepiilesreszekhez) rogl6n megsziintetni: azt IGEN!?

(A beruho::.as ke::.dele elolfi sajl610jeko::.lalon - alliin e lap szerkeszloje
hivalalb61 isjelen 1'011-, a kivilelezo kihangsillyozla, hogya lI1egepiiles
es elvonlllcis ilion az IIlal a::. cil1olllos kornyeken lennes::.elesen
kijavitjok! Valalllini a lak61elep ele Iwngfog6 falal is el1lelnek! Az 11101,
a::. aszfallo::.cisl kijal'ilolfok? Afalallllegepilelfek? Akkori varosve::.el6k
ezi hag)'lak, sajnos nem erdekelle 6kel a dolog?! Kinek kel1ell volna a
lIIellosagos kivilele::,ol s::.all1on kernie es kOlelezni a hian)'ossog
elveg::.esere??? - a s::.erkeszlo!)



UTORT, ANTIK UTaRT vAsA
Gyomaendr6d, VI ker. 540.

Telefon: 06-30/9533-594

It AIS ' RON VE ZEK:
Boltberendezest • hagyatelwt, regisegel\et,

6cskasagokat • regi stilbUtorokat
iparasztbutort (szekreny, asztal, kaszli, subl6t,

faliteka, konyhaszel\reny; lada, szel\,
ttikor es ttil{orasztal, kredenc)

Fizetes aZOllllal, keszpblzzel!
Bar/wi lso/I, GyolI/aendrOd, Bocskai l/. 59.

Temetkezes, temetliezessel kapcsolatos
teljes kol'u tigyintezes

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
Gyol/lrrendrtfd, Iprrl'felep uf. 2. sz.
Tel.: 66/386-233; Fax: 386-269

Az iigyfclszolgalali irotla nyilnl larl:\sa lllunllanapollOn:
8-12:00-ig cs 12:30-15 6n'iig. ipgyomaszolg@intcrnct-x.hu

.. s:ep ruhilban, al'anyajton UGYIi:LET: ejjel-nappal hivhato
kopogs= /IIOSI, hogy s=abad·e?" telefonszam: 06-30/630-80-97

(ll'eores Sandor)
.. Csol,e Janos .. ..

TEMETKEZESI SZO .GALTATAS

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

Mobiltelefon Szaktizletben!,
Uj es hasznalt mobiltelefonok

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

ertekesltese, javitasa!
Tart0zekok, navigaci6k!

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

Daralt beton, tegla: 2500 Ft +afat61
Elerhet6segek:

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

• Epit6ipari szolgaltatasok nyujtasa,

~ epitesi anyagok szallitasa

• Kornyezetvedelmi engedellyel

tiszta beton, teglatbrmelek

atvetele dijmentesen

Ruhajavittist vtillalok!
Cipzarcsere, jiiggonyval'l'as, atalakitas, sziikitis, bovites

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

Szombat: SZUNNAP!

CSONTKovAcs-AKUPRESSZOR
Rende]:

Bel{escsaba, Szellt Istvan ter 6. szam alatt
HETFON: 14-18 6RAIG

:~::'- idegbecslpodesek, Izliteti blokk, tarMsi
~..c(~~"'2'>.o-.~ relldellellessegek lIIegsZlilltetise

'y - "yalci el'edetfi ~lMii/esek megszlilltetise
- spol'tseriiteselc, iziilet; brilltalmak llezelese
- Iwgyomrillyos Idlla; orvoslris
- jii/a/mpllll/(flirris jogy6/alrfl
- porckorollgservek es tirdblokkolc mlitet

lIelkiili megsziil1tetise

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

................................................................., :

StancoIt es hagyomanyos
PAPIRDOBOZ gyartasa

I I I

STANCFORMAKESZITESI
R6za kit.

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

E-mail: rozakft@rozakft.hu :
••••••• L •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••



Mentesi gya)wrlat
2015,01.09-en a szoros egyUttrnukodes es tapasztalatesere erdekeben,
valamint az ismeretek frissitese jegyeben Gyomaendradon a Hunya,
Csardaszallasi, Gyomaendrodi Onkormanyzati Tlizolt6sag es az
Gyomaendrad Yaros Tiizolt6 EgyesUlete kozosen gyakoroltak a speeialis
fogasokat a Vidra Mentoesoporttal az Endrod-ligeti Holt-Korosjegen,
Kondaes Zsolt tOzolt6 alezredes elmeleti felkeszitese utan a tiizolt6k letra
segitsegevel mlltattak be ajegral mentes!. AVidra Jarasi Mentaesoport vizi
mentoi is aktivan kozremi'lkodtek a feladatok vegrehajtasanal, a gyakorlat
vegen a Vidra egyik buvlllja vallalta a serUlt szerepet,menteset ugyanolyan
gyorsan es szakszeruen vegeztek, mintha eles helyzetben eselekedtek volna
a resztvevok, Ambrus Szab6 J6zsef szakapol6 ismel1ette, hogyan keJl a
kimentett szemelyt szakszerGen ellatni. (gyolllaendl'od.hll)
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Iv6vizminoseg-javit6 Program
(KEDP 1.3.0/09-1/-2012-0009)

2015, januar elso feh~ben elkezdodnek a Bekes megyei Iv6vlzminoseg
javil6 Program Gyomaendradot erinta l11unkatatai. A kivitelezes soran
erintett varosreszek: Levai utea, Kossuth ut (MA.V allomast61 Pasztor
HlIlos uteaig), Pasztor Janos utea (Kossuth utt61 Fa lltig), Vasarteri
lak6telep,
Mint ismert az iv6vizminaseg-javit6 program eelja az erintett
telepilleseken a lakossag egeszseges iv6vizzel va16 ellatasa, A projekt f6
feladata a megfelelo mennyisegG es minosegG iv6viz eljuttatasa a
fogyaszt6k reszere, tovabba uj technol6giai rendszerek kiepitese, flletve a
mar meglevo rendszerek fellJjilasa,
A projekt kereleben megval6sul az ona1l6 rendszerek osszekapesolasa,
valamint a programban reszl veva telepilleseken, igy Gyomaendrodon is a
hal6zat rekonstrllkei6ja,
Gyomaendrodon a kovetkezo rekonstrukei6s munkalatok val6sulnak meg:
iv6viz bekotovezetekek esereje, meglevo uteai gerincvezetekek esereje a
hozzatartoz6 bekotesekkel egyOtt, tuzesapok esereje, fOldaiatti
esom6pontok kiepitese, aknak epitese, megleva hal6zat vegek
osszekolese, ezzel is a legjobb minosegu viz biztositasa a lakossagi
fogyaszlok szamara,
A hl\zi bel<.otOvezetel<. csereje eseten a Idvitelezo lrasban tajelwztatja liZ

erintett lal<.ol(at.
A projekt Europai Uni6s, valamint 8M EU Onero Alaptamogatasb61
val6sul meg,
A munkalatok soran a lakossag tUrelmet keljUk!" (gyoll1aendl'od. hu)

I(IS BALINT ISI(OLA

Jelentkezzetek II IX, Iciri-piciri Mesemond6 Versenyre,
amit a Gyomaendrodi Kis Balint Altalanos Iskola hirdet meg
Gyomaelldrod valamennyi nagycsoportos 6vodasa reszere!

HasZllos t01ufcsaillli a fellaisziilesedllez:
Vrilassl egy rovirlllepmeset sliileirl, vagy OVO lIellirl segffsegevel!
A lIepl1lest!d ne legyell flosslabb egy AI4-es oldalllril,
is tie legyell hillcl1Iese!
Mondjritok el mindell lIap kozosell a l1Ieset!
Nevezesedet jeleul az OVO lIellidnek milleJ flamarabb!
Meseld el tobbszor is t(lrsaidllak a kivrilasltott mffvet!
Al ovo lIenik elek [(t(1/I l1Iajd eldolltik, flogy ovodrjdat kik
kepvisellletili al islwlrillk filtall1legflirdetett mesemondo versellyen.

Hogy mi is meghallgathassllnl<., gyere el sziileiddel, 6v6 neniddel
a Gyomaendl'odi Kis Balint Altalanos Islwla Hosok uti epUietebe,
2015. februal' 24-en 14 6n\l'a,
az Iciri-piciri Mesemondo Versenyre.
Oromteli fell<.eszUlest, sil<.eres versellyzest Idvan:

a Kis Balint Alta16nos Iskola' valall1ennyi diakja es pedagogllsa

Beharangoz6
A Kis Balint Altalallos lskola dh\l<.jlli es tanarai februar 13 - an, a
B:Hint - Valentin Napi Kavall<.adon kozosen farsangolnak. Delel6ti
kicsik es Ilagyok egylitt l'lzik eJ a telet, majd a nagyobb osztalyok
bemutatkozo musorat tekinthetik meg a kedves szl1l6k es az
erdekl5d6k a Katona J6zsef Muvel6desi Kozpontban. Meglepetes
koneel1ekre es egyeb erdekessegekre is SOl' kerlil a tanitas nelkUli,
vidam napon. Mindenkit szeretettel varnak kozossegepit6 iskolai
programjaikra!

I(IS BALINT ISI(OLA

Ha szel'eltel<. I'ajzolni, bebizonyithatj:Hok a IX. lcil'i-piciri
Rajzversenyen, amit a Gyomaendrodi Kis Balint Altalanos lsl<.ola
hirdet meg Gyomaendrod vatamennyi nagycsoportos 6vodasa I'eszere.

Hasznos tanacsainl<. a fell<.esziilesedhez:
Hallgass mineltobb nepmeset anya, vagy 6v6 nenid segltsegcvel
es keszits r61a rajzol<.at szines ceruzaval, egy A/4-es lapnal nem
nagyobb papirra!
Mlltasd meg ezel<.et az 6v6 nenidnel<. es jelezd nevezesi
szandekodat!
Az 6vo ncnik majd eldtintik, hogy 6vodadat Idl<.l<.cpviselhetil<. a
Kis Balint Altalnllos Islwla !\Ital meghirdetett Iciri-piciri
rajzversenyen.
Az 6v6 nenil<. 5-10 rajzot vnlaszthatnak Id liZ 6vodndb61, es azt
eljuttatj:\l<. az islwlankba, ahot a rajzol<.at ertekeljUl<. e:i
Ida llitj u1<.. A helyezest elert gyerel<.rol ertesitest I<.iildiinl<. az
6vodnba.

A verseny eredmenyhirdetesere es a rajzol<.b61 l<.eszUlt Idallita:;
megnyitasal'a 2015. februar 24-en 14 6ral<.or kel'UI SOl' a
Gyomaendrodi Kis Balint Altah\llos lslwla Hostil<. Uti epilleteben,
melyre szereteltel varjuk a dijllzott 6vodasol<.at, sziileiket es az 6v6
nenil<.et!

Ol'om teli felkesziilcst, sil(eres versenyzcstldvan:
i::\..;-IJ!J!J a](is Balillt Altallinos [skala

~~ ,""","my;""'jo" p,"ogdg",., ~.; ~~
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-Gumi zerviz
-Klrma -aurtas

-Ee tiseg vizsgalat
Varga ela aUloszerelo me ler
Gvomaendrod, C okon i U. 31.

el.: 06-66/610-650: 06- 0/6 0-4 -30

~ACQAMENTUM

TEMETKEZEc£,
AUandli iigyulut: 36-30/696-71-17
Gyomaondriid. Bajosy-Zs.lit 117. Sl.

OEP ARMO MUSIAHI AllOMAs
A so rigve e I

Muszaki vizsga
AK San 22 0 FII

OJ GYOMAENDRODI HIRLAP."----"---

I

I Z
I

AGRO
Fe Lit 1

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

Nagy valasztekkal varjuk kedves Vasarl6inkat!

. z.
Tavaszi lemos6 vegyszerek, mutragya, vet6magok

viragmagok, viraghagymak, dughagymak,
r6zsatovek, permetez6gep, f6liak,

dr6tkerftes, szogesdr6t,
kerti kisgepek, alkatreszeik,

ontoz6berendezesek, fUnyir6k
viragfold, gumicsizma, ved6kesztyuk,

cserepek, viragladak,
fejszek, baltak, fUreszek

barkacsgepek, metsz6ol16, agvag6,
festekek, zomancok, ecsetek, higft6k,
Titan szilikonok, purhabok, szigetel6k,
Ragaszt6k, csavarok, szogek, letrak...

DINYA MRE
5500 Gyomaendr6d, Bajcsy-Zs. ut 98.

Telefon: 66/282-802; 30/6388-953
AI(CIOS IAN AT!

STlHL, MAKITA kisgepek a kesz/et erejeig!
Alkatreszeik es kiegeszit6ik is megvasarolhat6k!

Szegelynyir6k, kaszak...
Mosogepek, hut6k, fagya ztoszekr{myek
Futesfelujitashoz, rekonstrukci6hoz kazanok,

radiatorok, szerelvenyek!
Idomacelok, sfkhal6k, lemezek

Min6segi konyhai eszk6z6k, haztartasi gepek

Min6segi ken§kparok es alkatre zek!
Epuletgepeszeti anyagok, csovek idomok, kazanok

Tuzrostely (kalyha- es kazanrostelyok)
kandall6k nagy valasztekban!

Furd6szoba felujitashoz rnindenfele felszereles,
sZOkseg eseten rovid hatarid6vel t6rten6 beszerzesek!

Futeskorszerusfteshez, fUrd6szoba kivitelezeshez
kivitelez6t tudunk ajEmlani!

Nyitva tartas:
hetkoznap: 8-12; 13-17-ig; szombaton: 8-12-ig
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Tisztelt Valasztopolgarold Kedves
Gyomaendrodiek!

A m(i1t evi okt6beri onkormanyzati valasztasokon, Gyomaendrodon az
5 sz. vaIaszt6korzetben az egyik olyan jelolt nyelte el a IObbseg
szavazatat, aki elozetesen nem melte fel lehetosegeit, nem ismette
foglalkozasanak ilyen iranyu koriMait, ezert osszeferhetetlenseg miatt
Ie kellett mondania kepviseloi mandMumar61. fgy hat a korzetben
20 IS. marcius I-en ismet vaJasztani kell.
A varosunkban mukodo valamennyi part most is inditott jeloltet. Az
okt6berben killOn indul6 paltok a jobb eredmeny elerese remenyeben
most osszefogtak. Az MSZP varosi szervezete is szorgalmazta a
Demokratikus Koalici6 es a Szocialista Palt osszefogasM a marciusi
valasztasra. Az ajanlat szerint a Demokratikus K.oalici6 nevezi meg a
jeloltet, aid a ket palt kozos jeloltjekent indlll a marciusi vaIasztason. A
DK Varosi Szervezete elfogadta az ajanlatot.
A Demokratiklls Koalici6 szerint ugyanis, a baloldalt kepviselo paltok
felelossege is, hogy a meggondolatlan indlll6k ne kapjanak ismet
lehetoseget, es hogy varosllnk - azon belill az 5 sz. valaszt6korzet 
iltemesebb fejlodesere val6 Wrekves mellett, a demokracia, a baloJdali
eletszemlelet, az empMia, az elesettek iranti szolidaritas nagyobb teret
kapjon a gyomaendrodi kepviselO testilletben is. Ezert is fogadta el a
Demokratikus Koalfci6 az ajanlatot, es sajat tagjainak korebol Katona
Tamast, a helyi szervezete elnoket nevezte meg. A Demokratiklls
Koaliei6 es az MSZP kozos kepviselojelOltje a 20 IS .mareius I-i helyi
id6kozi valasztasoll tehM Katona Tamas.
Katona Tamas szilletese 6ta a valaszt6kerilletben lakik. Szinte
mindenki ismeri es 6 is nagyon sok itt el6 embert ismer. Ismeri az itt
lak6k gondjait, bajait. Itt vett hazal, itt alapitott esaladol, itt neveli
nejevel egyiltt harom gyermeket. Nagyon sok itt lak6hoz hasoll16an 6
is itt kepzeli el esaladjanakjov6jet. Es ezert tenni is kivall. Nem esak a
vallalkozasaban onosen, hanem a kozeletben, a valaszt6korzet
kepviselojekent a kozossegert, az itt elokert is. Kozeleti erdeklodesel,
demokratiklls eletszemJeletet, baloldalisagal mlltalja, hogy
szervezokent reszt vett a Demokratikus Koalici6 Varosi Szervezetenek
letrehozasaban Gyomaendrodon. Ma 6 a varosi szervezet elnoke.
TehM meggondoltan, megfontoltan, batran ajanljllk Onoknek Katona
Tamas kepviselojeloltet. Szavazzanal, mal'cius I-en Katona
Tamasra!

Babos Laszlo DK Bekh m. 2 vk. elnok

Szavazzon!
Vaszk6 Piroska a jobboldal I(()zos kepviseJOjeWltje az idokozi
onlwrmanyzati valasztason, marcius I-en
"Gyomaendrod egyik nagy problemaja, hogy a telepUJes Mlag eletkOlt
tekintve oregedik, nines kel16 munkahely, s nines, ami a fiatalokat
varosunkban tartsa. Aki kozepiskolai vagy fOiskolai tanulmanyai miatt
elkerlil a varosb61, ritkan tel' vissza, s ha vissza is tel' nem biztos, hogy
vegleg sikerUl itthon maradnia, talan mert keyes a sikeres vallalkozas is
varosllnkban. Ode kivetel ez al61 beszelget6partnerem, aki jelenleg is
sikeres vallalkozasban dolgozik Besenyszegen, tObbgyermekes
csaladanya s optimista a jovot illet6en. Hisz Gyomaendr6dben, 6 is
egyike azoknak, akik itt kepzelik el gyermekeik jov6jet, a mai
nehezsegek ellenere. Veletlen, hogy nevnapja elott pal" nappal
beszelgetllnk, de hat a Japzarta kotelez, esapjllnk bele."
-Bor en esale egy s:iik eve ismerlek, de meggy6z6dlem 1'010 ismel'l vogy
A: inlel}/! e1611 horoll/ perc aloll h01'01I/ ell/berrel lalolkozlunk, s
lI/indnyeJjan szeles mosol/yol !ogadlale, kozlak olyan is, akinek en
proM/lalak bemulalni, hisz nel1l ludlam ismerilek-e egymasl. Millehel
ludni rolad, ifJabb el'eidr61, hoI s:iilellel?
Gyoman sziilettem, 1970-ben, aluwr meg Gyoma volt, nem
Gyomaendrod. Minden ide kot, sziileim is itt elnel" itt nottem fel,
ide jartam az I sz. Altalanos islwlaba, -a mai Kis Balint iskola
elodjebe. BUszkeseggel mondom, hogy mind a I)(~gy gyel'mekem
ebbe az altalanos iskolaba jart, illetve a I,et Idsebb meg most is ide
jar. A kozepiskolat viszont mar Bekescsaban vegeztem, a
kozgazdasagi szakkozepiskola ban erettsegiztem.
-Hogyan alakult azeleted a kozepiskolas eveket kovetoen?

VALASZTAs 2015
Idol\.ozi valasztasra mar elindult a kampany
A mareius J-ei id6kozi vaIasztas januar 1O-i kampany kezdete 6la hat
jelolo szervezet regisztraltatta magM a Helyi Valasztasi Bizottsagmll. (A
Helyi Valasztasi Bizottsag altaI mareius I-ere kitiizOtt 5. egyeni
valaszt6kerUleti kepvisel6 id6kozi valasztasanak kampanya, a bizottsag
altaI elfogadott valasztasi naptar szerint, hivatalosan janU<lr 10-en
kezdodott.). A vaIasztasi eljarasr61 sz616 WrvellY ertelmeben minden
valasztason, igy az id6kozi valasztason is jelOltet inditani szandekoz6
szervezeteknek nyilvantartasba kell vetetniUk magukat. Csak ezt
kovetoen nyilik lehet6segUk arra, hogy a jeloltjeik reszere ajanl6ivet
igellyeljenek a Helyi Valasztasi Irodallal. Eddig hat szervezet elt ezzel a
lehetoseggel.
A Helyi Valasztasi Bizottsag januar 9-i Olesen a Korosok Videkeert
EgyesOletet, janllar 1O-en a FlDESZ-Magyar Polgari Szovetseget es
Keresztenydemokrata Neppaltot, majd januar 13-1m a Magyar
Szocialfsta Partot, a Jobbik Magyarorszagert Mozgalmat es a
Demokratikus Koaliei6t vette nyilvantartasba.
A hat jelOlo szervezet kozUI a FIDESZ-KDNP koaliei6 kozos jeloltet
allit, mig a Wbbiek onalJ6all inditanakjeloltet.
(Januar 26-an 16 6raig lehetett az egyeni vaJaszt6kerilieti jeJoltet
bejelenteni. Meg aznap 16 6ra utan a helyi valasztasi bizottsag elvegezte
a bejelentettjelOltek szavaz61api sorrendjenek sorsolasat is.
Februal' 13-an 16 6raig lehet a valasztasi bizottsagokba ajelolt, illetve a
jelol6 szervezet altai megbizott tagot bejelenteni.
Marcius 1. a szavazas napja, szavazni reggel 6 6rat6J 19 6raig lehet
majd a valaszt6polgar lakcime szerint szavaz6korben.)

(gyomaendrod. hu)

* * *
A jelOlt ajanlasra nyitva all6 hatarid6ben 4 jeWlt szerzett jogot arra,
hogy megmerettesse magM. A Helyi Valasztasi Bizottsagjanuar 26-an
kisorsolta a jeloltek szavaz61api sorrendjet. Ennek megfelel6en a
kovetkezo jelOltekre lehet majd szavazni a Besellyszeget, Magtarlapost,
az Ujkert sari es Okt6ber 6-i lak6telepi lak6terUIetet magaban foglalo
valaszt6kerUletben. (gyomaendrod. hu-jolll/flr 29.)
Katona Tamas - DK-MSZP
Vasas Gyorgy Peter - Korosok Videkeert EgyesOlet
Arn6czi Istvan Janos - JOBBIK
Vaszk6 Pirosl,a - FIDESZ-KDNP

1988-ban visszatertem Gyomaendrodre, s itt dolgoztam eloszor a
Korosi Siito es Edesipari Vallalatnal konyveJOkent Ot evig, majd
Idilonbozo mllnk2helyeken, maganszferaban. Az ut6bbi
idoszal,ban egy utanfut6 kolcsonzo cegben dolgozom
Besenyszegen. Egyebkent vendCglat6- es agrarvegzettsegem is van,
mllnka mellett kepeztem magam.

-Ha jol ludom ez a ludasvagy, lanl/lasi
igeny Nolad !olyall/alosan jelen van 
velell/ ko::.be.
Igen, gazdasagi es videlifejlesztesi
mernold diploma megszerzese a
vegcelom. Lattam sziileim peldajan is a
mllitban, s ugy velem most is lehetne
ujra varosunkban a mezogazdasa!:
megelhetesi vagy Idegeszitli
jovedelemforras. Novenytermesztes,
allattenyesztes, mezogazdasagi
feldolgoz6 ipar, gondolok itt tej
feldolgozasra, vag6hidra, ciroksepl'u
Iiesz1tesre, egyeb mezogazdasagi e~

allati termel,ck fcldolgozasara, mind
munkalehetosegeket nyujtananal, ujra az itt elo embcl'cl, szamara.
Ebbcn hiszek, es ehhez szeretnem a Jegmagasabb lu~pzettsegi e~i

tudasszintct is megszerezni.
-lvlunka, lanulas, gyerekneveh!s... lvJi a hobbid, mivel toltod a
szabadid6d?
Szel'etek olvasni, i1letve igyekszem sportolni is. Ha tehetem, futok,
tornaszom, s szabadidomben kozossegel,et is tamogatolc

jolyla/Gs a lO.oldalol/



: 10
:--._~-

. . -,. 'jl

2015. FE8RUAB,!
-Eliig szeles kal'ben ;Slllert vagy al'l'ol, hogy a kazassegeket, jo
kezdemenyezesekel lall/ogalOd, szfvesen I'eszl ;s veszel azokbal7.
lviondallal errolpdl' szol.
En mllgllm is SP0l'toltllm gyel'mekkol'ombllU, igy tel'meszetes, bogy
tamoglltOm II gyel'mekspol'tol\llt. A Gyomllendl'odi Usz6
Spol'tegyestilet elnoke vllgyok, sa val'osunkban lho spol'tnevelest
is llktivlln tamogatom. Itt emlitenem meg, hogy mal'cius 14-en a
KSI l(ajal\Osok uj kezdemenyezesekellt, Varosi Spol'tbalt
szel'veztinl\, melynek celja a gyel'mel\sp0l'tok nepszeriisitese, II

sportegyestiletek megismertetese es osszeta rtasa.
Civil szcrvezetek [(oziil szeretnem megcmJiteni II Varosi 6nlu~ntes
Ttizolt6 Egyestilctet, mclynel( szinten tamoglltom a munl<l\jat.
Emcllett a Kis Balint Altalanos Isl\Ola sztilOi munl\akozossegeock
oszlopos tllgja, es liZ iskolai lliapitvally elnol\e is vagyok
Alapitvanyunl( tamoglltja az iskola tchetseges tllnll16it,jutalmllzza
II dhll(ol( es a tanarok kiemelkedo muol(ajat, eselyegyenloscget
biztosit hatn\nyos belyzetii gyermekelwel(, tamogatja a
tanulmanyi versenycket, Idnlndulasolcat es a szabadidos Imlturalis
programol(at.
-Ha iliaI' ;skola, sz6ba kel'iillekgyel'lllekeid, mondanal1'61ukpal' szOI?
Eletcm fO celja a gyermel(eim boldoguhlsa es sikeriile, ennek sole
mindent alareodelelc Egyedtil nevelem oket, mindig minden ben
szamitltatoak ram. Harom lauyom es egy fiam vlln, 0 a legldsebb. A
I(et nllgyobb lallY mar foisl\Olas, a l\tIt Idsebb 12 iIIetve 11 eves.
Mindl(cttO sportol, a hlnyom I(ezilllbdazik, II fiam llitetizal cs uszilc
-Beszelgelesiink elejen szoba kel'iill, hog)' bfzol a voros javojeben, a
hel)'; kazasseg javol jOl'11I616 el'ejebel1. Kel'lek, mondj egy pal'
gondolalot errol bejejezeskepp?
Negy gyermel( anyjlll(ent, hclyben elOkent hiszem es hinni 1l1(llrOm,
soleat tehettink v:irosunkban azert, hogy a jovo jobb legyen. Millel
tObb gyermele maralljon itt II telepiilescn, tlllaljll meg itt a
boldogulaslit, tanulmanyaik befejeztevel visszaterjenek, itt
alapitsanal( csahldot. Ehhez kellene a lehetOsege\(et biztositani
Gyomllenc\rodneld A jovoben szeretnek ezen celok elercsecrt
dolgozoi s II varosfejlesztesben aktivan reszt venni.
A nUlrcius I-en az 5. sz. korzetben tartand6 idokozi valasztason a
kormanypartok (Fidesz, KDN P) Vaszk6 Piroskat tamogatjak
kepviselojeloltjUkkent.

D,: Vmju Laszlo

MADARDAL - varjul{ a tavaszt...
"Puty-puruty, puty-puruty"

A tanyank Gyoman a turkevei f61dut es a Zsid6gat kozott az elso tanya
volt Gorogallason. Meg a magantlllaj':Jn a mezogazdasagbanletezett,
mert a tanya elott tavolabb a diilo kozepen legeltettem a nyar kozepen,
aratas utan a diszn6kat5. 1958, vagy 1959 ev lehetett. P6halomra
jartunk iskolaba, amely eszak-keleti iranyba volt, 11-12 eves lehettem.
A Kadar rendszer idejen volt ez. Ebben az idoben ttibb mint 10000 Ft
ad6t kellett fizelni. KUlonosen sulyos volt a 16 ad6, amelyet a lovakra
vetettek ki.
En es a hugom is legeitetttink, segitettUnk a munkakban, amit tudtunk.
Soha nem tudom feledni azt a nyarat, amikor a btlza tarl6n a dulo
kozepen mindig megsz61alt egy kis madar. A diszn6k talaltak kalaszt,
helyben legeltek, csendben, Illeghitt viszonyban. De a kis madarat
jelenletUk nem zavarta. Csak csodalni tudtam. Kozvetlen kozelemben
enekelni kezdett. Nem hallottam se "i", se "a" hangot enekeben: puty
puruty, PUty-purllty ... hiaba figyeltem hoi van, nem lattam a madarat.
A hangja alapjan kicsinek iteltem. Egyre csak enekelt. Szlileim
mondtak, hogy ez a fUlj eneke.
Aztan 1960 lItan a nagylizemi gazdalkodassal eltiint a flhj es a haris is.
A harist tavolabbr61, P6halom felol sarosabb helyrol hallottam. De
vajon az eltelt 25 ev alatt vissza tertek-e a madarak? A mezei pacsirta
mar februar kozepen lllegsz61alt Gorogallason, hajnalban enekeltek.
Sok vereb feszkelt a tanyankon, amelyek sajnos elttintek. A tanyaban a
vadkoltefan babaszarka feszkelt. Ezt a madarat nagy orgebicsnek is
nevezik, melt jelezte, ha ragadoz6 madar kozeledett. Nagy oromomre
szolgalna, ha ujra hallanam a fliljecske eneket. Az elso eves him fllIj
hangja a "puty-puruty". A toj6 hangja maskent hangzik. A dal szerint
pedig a "pity-palaty" sz61 a reten ... ! Dr W 1.

Rendorsegi felhivas
Felhivjak a tisztelt I(erekparral ktizlekedok figyelmet, hogy
vagyonbiztonsagi o]w\(b61 minden esetben rtigzitett targyhoz
zarjal< Ie I(erel(parjulcat aldcor is, ha csale egy-Ieet percre
tavoznalc el, illetve a kosarban ilyenkor ne hagyjanal(
semmilyen ertl~ket!

Rendorsegi esemenyek
Januar 6-an este eszlelt a jaror a Tompa uton egy setal6 szemelyt, aki
kiabal. lntezkedes ala vonta, de emberlink megsem hagyta abba a
kiabalast, nem Illukodott egyUtt a rend6rrel. Megbilincseltek es
eloallitottak.
II-en, a Fo liton kozlekedo gepkocsit ellenoriztek, es kiderillt, hogy
ittasan vezeti a szemely a jarmuvet. Vervetel utan feljelentettek ittas
vezetes miatt.
12-en, valamint IS-en korozott szemelyeket fogtak el.
18-an, delutan erkezett a bejelentes, amikor is egy ferfi kozolte a
rendorokkel, hogy ot egy no lelitotte, serlilese keletkezett. A kierkezii
rendor megallapitotta, hogy a bejelento ittas es val6tlansagot allitott.
Ezert szabalysertes miatt feljelentette a szemelyt.
23-an hajnalban, Oregszolobol jelentettek, hogy egy ferfi zavart
allapotban a kondorosi tlton, az uttesten setal es fenyegetozik, hangosan
kiabal. A jarorrel szemben sem volt egyiittmukodo. Ekkor ot is
megbilincseltek es egy helyszinre hivott mento elszallitotta az illetot
tovabbi vizsgalatokra.

Viz...
Amit en sem tudtam! Megkerdeztem az orvos!: miert van az, hogy en es
masok gyakorta vizelUnk az ejszaka folyaman? Valasza: Agravitaci6 a
test vizkeszletet az als6 reszekben tartja, amig fent vagy, azaz
fuggoleges a testtaltas.
Amikor lefekszel es a test als6 reszei (Iabak es belso szervek) a
vesekkel kerlilnek egy szintre, ez az az allapot, amikor a vesek kisziirik
es kibocsatjak a vizet, mert reszUkre ez ekkor konnyebb.
A vizivas idejenek pontos meghatarozasa ebbol a szempontb61 fontos
nagyon is jelentos - mondja egy szivspecialista. A viziva:;
meghatarozott idopontokban nagyban befolyasolja a testre kifejtelt
hatekonysagat :
2 pohar viz felkelestkovetoen - segfti a belso szervek aktivitasat
\ pohar viz 30 perccel etkezes el6tt - elosegiti az emesztest
I pohar viz fUrdes elott - segfti a vernyomas csokkenteset
I pohar vIz lefekves elott - csokkenli ai: agyverzes vagy szivroham
kockazat3t, ill. kialakulasanak a lehetoseget.
Hozzateszem: az orvosom megalapozott velemenye szerint, a lefekves
elotti pohar viz megakadalyozza az ejszakai labgorcsok kialakulasat 
mert a labizmoknak vizre van sztiksegUk gorcs kialakulasa idejen

Gyomaendrod Varos Kulturajaert
elismeresben reszesiilt Dr. Szilagyi Ferencne

Nemeth Eszter

Januar 30-an az egykori gyomai filmszinhaz vetfto termeben
megrendezett sttldi6beszelgetesen elevenitette fel Weigertne Gubucz
Edit moderator kozremukodesevel Dr. Szilagyi Ferencne Nemeth
Eszter nyugalmazott konyvtarigazgat6, helyttirteneti kutat6 a
munkassagat es eletmtivet. A rendezveny egyllttal tinnepelyes keretet
adott annak is, hogy itt kerUljon atadasra reszere Gyomaendrod Varos
Ku]turajaert elsimero oklevel. A helyi kitUntetest az onkormanyzat
neveben Toldi Balazs polgarmester nyujtotta at.

>\< >\< >\<

Toldi Balazs polgarmester Gyomaendrod Varos Kulturajaert
elismero oklevelet nyujtott at az OMart Konyvesbolt es Kulturalis
Miihely kepviseloinek, Molnar Albeltnek es felesegenek Olah
Gizellanak is.
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Ingatlan••.

Gye., Okt6ber 6. Up-en 2 szobas lakas
elad6, vagy kerles hilzra esefEilhel6.
Erd.: 20/5767-879

Gye., a Selhlen G. uleaban 3 szobas,
lel6leres esaladi haz elad6. I.ar 12 MFI.
Erd.: 70/545-35-58

Endr6don, a Sugar uton hosszu
paraszlhaz elad6. Ar megegy. szer. Erd.:
20/245-12-62

Gyoman, Zrinyi u. 19/1. alaI! 5 szobas,
elkez6s, vegyes, ill. gazruteses haz
elad6. Erd.: 70/566-73-44

Gye., a Templom-zugban vizparlra men6
ingatlan elad6 surg6sen. Villany, furotl
ku! van, 4614 m'. Ar megegy. szer. Erd.:
70/9438-212

Gyomaendr6d Keeseges-zugban
vizparti horgaszlelek elad6. Erdekl6dni:
0630/367-0840, vagy 0630/998-5096

Gyomaendr6d6n a Rak6ezi u. 29. sz.
alatt nagy esaladi haz, jelenleg orvosi
rendel6kent mukbdik - elad6.
Erdekl6dni: 0630/367-0840, vagy
0630/998-5096

Vasarteri Up-en fOldszinli, egyszobas
takas kiad6! E:rdekI6dni: 06-20/376-4567

Vegyes/a IIas

Aul6 esomaglart6 (sibol) 235x50x35 em
elad6. Ar: megegy. szer. Erd.: 66/386-034

Van gepkoesija, jogosilvanya? Nines
gyakorlala? Hivjon, segilek!
(auI6szereI6). trd.: 30/9790-696

anlbllvas, zomaneos burkolalu
(szenlUzelesre) kalyha elad6. Erd.:
20/221-6633

Korrepelalas, felzark6ztalas,
magan6rak, fejleszlb foglalkozasok,
dolgozalokra, kbzepiskolai felvelelire,
versenyekre. val6 felkesziles, altalanos
iskolasoknak (1-8. oszl.). Tovabba alap
es kbzepszintO erellsegire val6 inlenziv
felkeszilb foglalkozasok malemalikab61.
Iskolai dolgozallapok 0les6n
megrendelhel6k. Korszeruen felszerell

tantermemben minden felszereles
ingyen biztositott. Cel a minel jobb iskolai
eredmeny elerese! Azan gyermekMrt
dolgozom! Erd.: 30/856-32-18

Robog6alkatreszek 0les6n elad6k. 12 "
gumik. Karburator, kuplung-szett,
kontrasztrug6k, fektaresa, henger,
hengerfej, folengely, hals6 attetel,
sportlegszur6, ekszijak,
kormanykapcsol6k, sziv6esonk, variator,
fuv6kak ... slb. Erd.: 30/856-32-18 .

Serbe kiad6 kiesi, de rendezetl, j6
allapotu esaladi hilzat keresek nagyon
hosszu lavra! Megbizhal6, Iizel6kepes
n6 vagyok. Nyaral6 is Ie he!. Erd.: 30/640
33-73

Ulanfut6s kislraklorral szallitasl es kisebb
lerUielek, zM kerlek szanlasat vallalom.
Erd.: 7017057-668

Moulinex, 6 alkol6reszes, alig hasznall
zoldsegparol6 elad6, 6e FI. Erd.: 20/221
6633

Gyoman alberlel kiad6! Erd.: 30/464
3956

Dunnat, parnal, hagyalekol veszek
Gyoman, Peloli u. 64. 30/4643-956

AT6tkaEp Epit6ipari Kft. felvetelt
hirdet gepkarbantart6,
telephelyvezet6 munkakiirbe.
Jogosilvany, gepjarmu teehnikusi
vegzettseg, szamil6gepes ismeret
el6nyt jelent. lehet6leg helyi
lakos jelentkezeset varjukl
Tel: 66/386-186 szamon.
aneletrajzol:
totkaep@totkaep,hu kerjUk.

.'j.' .•

_. Lakodalmak,
rendezvenyek,

vacsorak
zeneszolgaltatasa!

Tel.: 06-20/221-66-33

Elhangzott napjainl{ban Budapesten, a
Katona J6zsef Szinhazban, az "IIIaberek"
elOadasan, es ledobbentette a ({ozonseget.

JOss Judit Agnes:

Sz6

Hazadb61,
hogyha meg birod,

Ne menj el, 6, magyar.
Hog)' meneldilj, lesz mindig 01"

Es mindig, hogy maradj.
Itt aldozat, s vajon mi ott?

Bevandorl6 lehetsz,
Nem tudhatod, vegtil melyik

A sltlyosabb kereszt.
Ez a fOld reg6t::l ugar,

Term el,etlen, siva r,
De van meg, ki zenet szerez,

Es sZinhazat esinal,
Szeret es hareol semmiert,
Mert masl,ent nem tehet.

Hogy itt vagy, erot ad nekik,
S ok itt vannak veled.

Lehet, hogy nem jon jobb soha,
Ki itt el, mely repill.

Meguszhatjal, a vetl,esek,
S te bilnhodsz vetlenill.

Mig annyi j6val tele
A masH, serpenyo,

Ha baj van, Id ne mentene,
Ami meg mentheto?

De itt van szill,seg rad nagyon,
SoWben lenni feny,

Hogy fOlemeld, ki megrogyott,
Its batoritsd, Id fet.

Maradj, mert meg kell vedeni,
Kinek nines is hova,

Legyen szegeny, hajlet,talan,
Zsid6, meleg, roma,

Vagy bar/,i mas, aId al61
Kihuztak a talajt.

Legy fUl, ha semmit nem tehetsz,
Ki hallja meg a jajt.'

Ez frontvonal, ez haremezo,
S meg igy is otthonod,

Rad simul minden reg bejart
Tered, I'amaszlwrod.

Taposhatnal, rohogve mind
Az osszes elveden,

De szetolvadnak a szaval,
Az anyanyelveden.

Ne hidd, hogy semmi eszkozod,
Fegyver vagy te magad,

Mind l,illOnleges tigynok az,
Ki megis itt marad.

Maradj, tOvisnek bor alatt,
Ha birod meg, magyar,

Legy viszketO seb, mit kez
Alnillban is val'ar.

Itt atdas is, maslltt esal, egy
Bevandorl6 lehetsz,

Ki mondja meg, vegill melyik
A sulyosabb I,ereszt.
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Papirl..~f"
Gyomaendrod, Kossuth u. 31.

TELEFON: 06-30/278-04-05 PAPIR

Farsangi jelmezek nagy valaszlel{ban kolcsonozhelokl
Hozza valu kiegeszlto)(, alarcok, feidiszek, sapl(ak,
kalapok, fegyverek Sib megvasarolhatOkl

.... ' I

I
I

\ . I
~----------------------------------------_/

Nyitvatartas: H-P: 7-17-ig; Szo: 8-12-ig

(~-------~----------:-f~i;;-;~kj;~---------'\

! - elerheto arak
I - szeles valasztt~k

i -minosegi termekek
I ~ akciok
! - torzsvasarloi kartya

~

Valassza a SlifE ft. olt'aitt i
.... I

Gyomaendrod: i
- Fa lit 26. !
- Bajcsy-Zs. lit 49. I

- Bajcsy-Zs. lit 119.
- Hossuth u. 2.
- Hossuth u. 66.

(2240 Ft/m2)
(2240 Ft/m2)
(2320 Ft/m2)
(2345 Ft/m2)
(2320 Ft/rn2)

635 Ft/kg
500 Ft/db

3715 Ft/db (3095 Ft/m2)
500 Ft/db
2000 Ft
880 Ft/m
1590 Ft/m

4480 Ft/db
2690 Ft/db
3110 Ft/db
4695 Ft/db
6960 Ft/db

'I( ES' JA"DEI(SZRLON
rod, Kossuth u. 45.

Ajanlatunk:
Darabszonyegek:

1.0 x2.0 ill

0.8 x 1.5 m
0.67 x 2.0 m
0.67 x 3.0 111

1.5 x 2.0 m
Szennyfog6:

0.8 x 1.5 m
Labtorlo:
Furdoszoba szonyeg 3 db:
Viaszos asztalterito:
Furdoszoba szonyeg:
Egyeb ajanlatunk:
Aeropur koromtalanit6, egesjavit6:
Alagytijt6s:

,
F ·sang-AKC 0

ALATSZERESZ UZLETBEN!

, II

LAT ZER Z UZLET
Iiyomaendrod, Hosak utja 53. Telefon ~B4·~55

INGYENES I(OM UTERES SZEMVizsGilAT
I<Edd, csihoRTOI<, PENTEk, szoMbAT 10... 12... iG

SZERdJ):: DR. CEdEi MARGiT
10... 12; 14...16 ORAiG

NYITVA TARTAS: H-P.: 8-12; 13-17-IG S10.: 8-12-IG
TELEFON: 66/386-553; MOBIL: 70/503-76-12

Komplett szemiiveg keszitese eseten (keret + lencse)

10 % kedvezlnenyben reszesitjukl

DivATOS MUANyAG kE ETEI<
20 % kedvezmennyel kaphat6k!

; EGESZSEGPENZT..\Ri MRTyAT ES Szip kARryAT dfoGAduNld
GyORS ES pONTOS kislOlGALAsSAl vARjul< kEdvES VASARl6iNkAT!

TisZTElETTEl: SZARI<A CsilLA OpTOMETRisTA, LhszERESZMESTER

Uj Gyomaendrodl Hirlap • fuggellen varosl havllap. Felel6s szerkeszlll: Bfr6
Karoly, szerkeszlllseg: 5500 Gyomaendrlld, Arany Janos u. 25. sz, Feleills
kiad6: Bfr6 KarolyTel.: 06/20/221-66-33.
Nyomlalas: Bereny Nyomda. Hegyi Marton; MezObereny, VSszll>l ul 11/A.
E-mail: gyehlrado07@freemail.hu;biro.karoly5@upcmaiJ.hu
TerJeszlik a gyomaendrlldi kereskedok.ISSN szam: 2060-7083

A lapunkban megjeleno velemenyek, 8rtekelesek, houasz6lasok, esetleg,
fizetett hirdetesek nem feltetienUl a szerkesztoseg allaspontjat tGkrtizik.:
Viszont teret adunk minden velemenynek, hoizasz6lasnak, melynek,
hangvetele bizonyos eUkai hatarok ktizott mozog. Az "_XX_" jeW frasok fizetetl:
hlrdetesek velemen ek va PR-cikkek. Cfmla terv: Novak Han' a
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Az 5. egyeni onkom1anyzati valaszt6kerulet
ma1'cius elsejei idokozi valasztasan 34.22%
as reszvetel mellett eredmenyes lett a
szavazas, ugyanis a legtobb ervenyes
szavazatot Vasas Gyorgy Peter, a Ko1'osok
Videkee1't Egyesi.ilet jeloltje kapta. A gyoztes
229 szavazattal (49.67%) szerezte meg az
elsoseget. Gratulalunk!

(Amennyiben a jogorvoslalra nyitva 0//6 hataridoben
je/lebbezes lIem el'kezik, tlgyaz eredrneny veg/eges /esz.)
2. Vaszk6 Piroska, 3. Katona Tamas, 4. Am6czi Istvan Janos
lett. (Mint ismerl az okl6beri vo/asztosol1 a megva[aszlott
Homok Erno visszaadta a mandaillmat Osszejerhetetlenseg
mial!.)

ALltJI.,.,cms 15.
az 1848-49-es

Magya.- Szaba sagharc
cvfo rdll]oja%

.. ,
ANYOMD RDO MU KARAN .... 2. aldal.

Dr. Franko levele.... 2.aldal
I

N 'It I 'I ." t"h"Y1 ev aJarasveze 0 z .... 3. aldal
,
Ovod i, is olai esemenyek 5. aldal

Ren or e i es enyek lO. aldal

Nonapon iidvozoljiik~'
a noi olvasoinkat!~

,. I

t\Y11.\,S·1 (IDI0

Uhrin Benedek
Endrod, 1922. marcius 21.
Budapest, 2015. februar 9.

Eletenek 93. eveben, hosszas betegseg utan
elhunyt az orszagos nepszeriiseget elvezo

Uhrin Benedel{.

Marciusban

ujabb tanfolyam

Jelentkezes Marcius 6-ig

"A suretetnel erifsebb fegyver nines. "

INTER.

Nyelvtanfolyamok
Nemet, angol ujrakezd6 40 ora, 10 het

Alapfoku nyelvvizsga felkeszito 60 ora 10 he!

Tanfolyamok: marcus 16.• majus 30.
Oradij: 500 - 850Ft - lE~tszamt61 fugg6en

SIll'll oaEP
NEIE 6'ANFOLYA

INTER Nyelvstaidio, Gyomaendrod
Kossuth ut 18. kedd-pentek: 15.00-18.00 ora

Telejoll: 06-20/229-7022; 06-20/947-1603
internyelvstudio@glllail.eom

"Adj, Urum, orok nyugodallllat neki,
is az orok vilttgossag jenyeskedjek neki. "

Temetese:
Gyomaendrodon, az Endrodi Szent Imre

Templomban
2015. marcills 20-(1Il, penteken ll-orukor lesz.

Ezt kovetoen kiserjiik ot orok nyugalomra
az Endrodi Katolikus KoztemetObe.

FUGGETLEN VAROSI HAVILAP
Ara: 200 Ft
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Dr. Frank61evele

A.LOMMOZI
Sok tortenetem van. Gyakran kezdem az inlsaimat elmenyeimmel.
Olyan ez, mint a festeszetben az onarckep, a kepmasunk mindig keznel
vall. Most egy almomat mondanam el (tudom, sokan meselhehlenek,
hisz mindannyian szoktunk Mmodni, de nem mindegyikre emleksziink
vissza). Nem reg tortent. Megis szokatlan, de megfejtl1et6. fme, az
alom. VerOfenyben uszik a F6 Ut. Valahol a katolikus templom keritese
mellell haladok a f6 ter fele, de sehol nem [Mok semmit, senkit. A
loltoz6 e1611 erzem, valaki lllegfogja a jobb kezem. Megsz6litom
meglep6dve, ki vagy te?Nelll valaszol. Mentiink nehany lepest a vakit6
napslitesben. Ujb61 megkerdeztem: csak nem engem vartal? De 
valaszolt egy n6i hang. Szeretnelek elvinni, csak ide a moziba.
Zavarban voltam, talan feltem is, ugy ereztem magam, mint egykor
kamasz koromban, egy felvonul<lson, ott fogta a kezem egy iskol<ls lany
tarsam. Ugyan az az erzes keritett hatalmaba, mint akkor. Beleptiink a
mozi el6esarnokaba. Olyan volt, mint regen. A fa Ion kepek, plakatok. A
penztarb61 a draga R6zsika neni, az egykori penztaros mosolygott ram.
A kez tovabb vezetett, mar a mozi teremben voltunk. Ores volt, de
kivilagitott. Az egyik ajt6 mellett Liduska alit kek kopenyeben, hOfeher
hajaval es intett, mosolygott. Almetkodtam a jeleneten. Oljiink Ie, ide
az elsa sorba, es meg mindig fogta a kezem. Halk zenet hallottam.
Egyszer esak mar nem ereztem a kezet. Hova lettel? - kerdeztem. Nem
jott va lasz. A kovetkezo pi llanatban felebredtem. Mar keptelen vollam
visszaaludni. Ujb61 es ujb61 vegiggondoltam, emlekez11i akaltam ene
az almomra. Ki foghatta a kezem? A hang mintha ismeros lett vol11a. A
mozis ne11ik mar evek 6ta nem elnek. Sokszor talalkoztam vellik,
egeszen a halatukig jartam hozzajuk, pr6baltam gy6gyitani 6ket.
Szerellem ezt a kedves, idos testverpart. Illladtalll moziba jami. Sok
el11h~k raktaroz6dott el bennem. Hoi van mar Feri bacsi a gepesz? Most
is hallom izes, jellegzetes beszedet, hangjar. Egyszer kutasas kozben
egy mamut fogat talalt. Nekem adta, en meg elvittem a bekesesabai
mllzeulllba. Elvettek, meg a koszonet sz6t sem mondtak ki.
Szegyelltem meg magalll el6tt is Feri baesinak meg sem mertem
mondani. I1yen a vi lag, ilyen volt, ilyen l11a is!
Szeretek setalni, esak llgy eel nel.kiil. A FOllton sok az ismeros, gyakran

Nyomda ordoge 11l11llkftban...
A nyomda ardoge most tenyleg er6sen kozremiikodott a febrllari
lapunk keszitesekor, mert, sajnos Dr. Frank6 Karoly idlsab61 a tordeles
folyaman egy j6 darabot "elejtett", vagyis kihagyott. Nagyon
sajnalatos eset, de sajnos netHl elOfordlil a teehnika vilagaban - fOleg!
Doktor Ur elnezeset keljiik!
Most p6toljuk a lIianyt! A megelozo es kavet6 mondatokkal egyiitt
adjuk 0lvas6ink ele a kiesett anyagot, ami a febrllari lapunk 2. oldalan
jelent meg, a hianyz6 resz pedig a masodik has{lb (jobb oldali) els6
bekezdese vegenek tajekara esett volna.

... "Kozpellzell tarlottllk a partot, a 1Ill1l1knsorseget, de ez lIem zavart
sellkif! Nagyoll elkallyarodlalll. "
Legalabb egy tantermet, eload6 termet nevezzenek el r6la! Vagy nem
lehet, nem szabad? De itt van a Wodianer hazaspar (Wodianer M6riez
es neje Atzel Zs6fia Hausmann Alajos terve szerint gyonyorii, roman
epitesm6dll templomot is epiltettek itt Jezus szentseges sZlvenek
tisztelet.ere. A tel1lplomhoz van csalolva Szent Kereszt tiszteletere
emelt kapolna s ez alatt van a bar6 Wodianer esalad sirboltja - a
szerkeszto). Ok tettek a legtobbel Gyomaert. Templomot, iskolitt,
6vodat epitettek, katolikus hitCieknek! Ok erdemtelenek?
Gyomai es endrodi btolilcusok penzet adtuk vissza 1994-ben egy szep
iskola megepitesere! Az ak.l<ori varosvezetes adonuinyozta a 66 milli6
forintot. Ezert kellett az egyluiz egyetertesevel, keresiikre az iskola
makettjet felajanlani a Szuz Anyanak. Az iskolat a yaros alapitotta, az
egyhaz atvette es miikodteti - hala Isten sikeresen! Ez igy van j6J.
BCiszkek lehetiink az iskolara, meg ha husz evvd ezelott a pedag6glls
kar jelent6s resze nem annyira oriilt a lelrehozasanak. Az id6
begy6gyitotta az akJwri sebeket.
... ,. Ell Klier J/lIri!l sajll(/lolll, sajll(i1o/ll, !tog)' ell'ettek a Klier lIel'el a
giJ1lllGzilllll161 es atkereszleltek. ,.

meg kelJ allnom, beszelgetni, nem vagyok ellene. Vasarnap delutan
viszont nagy a esend a varosban. Akkor gyakran allok meg a kedves
egykori Apo1l6 mozi elatt es merhetet.leniil faj, hogy ariibslani
gyerekek mar nem jamak ide. A mozinak vanlzsa volt. Az egykori
rendelom el6tt megint csak az emlekeimmel talalkozom, aztan gyorsan
megyek tovabb. Bekukkantok a Holler ablakain. Bizony-bizony az
etterem nagyon -(ires. A Nemzeti Dohanybolt kiborit. Alszent
baromsag, aki kitalalta megerdemelne, hogy otthon az ablakait
ragasszak be feher tapetaval, hogy se ki, se be ne lasson azon! Az lit
vegen j6 megallni es lenezni a holtagra. A viz csendes, csak itt ott
fodroz6dik, es nehany oreg nadszalat b610gat a szellO. Hoi vannak azok
a telek, mikor vidam fiatalok korcsolyaztak, CSllszkaltak a jegen?
Seho!. Es ott a Kolesey utea, a kedvenc uteam. Sok szazszor
vegigmentem rajta. Ott ett Zsuzsika neni, majdnem 100 evig. Hoi van
mar Solymosine Marika, Fekete T6ni, Meszaros bacsi? Tobben
megeltek ott a 90. eleteviiket is. Van valami varazsa annak a
varosresznek! Acsend, a viz illata, a kozeli liget? Ki tudja.
Neha IMom magam el6tt a lanyaimat, innen figyeltem oket, mikor
mentek angol 6rara Solymosiekhoz. Tiinde vissza-visszafordult
integetett, vagy a nyelvet nyUjtogatta, messzirol hiilyeskedett. Regen
volt, a hetvenes evekben, szep idok voltak. Hazafele mene! atmegyek
neha- neha a Varoshazat megsimogatni. Eletem legbatrabb idoszaka
kot ide. Elloptak t61em is. Mit is nyerrunk·) Egy elmet, egy hivata!t?!
Most mehehink 3-5-8 kilometereket, ki hoi el! Mehetiink a szant6fold
melle iigyeket intezni. Val6ban az itt lak6k alma volt ez? I-la kidtiy
lelUlek "szamiiznem" a biinosaket! Mert tobben voltak. Es ma is ott
vannak, minden valtozatlan!
Jon a tavasz, itt a marcius, sok a tennival6, nem lesz ido alomfejtesre?
Az alma it a legtobb ember elfelejti, talan jobb is, hiszen vannak kinz6,
szornyll ejszakak is. Itt a Nonap, ezt megbagytuk, ezt orokaltiik es
szeretettel, viraggal koszontjiik a holgyeket. Fonlosak nekiink,
ferfiaknak, mert piei korunkt61 6vnak, nevelnek es szeretnek. A
kislanyokb61 egyszer felnott no lesz, edesanyak es llgy fogjak majd a
keziinket egy eleten at, ahogy alT61 meg all1lodni is j6! Szep almokat,
sok-sok viragot draga holgyeim! Ebredjenek pillenten, egeszsegesen,
boldogan.

Tisztelettel D/: Frallko Karoly

BETHLEN HiREI(
A lengyel Roskosz (Bialski jaras Ljllblini vajdasag) SzakkepzC\
Kozpont diakjainak szakmai gyakoriata Gyomaen~rodon az FM
fenntarlasll Bethlen Gabor Mezogazdasngi es Elelll1iszeripari
SZilkJ<epzo Iskola es Kollegium langazdasagaban es hal6zali partneri
koreben folytat6c1ik. Lengyel parhlereink es intezmenyiink tanul6i
egyiilt dolgoznak, kliituralis, gasztron6miai es orszag ismertetc.
programokat szervezlink nekik. A gyoll1aendrodi tanul6k kozelebb
keriilnek a lengyel szakmai partllerekhez, ahova 2015. evben harom
lJeles gyakorlatra kesziiliin.k az Erasmus +program kereteben. -D. L.-

Veres Laszlo szep koru koszontese
Jamulr 31-ell bens6seges csalitdi iinnepseg kereteben koszonteltc
esaladja Veres Laszlot, 90. sziiletesnapja alkahnab61. Ezen az
esemenyen Leh6czkine Timar Iren alpolgarmester asszony is
koszontotte az onkormanyzat neveben varosullk szep korl ll1egelt
polgarar. Reszere az on.konnanyzat j6kivansaga toJmacsolasa mellelt
atnylijtotta a Magyar Konminy oklevelet is.



Az iinkormanyzat kiiltsegvetesi terve szerint a beveteli
es kiadasi oldal 2015-re: 3 238 968 Eforint.
Akiiltsegvetesben tervezett helyi ad6bevetel iisszesen
334.000 EFt.

Nyilt level
Tisztelt Jarasi Hivatalvezeto Ur!
Igaza..van, amikor az altalam felvetett varosi gondola"a azt mondta: "
nem Onh6z, nem a Jarasi Hivatalhoz taliozik" (Bocsfmat, ha nem sz6
szerint ideztem, de a lenyeg ugyanaz. Szeretnem figyelmebe ajanlani
ebben az ujsagban, altalam megirt - "MegaJlt az idiS GyomaendriSd6n"
2014. okt6ber. Es az: "Es szeriiseg, OH ... !? - avagy Forditott vilag
Gyomaendrad6n" 20 15. februar cikkeket)
De igaza van, abban is, amikor azt mondta: (Ismet nem sz6 szerint
idezet) "ONOK ITT ELOK JOBBAN ERZIK, JOBBAN ATELIK
EZEKET A GONDOKAT" Ezt akkor mondta, mikor megmutattam a
Bajcsy Zs uti pocsolyas viz felcsapasos fot6kat. EI6djet is kertem, ant
is kerem, csak egyszer alljon meg vagy setaljon csapadekos idaben
azon a szakaszon es ald<or On is atelhetne, amit a Gyomaendr6d6n
lak6k es az ott setaJ6 turistak.
Kerem a Jarasi Hivatalvezeta Urat, ha mar a varosunk Jarasi szekhely
lett es On lett az uj vezetOje, akkor legyen szives minden OntOJ teJhetat
megtenni (meg ha nem is az ON FELADATA, mert aki(k) feladata
lenne az(ok) nem teszi(k) meg), akkor nem a problemak miatt keresem
meg, hanem ktil6nb6z6 rendezvenyeken egytitt 6rtilhetlink
Gyomaendrad, mint Jarasi szekhely sikereinek. (Ha lehet ne az
ismetelten elnyert KEREKPAROS BARAT TELEPULES elm
atad6jan).
Ismet megi<6sz6n6m, hogy a Testtileti Olesen megjelenik, ott is
tajekoz6dik Varosunk eJeter61. Ezuton is sikeres munkat kivanok!

Tisztelettel: Orovecz Ferenc Oliver

A JARASI HIVATALHOZ KERULAZ
AKTiv KORUAK ELLATAsA

A szocillJis ellatllsokr61 sz616 torveny megvaltozasa miatt 2015.
marcius I-tol az aktiv koruak ellatlisaval, vagyis a rendszeres
szocialis segellyel, es a foglalkoztatast helyettesito
tamogatassal kapcsolatos iigyintezes a jegyzoktol a jarasi
hivatalokhoz l<eriil at.
2015. marcius 1. napjatol kezdve az aktiv kornak ellatasanak
ugyintezese megszGnik a Gyomaendrodi es a Devavanyai Kozos
Onkormanyzati Hivataloknal. Ebben az tigykbrben a tovabbiakban
a Gyomaendrodi Janlsi Hivatal Hatosagi Osztalya fogadja majd az
ugyfeleket, mind a jarasi hivatal foepiileteben (5500
Gyomaendrod, Szabadsag tel' 1.), mind ajarasi hivatal devavanyai
kirendeltsegen (5510 Devavanya, Hosbk tere 1.), mind pedig a
hunyai, csardaszallasi es ecsegfalvi ugysegedi szolgalatnal.

Ajanlsi.hivatal hataskorebe kerlilo aktiv koruak ellatasa keret6ben
ketfele ellMastipus lesz megallapithato:

- foglaU<oztatast heJyettesitO tamogatas

- egeszsegkarosodasi es gyermekfelugyeleti tamogatas.

A rendszeres szocialis segely 2015. marcius I-tol atalakul. Azon
szemelyek, akik reszere az bnkormanyzat jegyzoje 20 15. marcius
I-jet megelozoen rendszeres szocialis segelyre valo jogosultsagot
allapitott meg, marcius I-tol foglalkoztatast helyettesito
tamogatasra, vagy egeszsegkarosodasi, es gyermekfeJi.igyeleti
tamogatasra valhatnak jogosultta. Ezt a lehet6seget a jegyzo
vizsgalja minden erintett eseteben 2015. j anuar 1. es 2015. februar
28. kbzbtt.

Az aktiv koruak ellatasaval folyamatban lev6 ugyek iratait a
jegyzok 20 15. l11arcius 6-ig atadjak ajarasi hivataloknak.

Az atvetelrol ajarasi hivata160 napon beWI htesiti az tigyfeleket.

Gyomaendrodi
Kallai Ferenc NepfOiskola Alapitvany

HA.ZUNKTA.JA
Mezogazdasagi es eletm6dkepzesek a nepfOiskolan

Az el6adasok helyszine:
Endrodi Nephaz, 5500 Gyomaendrod Blaha ut 21.
Kurzusok:
2015. aprilis 25.
10.00 Vinlgoskert gondoz3sa
11.00 Gy6gyniivenyek, fi.iszemiivenyek termesztese
2015. majus 23.
10.00 Gytimiilcsbskert tervezese, kialakitasa, gondozasa
11.00 Sz616fajtak, boniszati ismeretek
2015. junius 27.
9.00-15.00 Hagyomanyoskemences siitemenyek kesz[tese

(gyakorlati kepzes)
2015. szeptember 26.
9.00-15.00 Gyiimblcstartositas: aszalas, lekvar fOzes, sziirpiik

(gyakorlati kepzes)
2015. okt6ber 24.
10.00 BiogazdaLkodas, biokerteszet
11.00 Egeszseges taplalkozas
A kurzusokra jelentkezes minden oktatasi nap el6tt egy hettel a

06-20-238-0046-os telefonszamon vagy a
szondaistvan70@gmail.com e-mail elmen.

A k/lyzusok reszveteli dija: 1000 Ftlkepzesi nap.
A kitgyakorlati kepzes dija 3000 Ftlkepzesi nap.
A riszveteli dijat a kepzesi /lap eleje/l, a helyszine/l kellfizetni.

Rendszeres
lakossagi osszeirasok
Gyomaendrodon is
A K6zponti Statisztil(ai Hivatal (KSH) eliesiti a lakossagot, hogy

2015. evben Gyol11aendrod6n a kbvetkezo rendszeres lakossagi

bsszeirasokat hajtja vegre:

l11unkaero-fell11eres es kiegeszitO kerdoivei

lakossag utazasi szokasai adatfelvetel

informacios es konununikacios technologia felvetel

Az bsszeirasi tevekeuyseget Gyomaendrodon Kohut Janosne

(Angela) bsszeir6 vegzi. A KSH keri, hogy, az bsszeir6t fogadjak

bizalommal, ertekes valaszaikkal segitsek az bsszeiro es a hivatal

munkaj<it!

Az adatfelvetelekkel, illetve az bsszeiro szemelyevel

kapcsolatban felmeri.ilo kerdeseikkel forduljanak a KSH

Bekescsabai osztalyan dolgozo munkatarsakhoz a 66/322-196-os

telefonszamon, vagy az info.bekescsaba@ksh.hu e-mail cimen



Grzest kap a vasutallomas kerekpar taroloja
Az onkonm\nyzat 2 f6 onkonm\nyzatj alkalmazasu szemely
biztositasaval kivan gondoskodni a vaslltallomas kerekpar
tarol6jaban elhelyezett jarmuvek orzeserol. Toldi Balazs
polgarmester tajekoztatasa szerint hetkoznapokon 8 es 17 6ra
kozott lesz biztositva a hely 6rzese. Ezzel kivan az onkonnanyzat
hozzajarulni a tanulni vagy dolgozni videkre jar6k vagyon
targyainak megorzesehez.

. A 2015-os ev onkormanyzati
Elismero Okleveleinek kategoriai

Gyomaendr6d Yaros OnkormflJ1yzatanak Kepvisel6-testlilete a
12/1991. (X. 30.) Onkormanyzati rendeletevel Gyomaendrod Yaros
Onkormanyzatanak Elismer6 Oklevele kituntetest alapitott.

• "Gyomaendrod Yaros Nevelesi.igyeert"

• "Gyomaendrod Yaros Kulrun\jaert"

• "Gyomaendrod Yaros Biztonsagaht"

• "Gyomaendrod Yaros Egeszsegugyeert"

• "Gyomaendrod Yaros Id6sekeert"

• "Gyomaendrod Yaros Sportjael1"

• "Gyomaendrod Yaros Kornyezetvedelmeel1"

• "Gyomaendrod Yaros Kozszo!galtatasael1"

Az Elismero Oklevel kiti.intetesben reszesitettek a yaros cimerevel
ellatott diszes oklevelet kapnak.Az Elismero Oklevelekbol evente
kategoriankent kelto adomanyozhato. lavaslatot nyUjthat be barmely
gyomaendrodi lakos, civil szervezet, tarsadalmi szervezet, int6zmeny.

Az Elismero Oklevelek adomanyozasara az adott kateg6riakhoz
kapcsol6d6 unnepnapokon, vagy az azt koveto Kepviselo-testi.ileti
lilesen kerlil sor.
Gyomaendrod yaros polgarmestere jelen felhivasban teszi kozze a
2015-os ev Elismero Okleveleinek kateg6riait, a javaslatok
benyUjlasanak bataridejet, az Oklevelek adomanyozasanak idopontjat:

Palyazati felhivas reumatologus
szakorvos munkakor betOltesere

varosi Egeszsegugyi Intezmeny 5500 Gyomaendrod, Bosok utja
57 a "KozalkalmazOltak jogallasarol sz610" 1992. evi XXXIII.
tOr\'eny 20/A. § alapjan palyazatot hirdet

reumatol6gus szakorvos
munkakor betoltesere.

A kiizalkalmazotti jogviszony idotartama:
hatarozatlan idejli kozaLkaLmazotti jogviszony
Foglalkoztatas jellege:
reszmunkaido, heti 20 oras
A munkavegzes helye:
Bekes megye, 5500 Gyomaendrod, Bosok utja 57.

A palyazati kiirassal kapcsolatosan tovabbi infonnaci6t

Dr. Torma Eva nyujt a 06120-280-2820 -os telefonszamon.

A palyazatok benyujtasanak m6dja:

Postai uton, a palyazatnak a Varosi Egeszsegiigyi Intezmeny
Gyomaendrod cimere tol1eno megkiildesevel (5500 Gyomaendrod,
Hosok utja 57. ). Kerji.ik a boritekon felti.intetni a patyazati
adatbazisban szereplo azonosito szamot: 1/2015.; valaminl a
munkakor megnevezeset: reumatologus szakor:os

Elektronikus uton Ravaine Farkas Eva reszere:
eugondnoksag@gyomaendrod.bu e-mail cimen keresztlil

A palyazat elbinHasanak hatarideje: 2015. marcius 13.

ElokeszUletben Gyomaendrod Integralt
Telepuh~sfejleszte i trategiaja

Egy lakossagi felmhessel kezdodik meg Gyomaendrod Integnilt
Telepi.ilesfejlesztesi Koncepciojanak el6keszitese. A yaros vezetese
szeretne, ha a strategia kesziteseben mine! t6bben vennenek reszt, es
mondanak el velem~nyi.iket.
A velemenyformalasra .a kesobbiek folyaman lakossagi forumon
keresztlil is lehetoseg ad6dik. Most azonban a megalapoz6 vizsgaJatok
eLkeszitesehez elengedhetetlen a kerd6ivben feltett kerdesekre adott
valaszok adatbazisa. Keljiik szives egyi.ittmCtk6desliket a kit6ltesben!

Farsangi mulattsag a Selyem Uti Ovodaban
Februar 13-an hagyomanyainkhoz !liven farsangi mulattsagot
tartottunk ovodankban. Nagy izgalommal es 6r6mmel keszi.iltek a
gyermekek es az ovonenik ene a napra. Az ovonenik a "Felig nyuzott
bakkecske" elmu mesejatl"d<ot adtak elo a gyem1ekelmek. Mindharol11
csoport gyermekei szebbnel-szebb jelmezekbe 6lt6zve trefas
mondokakka I, enekekkel, versekkel proba Itak eluzni a telet.
Meghivtuk a k.is bolcsiseket is, hogy farsaogoljanak veliink. Ok is
jelmezbe 6lt6ztek. A csoporlok zenes musora utan delig tarto tanccal,
vigassaggal probaltuk felejthetetlelme telUli a napot.
A dajka nenik 10 liter tejbol si.itottek [ankot, melyet a gyermekek,
feln6ttek j6 etvaggyal elfogyasztottak. A f{lIlkslites 6vodankban
hozzatartozik a farsangi hagyomanyorzeshez.
Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek megismerjek i.innepeink
hagyomanyait, szokasait es lehetoseg szerint az eteleit is.
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Minden sziil6t es ovodast szeretettel val' a Kis Balinllskola!
B6vebb tajekoztatast kaphahlak honlapunkon:
www.kisb-gyomae.sulinet.hu

A Gyomaendrodi Kis Balint Altalanos
Iskola beiskolazasi tajekoztat6ja

I ,
·,'i t
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Szereteltel meghivjllk Onokel Iskolanyitogato programjainkra:
Sziiloi ertekezlet
2015. marcius 24-en (kedden) 17 orai kezdettel szlil6i erlekezletet
lartun.k: a nagycsoportos ovodas gyermekek sziilei reszere. Helye:
H6sok llti iskolaep(ilel aulaja - Bosok lltja 45.
Nyiltnapok
Szeretettel valj uk a szljl6ket 2015. m{lrcius 23-24-en, 8-11 ora kozo,1
nyilt or~\inkra, ahol izelitiit kaphatnak az iskola oklato-nevel6
ll1ullkajarol es betekinthetnek a nyelvoktatasi modszereinkbe.
Helye: H6sok uti iskolaeplilet oszlalytennei
Iskolanyitogat6
Szereleltel hivjuk a nagycsopol10S ovodas gyermekeket es szUleiket
2015. marcius 27-en (penteken) 15 6ratol kezdod6 Iskolanyilogato
foglalkozasainkra, ahol megismerkedhelnek a tanitonenikkel.

1500
- Jatekos nemet foglalkozas iskoJank diakjaival

15'0 - Jatekos angol foglalkozas iskolank diakjaival
1600 - Spo11jatekok a tornateremben

- Kezmuveskedes
- DalJam es ritmlls

176(1 - Szi.il6k iskolaja - a lanit6 nenik hasznos tanacsai az
iskolakezdeshez

A maskaras felvonulast a kisdiakoknal rendhagyo orak kovellek, ahol a
tanulok a regi idok jatekaival ismerkedhettek meg. Az erdekes
foglalkozasokat pedagogusok, felkert szlil6k, es diakok lartollak.
Delutan a hagyomanyos telliz6 kiszebab egetest es a Balint napi
madaretelesl az Alma egyiittes fergeteges hangularu koncertje zarta a
Kalona 10zsef Muvel6desi Kozpontban, amin a kisdiakok mellell a
varos nagycsoportos ovodasai is egyiilt tancoltak enekeltek.
A kisdiakok es tanit6ik koszonetet mondallak a szUl6k, a
Gyennekekert Alapilvany, a Szlil6i Munkakozosseg, valamint az iskola
Diaksporl- egyesliletenek tamogalo segilsegeert.

Balint-Valentin Napi a kisdilikoknal
A XII. Balint-Valentin Napi Projektnapra izgalmas elozetes
feladatokkal es programokkal keszliltek fel a "Kisbalintos" kisdiakok.
Egy beten keresztiil 5 par diakigazgat6 es helyettese kampanyolt 
sz6r6lapokon, plakatokon es f6rumokon nepszerusitettek
programjaikat.

Diakvezeto jeloltek voltak:
Feher David-Mlinkacsi M{lrk (3.a)
Bacsi Hemietta-Jancs6 Renata (3.b)
Vinkovics Agnes-Pinter Dorka (4.a)
Kovacs Adriilll-HlIgyik Zoltan (4.b)
KisAdrian- Vanini Fannl (4.c)

Az osztalykozossegek szavazatai alapjilll a kisdiakok ddlkigazgat6ja
Vinkovics Agnes, diakigazgat6, helyettese Pinter Dorka 4.a osztalyos
tanul6k lettek.
A Hosok ,Hi islwlaeplilet aulajaban az osztalykozossegek Regi idok
jatekai cimmel kiallitast rendeztek be, az osztalytermeket es az aulat
pedig farsangi, Valentin napi diszekkel tettek hanglilatosabba.
A diakok farsangi es Balinl-napi nepszokasokat lanulmanyoztak; far
sangi dalokat, rigmusokat, teli'lzo mond6kakat tanultak, es valamennyi
oszt<\lykozosseg elkeszilette jelmez(iket az Alakoskod6 felvonuhlsra.
A Balint nap heteben valtozatos versenyeken probalbaltak ki magukat
a tanul6k. Megrendeztek a II. Balinl napi sakkbajnoksagol, valamint a
Rubik kocka es Rlibik twist versenyl. Nagy sikere volt a fillk koreben a
golrllgo bajnoksagnak, a lanyok koreben a hullahopp versenynek. Egy
delutanon pedig a rcjtvenyfejt6k "tonu;ztalhattak" meg logikus
gondoU<odasukat.

A Balint napot, febl1lar 13-an reggel, iskolill1k intezmenyvezet6je,
Agostonne Farkas Maria nyitotla meg, aki jelkepesen Madia a
halalmal a diakvezeloknek. A diakigazgato es helyettese Irefas
feladatokat adotl a diaksagnak, majd bemutattak a Kisdiakok
okoskodasail, amiben az osztalykozossegek velemenyeil es kereseit
gyflj tollek ossze egy csokorban.
A diakvezelok szines bemlltalkozasal a Balint napi versenyek es
bajnoksagok eredmenyhirdetese es dijMadasa kovette.
Delel6tt: 9 on\tol kerlilt SOl' a "Kisbalintos" diakok farsangi
fclvonulasara, ahol vaJamennyi osztalykozosseg szines, otlel(:;s
jelmezbe, maskaraba oltozve vonult Gyomaendr6d utcain, terein. A
Szabadsag leren teluz6 rigmusok es farsangi enekek kisereteben a
diakvezet6k Balint napi kereseket nylljtottak at a Gyomacndrodi
JUras Tanl<criilcti l11unkatarsanak, Megyerine Csapo Ildikonak.
Adiakok nagy oromere, a maskaras felvonulasra egyre tobb erdekl6d6:
sz(ilo, llagysz(iI6, ovodas gyerekek es mas inlezmenyek diakjai is
ki IMogaltak.



U RT, AN IK UT R V' SARDLDK!
Gyomaendr6d, VI ker. 540.

Telefon: 06-30/9533-594

It AL SAlt N VESZEK:
Boltberendezest • hagyatekot, regisegeket,

6cskasago«at • regi stilblitorokat
'parasztblitort (szekrcny, asztal, kaszli, sublOt,

falitel,a, konyhaszekr6ny, (ada, szek,
tiikiir es tiikiirasztaJ, kredenc)

Fizetes azonnal, keszpe,lzzel!
Barkai 2soll, Gyoll/aelldrOd, Bocskai II. 59.

"Szep mhribml, orallY nj/oll UGYELET: ejjel-nappal hivhat6
kopogsz /IIosl, IlOgy swbnd-e?" telefonszam: 06-30/630-80-97

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

T ME HEXES SZOL6ALTATAS
f

Temetkezes, temetkezessel kapcsolatos
teljes koru ligyintezes

GYOMASZOLG IPARl PARK KFT.
Gyolllowdrffd, lplll'felep lit. 2. sz.
Tel.: 66/386-233; Fax: 386-269

Az iigyreIszolgalati iroda nyitva tartasa munl<anapokon:
8-12:00-ig es 12:30-15 6raig. ipgyomaszolg@internet-x.hu

Varjuk kedves vasarl6inkat a
Fo 6t 214. sz. alatt (a T-Mobil helyen), a

Mobiltelefon Szakuzletben!,
Uj es hasznalt mobiltelefonok

ertekesitese, javitasa! Im~1

Tartozekok, navigaci6k!

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

Stancolt es hagyomanyos
PAPIRDOBOZ gyartasa

I , I

TANCfORMA KESZITESI
R6za ft.

Dara/t beton, tegla: 250 f+a~'t61
Elerhet6segek:

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

• Epft6ipari szolgaltatasok nyCljtasa,

~ epftesi anyagok szallftasa

....... • Kbrnyezetvedelmi engedellyel

~ ~ tiszta beton, teglatbrmelek

'" ~ 't' I d" t'0 ;a a vete e IJmen esen
.~

·ei

Ruhajavitast vallalok!
Cipzarcsere, jiiggol1yvarras, fltalakitas, sziikites, bovites

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

Szombat: SZONNAP!

CSONTKovAcs-AKUPRESSZOR
Rendel:

Bekescsaba, Szent Istvan ter 6. szam alatt
a HETFON: 14-18 ORAIG
~ - idegbecsipiftfesek, hiileti blolc/e, tarlas;
--?2lL~~~ rellde/lellessegek megsziilltetese

----) - lIyaki eredet/I szediilesek lIIegsziinletese
- sportseriilesek, iziileti blllllaimak kezelise
- !lagyolllallyos !dllai orvoslas
- jiilakupunletllraS jogyokllra
- porcko/'ongsenJek es terdblokkok lIIutet

lIel/ciili l/legszii lIletese

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

~'RDOBOZ'

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

E-mail: rozakft@rozakft.hu :
................................................................................................................... •••••••••••••• 1
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A j6 szandek es a segitsegnyUjtas mellett a legnagyobb gondot az
jelentette, llOgy nem akadt se a tantesti.iletben sem a telepi.ilesen 2-3
bator szemely, akik elkiseltek volna szallitmanyunkat Nagybanyara.
Mindezt nehezitette a radi6 es televizi6 altaI 1990. januar 3-an
H6dmezovasarhelyrol sz6l6 tud6sitasok, T6th Sandor temeteserol es
martirhalalar61 sz6t6 hirek. Tobbeknek lejatt az tltlevele, vagy nem
engedte el a csalad - megeltettem. Igy maradtunk ketten - Balogh
J6zsef gepkocsivezeto, akit ket gyenneke vatt vissza es j6magam, akit
szinten a csalad, parom es ket gyermeki.ink vart haza.
Kedves J6zsefbaratom - mindeme gondolt, az IFA-ra bMran rogzitette
a voroskereszt zaszlajat, a masik oldalra pedig a nemzeti trikol6runkat,
a magyar zaszl6t, amelyet mindvegig (kiti.izve maradt) kemenyen
csapdosta a hideg, csipos januari szel. Nagy amulatara megkerdeztem,
hogy egeszsegligyi mentoladat hoztal-e? Nem vagy tan te is beij ... !
Tudtam mire gondolt!
1990. januar 06-an hajnali 4 6rakor kelti.ink tltra a kozel280 - 300 km
es erdelyi utunkra.
A havas, cstlsz6s, h6atruvasos utat: Debrecen - Mateszalka - Csenger
Nagykaroly - Szatmarnemeti erinlesevel tettiik meg, amikor is 12 6ra
tajekan megerkeztUnk Nagybanyara.
Az igazsaghoz hozzatattozik, hogy j6 nehany helyen a lakossag
megallitott bennunket, foleg gyerekek ... es ilyenl<or nehany kil6val
konnyebb lett a klildemenyi.ink - amit orommel fogadtak.
Az ut nem volt elottem ismeretlen, hisz 1989. november 25-en a nagy
roman diklator, Nicolae Ceau~escu fotitkarra valasztasat kovetO
szombaton mar volt szerencsem ene jami. Akkor P6csik Laszl6
igazgat6-helyettes urral es a Zasztavajaval Kacs6 tanar ureknaljartunl<,
ahonnan Sandor baratunknak teli ruhazatot, kabatot es az altala kert
anyagokat hoztuk el.
A mostani segelyszallitnlanyunk celba juttatasaban Kacs6 tanar ur es
parja - Martika doktorno volt a segitseglinkre, aki a legjobb helyre, a
nagybanyai R6mai Katolikus Plebania Hivatalahoz kalauzolt
bennlinket- ahol mar Ilk Antal plebanos ur vart bennlinket. Mondani se
kell- J6zsi baratom a teherkocsir6l adogatta Ie a kozel4 tonna (4000
kg) segelyszallitmanyt, es ezt plebanos tmal az lires garazsba ketten
pakoltuk be. A lepakolas vege fele mar erkeztek is hivek a tart6s
elelmiszersegelyert. .. hisz errol korabban hirt kaptak..
Hazafele mar faradtan, de j6 kedvvel indultunk, hisz Sandor
baratunJmak hoztuk az ujabb ruhacsomagot es a j6 hirt - a csalad j6l
van, egeszseges mindenki.
A magyar - roman halar elott, Petea-ban (Peteri), meg megalltunk a
faluvegi kocsmaban egy Erdelyi Napl6 megvasarlasara. Megismertek
belmlinket, hogy mi voltunk a reggeli "magyar voroskeresztesek" 
ujsagot ma sem kaptunk - ez az egy (I db) jarl a faluba es mindenki azl
olvassa - mondotta kocsmaros. fgy az nem volt szivlink elhozni, bar az
otszoros ar is be lett igerve!
Mivel J6zsi volt a sofor, igy nem ihatott, es aki ismer, az tudja az
alkoholt es az alkoholos embelt sem szeretem... igy aztan minden
alkoholt visszautasitottunk ... de a rostos liditotol mar "nem tudtunk
megszabadulni. Fizetni akartullk... de hallani sem akartak a
kifizelesrol, a penz elfogadasar61.

VisszaemleJeezes - 25 eve tortent
A devavanyai es a gyomaendrodi csaladok, valamint a Vanyai Ambrus Altalanos Iskola
es a gyomaendrodi 2. sz. Altalanos iskola tanul6inak segeIyszallitmanyaval Erdelyben:

Nagybanya, 1990. januar 06. kemeny napokra szamitottunk - J6zsi javasolta, hogy a burgonya
Ma is meghat6dva es elfog6dva emlekezlink 1989 decemberere, szallitmanyunk ala kisbalas szalmat tegylink ... amit a Lenin TSz.
amikor is Tokes Laszl6 temesvari lelkesz vezetesevel elindult es biztositott. Keso deIutanba kezdtlik el az IFA gepjarmilvi.ink pakolasat
gyozedelmeskedett a roman nep szabadsagharca, amelybol az Erdely pedag6gus kollegaim es a nagyobb tanul6ink segitsegevel (swloi
Parcium-i reszeben elO magyar nernzetisegil roman allampolgarok engedely mellett).
tevekenyen reszt vallalva-segitettek a fonadalom beteljesi.ileset. A devavanyai "Vanyai Ambrus" Altalanos Iskola tanul6i es szlilei,
Az 1989.dec. 17-en kirobbant fegyveres felkeles Temesvar utanAradra valamint a kartarsak j6voltab61 osszeallitott segelyszallitmany
is atterjedl. A magyar nemzet szolidaritasa nem maradt el, orszagszerte tartalma volt:
szervezodtek a ki.ilonfele segelyek. gyiljtese, a segelyszallitmanyok 2 tonna - burgonya
Erdelybe torteno kijuttatasa. 800 kg -liszt
Ez az onzetlen segitsegnyUjtasnak elso hos, magyar aldozata a 120 kg-rizs tovabba
h6dmezovasarhelyi T6th Sandor gepkocsivezeto volt, aki tarsaival Tobb dobozkonyv, tovabba
eleJmiszer segelyszallitmany szeretett volna eljuttatni a felkelo Tobb dobozjatek.
temesvari lakosok reszere. A segelykonvojt 1989.dec.22-en 12 6ra
magassagban Aradon, a Maros-hid labanal szekus-tamadas ette,
amelynek kovetkezteben T6th Sandor gepkocsivezeto halalos IOvest
kapott. A hos - martir gepkocsivezeto holtestet baratai csak dec.27-en
tudtak hazahozni, temetesere 1990. januar 3-an keriilt sor,
H6dmezovasarhelyen.
De terji.ink vissza Devavanyara, ahol az evbucsuztat6 szilveszter sem
volt gondtalan. "Ismeretlen szemelyek"- ujevre vinad6ra, a 4 h6nappal
korabban atadott es uj Vanyai Ambrus Altalanos Iskolaba vandal
m6don betottek es ott felbecsiilhetetlen karokat okoztak. A rendorseg 3
napig vizsgalta a betorest ... kereste a tetteseket! A januar elejei
evkezdest igy kesve, 2. napos "igazgat6i szenszi.inet" inditottam, mely
alatt segelyadomanyokat gyi.\jtotti.ink az erdelyi testvereink szamara.
Ez a gylijtes teljesen onkentes, minden kenyszerites es rahatas nelkiil
tOltent! Irasban kertiik a szliloket, hogy aki teheti, az 3 kg burgonyaval,
vagy 20 Ft penzbeli segellyel tamogassa onkentes kezdeme
nyezeslinket. Tanul6ink es csaladjaik lelkesedese 6riasi volt, s
mindezelt most is hatas koszonet minden devavanyai csaladnak.
Pedag6gustarsaim is aktivan es tevekeny reszt vallaltak e nemes
cselekedetben. A Oyomar61 atjar6 kollegaink pedig hoztak a hift: - A
Oyomai 2. szamu Altalanos lskola is kesziti - gy(\jti a
segelyszallitmanyat es szamitanak ana, hogy mi segely
szallitmanyunkhoz csatlakoznak.
1990. januar elejen a Lenin Termeloszovetkezet sietett a segitsegUnkre
- Kiss Ferenc elnok ur engedelyezte az SU - 6539 frsz. IFA
lehergepjarmil dijmenles igenybevetelet.
Januar 5-en Bekescsabara utaztam, ahol a Magyar Voroskereszt

Bekes Megyei Vezetosege neveben : Dr.Beraczka Istvan megyei elnok
k.iallitotta Devavanya - Nagybanya viszonylatara a: 481989 ikt. szamu
"Szeilli/6Ievele/ ".
Meg ezen a napon athoztuk Oyomaendrodrol a 2. sz. Altalanos lskola
tanul6i es swlei, valamint a gyomai kartarsak j6voltab61 osszeallitott
segelyszallitmanyt, amely alit:
I zsak burgonya,
I mazsa es 2 kg cukor,
61 kglizs,
18 kg szaloncukor, tovabba
3 doboz-ruhanemu,
I doboz-cipo,
2 doboz-jatek,
I doboz- eli. papir, zsebkendo,
I doboz- mos6szer, torolkozo,
I doboz- konzen' es cukorka,
2 doboz-szappan,
13 doboz-konyv.
Az iskola igazgat6ja - ha j6l emJekezem ez idoben: Halasz Istvatme
Dr. Balogh Erzsebet kollegano volt. Bar hazaerkezeslink utan a
koszonolevelet atadtam, de most 25 evvel az esemeny evfordul6jan
mind a tanul6k, szlilok es kollegak adomanyat es faradozasat is
szeretnem ismet tohucksolni.
Nagy oromomre a Lenin Tsz gepkocsivezetoje, Balogh J6zsefbaratom
vallalta a segelyszallitmany Nagybanyara val6 eljuttatasat. Mivel
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A mosogat6gep a ergiat okoz?
Jobb a kezi mosogatas

Kisebb escllyellesz allergias a gyerek, ha kezzelmosogat a csalad - allilja
egy friss kulatas.
Azokban a csaladokban, ahol kezzel mosogatjak az edenyekel, a gyerekek
40 szazalekkal kisebb val6szinllseggel lesznek allergiasak, mint a
mosogat6gepet hasznal6 csaladokban -idezte a LiveScience tudomanyos
ismeretterjeszto pOl1al a Pediatrics aktualis szamaban megjelent
tanulmanyt.
ABill Hesselmar, a Goteborgi Egyetem gyermekosztalyanak allergol6gllsa
es munkatihsai szerint a kezzel mosott edenyek nem lesznek annyira
tisztak, a csaladtagok igy tobb bakterillm hatasanak vannak kiteve. A
szakertok az llgynevezett bigieniai hipoteziselvere hivatkozva llgy velik, a
korai eletszakaszban tobb ll1ik.robandk kitett gyermeki szervezet
il11ll1l1mendszeret erositik a bakteriul110k es ezaltal csokkentik az allergin
kialakulasi'lI1ak kockazatat.
A vizsgalalban a klllat6k ezer gyennek sziileit kerdeztek ki az allergiaval,
l11indellnapi eletiikkel, tapl{t1kozasi szokasaikkal kapcsolatban. Hesselmar
szerint a kezi mosogatas kapcsolalban all mas elelm6dbeli jellemzokkel,
ll1elyek szinlen ezt a hatast erositik.
Konibbi tauulmanyok feltetelezese szerint peldaul az alacsonyabb
jovedelem, a zsUfolt eletter es a bevandorl6i statusz is osszefugg az allergia
alacsony kockazataval, illetve ez a haroll1 tenyezo is osszekapcsolhat6 a
ll1osogatasi szokasokkal.
Bar Hesselmar ugy veJi, eredmenyeik "erdekes megfigyelesek",
veJemenye szerint till korai a kezi mosogatast allergiaellenes strategiakent
ajanlani. A ketelkedok szerint is lui korai gyakorlati hasznat keresni a
kutatas eredmenyeinek.
Ravilagitoltak arm is, hogy a higieniai hipolezis szerint a bakteriull10knak
es bacilllsoknak az igen korai szakaszban, elsosorban a gyerek eletenek
elso hat h6napjaban van kiemelkedo halasuk az immunrendszer
megerositeseben. Egy hat h6napos csecsemo pedig nagyon ritkan er kezzel
mosott edenyekhez es evoeszkozokhoz.
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avaszi lemos6 vegyszerek, mutragya, vet6magok
viragmagok, viraghagymak, dughagymak,

r6zsatovek, permetezogep, f6liak,
dr6tkerites, szogesdr6t,

kerti kisgepek, alkatreszeik,
ontoz6berendezesek, funyir6k

viragfold, gumicsizma, ved6kesztyuk,
cserepek, viragladak,

fejszek, baltak, fUres ek
barkacsgepek, met zoolle, agvag6,

festekek, zomancok, ecsetek, higit6k,
Titan szilikonok, purhabok, szigetel6k,
Ragaszt6k, c avarok, s og k, IlHrak...

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

Nagy vaJasztekka/ varjuk kedves Va ar/6inkat!

01 Y R
5500 yomaendrod, Bajcsy-Zs. ut 98.

l lefon: 66/282-802; 3 16388-9 3
AKCIOS A~ANlAT!

STlHL, MAKITA ki gepek a k 'szlet erejeigf
Alkatreszeik es kiegeszitoik is megvasarolhat6kf

Szegelynyir6k, kaszak...
Mos6gep k, hiitok, fagyaszt6sz krenyek
FOtesfelujftashoz, rekonstrukci6hoz kazanok,

radiatorok, szerelvenyek!
Idomacelok, s[khaI6k, lemezek

Min6segikonyhai eszkozok, haztartasigepek

Minosegi ken3kparok es alkatreszek!
Epuletgepeszeti anyagok, cs6vek idomok, kazanok

TUzrostely (kalyha- es kazanrostelyok)
kandall6k nagy valasztekban!

Furdoszoba felujitashoz 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



Kesa esteben erkeztiink haza Devavanyara - mondani se kell,
szerencsesen, epp barrel. Elabb Kacs6 tanar umak adtuk at a "hazai
csomagot" es a j6kivansagot, majd J6zsi baratom letett a Szechellyi u.
5. szam alatt - nagy iiromornre hazaerkeztem.
A hazaerkezes utan - az elsa tallitasi napon igazgat6i kiirlevelben
koszontem meg iskolank tanul6inak, a devavanyai sZiilaknek,
pedag6gus kartarsaimnak onzetlen, nemes segitsegi.iket az
adomanyokert, a segelyszallitmanyhoz nyujtott tamogatasukert. Es
koszonetet mondtam a Lenin Tsz vezetasegenek a szallit6eszkoz
biztositasaert es nem utoljara Balogh J6zsefbaratomnak, aki batran, az
elsa sz6ra vallalva elkise11 erre a felelassegteljes Erdelyi utl'a.
Nagyszerii erzes volt magyamak lenni ebben a kiildetesben, segitseget
nyujtani .a bajban, nehez helyzetben leva el'deJyi magyar
lestvereinJmek - <I devavanyai - es a gyomaendradi emberek, az Onok
j6voltab61 is.
Koszonet ezerl kicsinek es nagynak egyarant. Tisztelettel es
koszonettel. Dr.Agostoll Sudol' ny. kozepiskolai tamll' - Devavfll1ya,
20IS.januar06.

Farsang az OszikeI{ Idosek Otthonaban

20 I S. februar 18-an delutfm a kisdiakok ellatogattak az Oszil<ek Idasek
Otthonaba.
Farsangi dalokkal, versekkel, csujogat6kkal varazsoltak tavaszi
hangulatot az idas emberek hetkoznapi eletebe. A 4.<1 osztalyosok egy
nemet meset mutattak be, amit a 3.a osztc\lyosok fergeteges cirkuszi
jelenete kiivetett. Vegul a negyedikesek egy polkaval zartak <I miisort.
Az otthon lak6i sok-sok tapssal fejeztek ki halajukat. A vidam
hanguJatU delutan farsangi fanJ<evesseJ zandt.

OJ elnoke van a 5zovetkezetnek!
, /-', A Gyomaendradi Start Szocialis Szavetkezet

<.: ,..:'.;;':~~>- kiizgyiilese 2015. februar lO-i iilesen elnokenek
.. " vfilasztotta Fiilop Istvant.

2014. december 16-i kiizgyfdesen Hunya Peter
lemolldott elniiki tisztsegeral munJ<ahelyval>as miatt.

A kozgyiiles jelolabizottsagot nevezett ki, melyoek feladata volt uj
elnok keresese a feladatok ellatasara.

Hosszas kereses utan Fiilop Istvant kertek fel elnok-jeloltnek, aki
vallalta a felkerest, es a 2015. februar 10-i kozgyiilesen a tagsag
egyhangulag megvalasztotta.

Jelenleg folynak az adminisztraci6s teendak es az atadasok.

Nagyon sok feladat var az uj elnokre, hiszen a folyamatos miikodtetes
mellettket fut6 projektje is van a szovetkezetnek.

Ewton is erat es egeszseget kivanunk a feladatok ellatasahoz!

BETHLEN HiREK
Egy tanul6nk a Gyomaendradi Bethlen Gabor Mezagazdasagi es
Elelmiszeripari Szakkepza Iskola es Kollegiumb61 reszt vett az allatok
bfralataban nemzetkozi diakcsapat tagjakent.
A kenderesi, karcagi, tiirokszentmikl6si es gyomaendradi intez
menyek vezetai talalkoztak a francia agnirtarca szakkepzesi
vezetaivel.
A francia agrarminiszter - Stepbane Ie Foil - iidvozolte a magyar
resztvevakel es orult a magyar jelenletnek ezen a niv6s kia!Htason. Az
Erasmus + programok es egyeb agrarjellegii palyazatok kidolgozasara
biztatott minket. Magyarorszag Parizsi Nagykovete fogadott a
Nagykovetsegen. Karolyi Gyorgy Or figyelemmel hallgatta
tajekoztat6nkat a fut6 es beadand6 palyazatokr61, amelyek
megval6sitasahoz sok sike11 kivant es tamogatasat ajanlotta fel. -D. L.-

"Adj, Uram, orok nyugodalmat neki, es az orok
vilagossag fenyeskedjek neki."

Uhrin Benedek
Endrod, 1922. marcius 21.
Budapest, 2015. februar 9.

Eletenek 93. eveben, hosszas betegseg utan
elhunyt az orszagos nepszenlseget elvez6 Uhrin
Benedek.

Lelld tidveert gyaszmiseben emlekeztink meg:

• Bekescsaban, a Belvarosi Paduai Szent
Antal templomban 2015. februa1' 17-en,
kedden 1'eggel 7-o1'ako1' volt;

• Gyomaendrodon, az Endrodi Szent
Imre Tern lomban 2015. marcius 20-an,
penteken este 5-o1'ako1'.

Keljuk, akik tehetik, jojjenek el minel tobben, es
egy imaval, nema fejhajtassal adozzanak emleke
e16tt.

"A szeretetlUfl erifsebb fegyver nines. "

Uhrin Benedek iletibell jelentffs osszeggel jarult
hozza az Endrffdi Szent lmre Templom elfftti un.

Corpus fellijitasahoz. Osszesen egymilli6 forinttal
tamogatta a kffkereszt renoviil(lSlit.



Akonyv szerint. ..
Amil'ol1848-alkapcsolatban haUgatnak
Boross Vilmos irt egy torteneti konajzot Gorgey Ulbomok es a
tizenharom aradi vertanu cimmel a szabadsagharc emlekere. A negy
kotetes konyv negyedik kotete van birtokomban. Meg elt Gorgey
Al1hur, amikor megjelent. Elsargult lapjait a ,negyedik kotetnek
2009-toI2675. oldahlig olvashatom. A konyv megtortent esemenyei
kozolt szerepel a felemlegetett esemenyek kozott Batthyanyi Lajos
a vertorvenyszek elott. Leirja, hogy felesege tort esempeszett be
ferj e cellajaba. Ezzel ongyilkossagot kovetett el, de nem hal t meg. A
halalos iteletet vegrehajtottak rajta. Ez az elfelejtett konyv az
Orszagos Szechenyi Konyvtarban megtalalhat6 rna is. Romantikus
szerelmi to~~eIi~tr.~;nel elt hosi esemenyek. A regenyes tortenelem
adasaiban :Rb!Zlel M.I i'1nusor szakertojenek kijelentette, hogy
semmifele kegyelem nem volt 1849-ben. Haynau lanya Matild
bar6na a beesi Orsolya szUzek zardajaban szomorkodott azon, hogy
apja naponta eleteket ont ki. Apja a rettenetes Haynau bar6
Magyarorszag kenyura volt. Hozza erkezik Zichy Malvin gr6fna,
akinek se szavat, se mosolyM nem lehet hallani, latni, mi6ta a szeme
laltlira lelattek az egyik honvedet. Az Orsolya szUzek fejedelem
asszonya fogadta es Haynau Matild lakosztalyaba vezette Zichy
Malvin gr6fnot. Fel akarta vilagositani a csaszart arr61, amit az 6
neveben Magyarorszagon veghezvisznek. Irtjak, olik a magyart
esztelen ferfiak. Haynau az iHdoztetesek legfabb eszkoze gytiloli a
magyarokat. Haynau Matild szives keszseggel ajanlotta fel a
segitseget. Zichy Malvin ana keri, hogy a legmagasabb helyen
t6amogasson abban, Haynall bar6t allasab61 visszahivjak. Batran
elmondta, mindaddig nem lesz vege a magyar nemzet
szenvedeseinek, amig Haynau meg nem bllkik. Zichy Malvin
felajanUa, hogy beszel a csaszarral, de fel, nem engedik a csaszar
ele, felrevezetik a csaszart a magyarok fela!' Szerepet csereltek,
Zichy Malvin gr6fnabal lesz Haynau Matild bar6na es a
baroneszbal tarsalkod6 no.
Haynau Matild bar6na bejelentkezett a csaszarhoz, akihez bejutva
elmondta, vadolja egesz udvarat, melt felrevezetik. KeIi a bar6nat,
hogy mondjon el neki mindent oszinten. A csaszar csodalja, hogy
egy Haynau lany vedelmebe veszi a magyarokat, hisz a magyarok
masfel ev 6ta csak lazonganak, embertelenseggel sajat apjat
vadolja. A csaszar nem tud an61, hogy a lazadas elnyomasa utan is
h?ztak hatlatR,s~E~~et. Ez ijesztes, .. az it.elet:ket ~e~n h,ajtj~k
vegre, ez left1alat5lan. 0 nem tud ez"kro!. SZlgoruan klvlzsgaltatJa
ezeket.
Le fogjak tagadni. Haynau bar6t nem kell azonnal visszahivni. A
csaszar kifogasolja, hogy a sajat I{mya kivanja megbuktatasat en'e
feltarja, hogy a nem Haynau Matild, hanem Zichy Malvin gr6fna. A
csaszar szerint bejuthatott volna hozza Zichy Malvin neven is.
Haynau Matildot is behivta szobajaba a csaszar es elmondja, hogy
apjar61 szomytisegeket beszelt. De az mind igaz, erasitette meg.
Nem buktatas lesz az apjanak, hanem megmentes. Haynall bar6t
meg ma felmentem Magyarorszagr6!. Maria Terezia rendet
adomanyozok neki.
A csaszar Lichtenstein hereeget, ismert oreg cselszovot bizta meg,
hogy azonnal induUon ezzel a titkos utasitassal a temesvari
fOhadiszallasra, Haynauhoz.
A Kamarilhlban nagy remuletet szi.ilt a kiszivargott hiI'. Haynall
megbukott. A Kamarilla letUnt. A Kamarilla pedig feltartotta
Lichtenstein herceget, nem engedte szabadon lltjara. Utas[tottak a
zarda lak6it egy felsabb helyral jolt parancsot keU vegrehajtani. A
parancsot meghamisitoltak es kicsereltek a hamisitvannya!. Eze11
ennek az elvitelt~t minden aran meg kellett akadalyozni. A
KamaIilla az igaz hamisit6. esak az aradi ti?enharom kivegzese
utan valtotlak Ie Haynau taborszernagyot. Ferenc 16zsef csaszar
kegyelmet adott az aradi vertanuknak, de a Kamarilla
megakadalyozta a Haynau felmenteset, csak a kivegzesek utan
jutott celba a parancs. Dr. W. 1.

I
endorsegi esemenyek

Februar 5-en, ejszaka 2 6ra korUl a jaror eszlelte, amint egy ferfi az
allt6busz allomaslll\l egy padon fekszik, kihUies elatti allapotban.
Kideriilt, hogy csaladi es munkahelyi problemak miatt jott at
varosunkba, viszont nem tud hoI aludni. Ajaror a szarvasi 6-templomi
szeretelszolgaIatnal heljezle el.
7~en, ejfel koriil igazollalott ajar6r egy gepkoesit vezet6 holgyet, akir61
kideriilt, hogy az alkoholszondas vizsgalat poziliv eredmenyt mutat.
Ittas jallliuvezeles mialt elj aras indult aholgy ellen.
10-en, delulan 2-kor erkezett a bejelentes, hogy a Petofi utcaban egy
ferfi az arokban fekszik, nem Iud kikecmeregni. A rendor
megaIlapitotta, hogy a z iUeto ittassag miatt keplelen az arkot ethagyni
az iskola kozeleben... Miulan kihuzta onnan, helyszini birsaggal
sujlotta garazdasag miatt.
13-an, a deli 6rakbanjelenteltek be Nagylaposr61, miszerint egy ferfi iil
a fdldon es lathat6an rosszul van. A jaror megallapitolta, hogy a ferfi
lenyleg rosszul van, mentot hivOll es a bekescsabai k6rhazba
szallitottak az illelot tovabbi kezelesekre.

Gyomaendrod Varos Onkormanyzat
KepviselO-testiiletenek es bizottsagainak

2015. hi iilesterve, 1. felev
MARCruS
16. Varosfennlarl6, Komyezelvedelmi es Mezogazdasagi Bizotlsag
17. Penziigyi, Gazdasagi, Thrisztikai, Ellenorzo es K6zbeszerzesi

Bizollsag
18. Dgyrendi, Oktatasi, Kulturalis, Kisebbsegi es Eselyegyenlosegi

Bizoltsag
26 Kepviselo-testtilet

APRILIS
20. Varosfenntart6, Kornyezelvedelmi es Mezogazdasagi Bizottsag
21. Penziigyi, Gazdasagi, Turiszlikai, Ellenorzo es Kozbeszerzesi

Bizottsag
22. Dgyrendi, Oktatasi, Kulturalis, Kisebbsegi es Eselyegyenlosegi

Bizottsag
30. Kepviselo-testiilet

MAJUS
18. VarOSfemlla116, Kornyezelvedelmi es Mezogazdasagi Bizottsag
19. Penziigyi, Gazdasagi, Turisztikai, Ellenorzo es Kozbeszerzesi

Bizollsag
20. Dgyrendi, Oktatasi, Kulturalis, Kisebbsegi es Eselyegyenlosegi

Bizottsag
28. Kepviselo-testtilet

JUNIUS
15. Varosfennlal16, Komyezetvedelmi es Mezogazdasagi Bizollsag
16. penzi.igyi, Gazdasagi, Turiszlikai, Ellenorzo es Kozbeszerzesi

Bizoltsag
17. Ogyrendi, Oktalasi, Kultun\lis, Kisebbsegi es Eselyegyenlosegi

Bizottsag
25. Kepviselo-testtilel

mLIUS
Sziinet

AUGUSZTUS
17. Varosfelmlarl6, Kornyezelvedelmi es Mezogazdasagi Bizollsag
18. Penziigyi, Gazdasagi, Turiszlikai, Ellenorzo es Kozbeszerzesi

Bizollsag
19. 0 gyrendi, Oklalasi, Kulturalis, Kisebbsegi es Eselyegyenlosegi

Bizottsag
27. Kepviselo-testtilet

A Kepvise16-lestiileti es bizollsagi iilesek az Uj Varoshaza (5500
Gyomaendr6d, Selyem ut 124.) i.ileslemleben zajlanak.



Telefonszam: .

(Iranyar): Fl) (olvashal6Irassal!)
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Tisztelt Hirdetonk!
Uj Gyomaendr6di Hirlap szerkeszt6sege eim:
5500 Gyomaendr6d, Arany J. u. 25.; mobil: 06/20/2216-633;
a-mail: biro.karoly5@upcmail.hu; Bekuldesi hatarid6 minden he) 25-el
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INGYENES CSEREBERE HIRUETES (APRDHIRUETES)
Felad6 neve: .

Cime: .

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

UJ GYOMAENDRDDlHiRLAP·2015. MARC/US

• APROHIRDETESEK •
INGATLAN

Endr6diin a Tamasi Aron ul 15. alall
felujiland6 kis haz elad6. A haz 2 szoba,
konyha, kamra, veranda kialakilasu a lUtes
egyedi. Villany az eplilelben, viz az
udvarban, szennyvizesonk kerilesen bellil,
gaz nines bevezetve. Ahazhoz mellekeplilel,
olak, gore. kis kert tartozik. Az uleaban aKert
Kivi boll, melle lie ovoda, biiles6de, nem
messze a Polgarmesieri hivalal es a Lidl
aruhaz. Amennyiben komoly az erdekliides a
vetelar rendelkezesre all. esak akkor
keressen es m.egegyezunk az ingallan
adasveteleben. Erd.: 0630-9452118; 0670
6040802; 0630-5906216

Gyomaendrod Keeseges-zugban vizparti
horgasztelek elad6. Erdekl6dni: 0630/367
0840, vagy 0630/998-5096

Gyomaendr6don, a Rakoezi u. 29. sz. alall
nagy esaladi haz-volt orvosi rendelo- elad6.
Erdeklodni: 0630/367-0840, va9Y 0630/998
5096

Okl6ber 6. LIp-en 2szobas jo allapolu lakas
elad6. va9Y kisebb kertes hazra csenilhelo.
Erd.: 20/5767-879

Endrodiin, a Sugar uton 110SSZU paraszthaz
elad6. Ar megegy. szer. Erd.: 20/245-12-62

Endrodon pilraszthaz surgosen elad6. I.ar:
880 eFL Erd.: 70/286-60-61

Gye., Mirr,6hb:i ule~ban belvlzmenles
helyen fEilkomfortos, hosszu paraszlhaz
elad6. Ar megegy. szer. Erd.: 70/271-81-46

Gyoman, Zrinyi u. 19/1. alall 5 szoMs,
elkezos. vegyes, ill. gazfiileses haz elad6.
Erd.: 70/566-73-44

Gye., a Templom-zugban vizparlra meno
ingallan elad6 surgosen. Villany, furoll kul
van, 4614 m'. Ar megegy. szer. Erd.:
70/9438-212

Gyomaendrodiin a Rak6ezi u. 29. sz. alall
nagy esaladi haz, jelenlr.g orvosi rendelokenl
miikodik - elad6. Erdeklodni: 0630/367
0840, vagy 0630/998-5096

VEGYES/ALLAS/JARMU

Megunl. kinotl gyerek ruhakal szlvesen
elfogadnank ingyen 0-15 eves korig,
raszorul6 gyerekek reszere. Nem ludja hova
rakni, keriilgeti, egyezlessen teleronon, erie
megyunk. Eliire is koszonjiik: 06-66-789
189.

Onliitlvas, zomaneos burkolalu
(szenllizelEisre) kalyha elad6. Erd.: 20/221
6633

Korrepetalas, felzark6ztalas, magan6rak,
rejleszlo foglalkozasok, dolgozalokra,
kozepiskolai relvelelire, versenyekre val6
felkeszites, altalanos iskolasoknak (1-8.
oszt.). Tovabba alap- es kiizepszinlG
erettsegire val6 inlenziv felkeszilo
foglalkozasok matematikab61. Iskolai
dolgozatlapok oleson megrendelhet6k.
Korszeruen felszerelt tanlermemben
minden felszereles ingyen biztosllotl. Cel a
minel jobb iskolai eredmeny elerese! Az On
gyermekeert dolgozom! Erd.: 30/856-32-18

Robog6alkatreszek oles6n elad6k. 12 "
gumik. Karburalor, kuplung-szell,
kontraszlrugok, fEiklarcsa, henger,
hengerfej, f6lengely, halso allelel,
sportlegszliro, ekszijak, kormany
kapcsol6k, .szivoesonk, varialor,
fuv6kak ... stb. Erd.: 30/856-32-18

Berbe kiad6 kicsi, de rendezetl, j6 allapotu
esaladi hazat keresek nagyon hosszu lavra!
Megbizhat6, iizetokepes no vagyok.
Nyaral6 is lehet. Erd.: 30/640-33-73

Ulanful6s kistraktorral szallilasl es kisebb
lerulelek, zM kertek szanlasat vallalom.
Erd.: 70/7057-668

Moulinex, 6 alkoloreszes, alig hasznalt
zoldsegparo16 elado. 6 e FL Erd.: 20/221
6633

Nyugati hasznalt eikkek elad6k!
Mobiltelefon (Nokia), 22-es LED-es monilor,
LCD monil~rok, tevek, nemet kerekparok
(gyermek is), benzines lanefuresz,
gyerekulesek, szamrt6gepes asztal, 2 db
ejjeli szekrimy, 4 db karpitos szek, mikr6
suto...

Ha meguntad a maganyl, elfaradtal,
segitek mindenben, kinli-benli
Illunkakban! EgyedUlall6, fUggetlen,
id6sebb h61gyet keresek larsnak,
eleltarsnak. Id6sebb ferri vagyok,
helvenes eveim taposom. Hit. remeny,
szeretet jeligere kerem a szerkesz
tosegbe alevelet.

~.~-~·~akodalmak;~
. ~~ r~ndezvenyek, ,··c.
. --':- - vacsorak· <~.

~zeneszolgaltat'A'Sa!
~-'II]"';_ •• ~" .• ....... ":. ...... .,.-:

'fel~: 06-20/221-66-33

.....;;....~ ~__~ ~11 ,

Viccek

Jezus setM aVaei utean. Kiire gyiilnek az emberek, es csodaljak.
Jezus odalep egy vakllOz, rareszi a kezet a yak szemeire, mire az rogton
latni kezd.
Aztan odalep egy sukethez, rateszi a kezet a sliket fiileire, az rogton
hallani kezd. Jezus odalep egy romahoz, mire az ijedtem harral:
- Hozzam ne ny11U, rokkantnyugdijas vagyok!

- Vadlolt, miert lopta el az eziistkanalakat?
-Az orvosom utasitott!
- Ezt hogy erti?!
- 6 irta fel nekem: naponta harom evokanal.

Arendor megsz6litja Gazsit:
- Miert sompolyogsz a fal mellett, Gazsi? Na mlltasd esak, mitol
dlldorodik a1U1yira a nadragod? Aha, mar Iatom is! Kikandikal egy
kakas feje!
- A j6istenit neki! Biztos til' higgye el, esoda tortent! Kikelt az egyik
tojasom!

Foly6parton alit az akaszt6fa. Ket eigany varta alalta sorsa
beteljeslileset. Jolt a h6her, es mllnkahoz latott.
HlIrkot vetett az egyik elitelt nyakaba, s elkezdte htlzni felfele. Egyszer
csak a katel elszakadt, a eigany belepottyant a foly6ba, S uszva
megmenekiilt. Amasik eiguny erre odasz6lt a h6herhoz:
- Engemjobban kosson meg, melt en nem tudok uszni!

Gazsi azt hallja mindenkitol, hogy a fejiett nyllgati orszagokban mar
esak heti egy napot kell dolgozlli. Kiutazik hat Nemetorszagba, s ott ez
az elso kerdese:
- Hat tessen mar mOlldani, igaz, hogy ill esak heti egy napot kell
dolgozni?
- Igen, megpedig a het kazepen, szerdan...
- Es tessek mondani: minden szerdan?

-l~epzeld, a fiam tegnap a h6ba pisilte a nevet.
- Es ebben mi az erdekes?
-Az, hogy a lanyod kezirasaval!

Dreg szekely lil a haza kertjeben es pipazik. Kiabalva rohall feteje az
lInokaja.
- Nagyapa, nagyapa! Medve vana hazleton!
Az oreg szippallt egyet a pipab61 es igy sz61:
- No, akkor hozd a klltyat, a puskar meg a petrenees l1ldat.
- ~inek ennyi milluen, nagyapa?
- En majd felmuszok a tetore, a petrenees rllddallepiszkalom a medvet,
te meg raereszted a kutyat, hogy harapja Ie nekije a tokeit.
- De minek a puska?
Az oreg megillt szippant a pipab61 es azt mondja:
- Ha netalan a medve piszkalle engem, akJ<or lelovod a klltyat.

I.A yak ember nem esik messze a botjat61.
2. Egeszsegiigyi okokb61 nyugdijaztak.Afonokamrosszlll van tolem.
3. A sportolas azokl1ak val6, akik nem eleg intelligensek a
tevenezeshez.
4. Ahazllg embelt konnyebb lItolemi, ha santa .

Gyomaendrodi szekhelyu 50 fos ceg,
adminisztraci6s feladatok ellatasara

teljes munkaidoben
munkatarsat keres.

Elonyok: szamviteli jartassag, idegen
nyelv ismerete, irodai gyakorlat.

Erdeklodni az alabbi telefonszamon:
06 70 3965 965
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ERZSEBET
utalvanyt

ELFOGADUI1Hl
\ ),-----------------------------------------

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

NONAPRA
ajandektargyak
selyemviragok
igenyes l(epkeretek .,.,

TAVASZI DEKORACIOK
KULTERI JATEI(OK

motorok, futobicikJik, domperek
bebytaxik
kerti szerszamol,
fiinyirok, taligak
hintak

Elfogadunk Erzsebet utalvanyt, Sodexo stb...
Tovabbra is va/that

vasar/asi utalvanyt barmilyen osszegben!
Nyitvatarbls: H-P: 7-17-ig; A TAPiR PAPiR

Szo: 8-12-ig csapata

------------------------------------------,
( - friss pekaru \

.-.._~ 'I • elerheto arak
• szeles valasztek
• minosegi termekek
• akciok
- torzsvasarloi kartya,

Valassza a SIHER Hft. boltjait!
Gyomaendrad:
- Fa tit 26.
- Bajcsy-Zs. tit 49.
- Bajcsy-Zs. tit 119.
- H055uth u. 2.
- H055uth u. 66.

(2240 Ft/m2)
(2240 Ft/m2)
(2320 Ft/m2)
(2345 Ft/m2)
(2320 Ft/m2)

635 Ft/kg
500 Ft/db

3715 Ft/db (3095 Ft/m2)
500 Ft/db
2000 Ft
880 Ft/m
1590 Ft/m

4480 Ft/db
2690 Ft/db
3110 Ft/db
4695 Ft/db
6960 Ft/db

Ajanlatunk:
Darabszonyegek:

1.0 x 2.0 m
0.8 x 1.5 m
0.67 x 2.0 m
0.67 x 3.0 m
1.5 x 2.0 m

Szennyfog6:
0.8 x 1.5 m

Labtorlo:
Furdoszoba szonyeg 3 db:
Viaszos asztalterito:
Furdoszoba szonyeg:
Egyeb ajanlatunk:
Aeropur koromtalanit6, egesjavit6:
Alagylijt6s:

LAT!iZE E!iZ" ZLET
liyomaendrod, Hosek utja 53. Telefon ~B4·~55

INGYENES kOMpUTERES SZEMVizsGAlAT
l"Edd, csihoRTOI", pENHI", szoMbAT 10.. 12.. iG

SZERdA: DR. GEdEi MARGiT
10..12; 14.. 16 oRAiG,

TAPETA, FESTEI( ES AJA"DEKSZALON
Gyoma.endrod, Kossuth u. 45.

NYITVA TARTAs: H-P.: 8.12; 13-17-IG SID.: 8·12·IG
TELEFON: 66/386.553; MOBIL: 70/503.76.12

AK I
ALATSZERESZ UZLETBEN!

VElwNylTOTT SZEMUVEGlENCSEI" 20 %
I{EdvEZMENNyEl I{ApJtATOld

Egyf6kuszu ved6nHeggei ellatott lencse
+ keret vasarlasa eseten

egy par egyf6kuszu, szinezett,
dioptrias napszemuveg lencset

adunk ajandekba!
A reszletekr61 erdekl6djon uzletunkben!

EqESZSEGPENZTARi k.\RTyAT ES SZEP IviRTyAT ElFoqAduNld
Gyons ES pONros kiszolGAlAssAl vAnjuk kEdvES vAsAnloiNkAr!

TisZTElETTEl: SZAnlV\ CsillA OpTOMETRisTA, LiTsZEIlESZMESTEn

Uj Gyomaendr6di Hirlap • fUggetien varosi havilap. Felel6s szerkeszto: Bi~6

Karoly. szerkesztoseg: 5500 Gyomaendrod, Arany Janos u. 25. sz. Felelos
kiad6: Bfr6 Karoly Tel.: 06/20/221-66-33.
Nyomtatas: Bereny Nyomda, Hegyi Marton; Mez6bereny, Veszl6i ut 11/A.
E-mail: gyehirado07@freemail.hu;biro.karoly5@upcmail.hu
Terjeszlik a gyomaendr6di kereskedok. ISSN szam: 2060-7083

A lapunkban megjelen6 velemenyek, ertekelesek, hozzasz6lasok, esetleg
fizetett hirdetesek nem feltetlenul a szerkeszt6seg allaspontjat tukr6zik.
Viszont teret adunk minden velemenynek, hozzasz6lasnak, melynek
hangvetele bizonyos etikai hatarok k6z6tt mozog. Az "-XX-" jelG frasok fizetett
hirdelesek, velemenvek vaav PR-cikkek. Cimlapterv: Novak Hanaa
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FUGGETLEN VAROSI HAVILAP
Ara: 200 Ft

1 " . ",,'.

SF58~S4

Kossuth-dijat kapott
Kunkovacs LaszI6 .... 4;9.o,rla,

.;

H IA1.1NT 15K-----I .... 3. aldal

Rendorsegi esemenyek ill lJ~&[s@D\1J[ID@[b8
SA"" KOZLErJlE Y IO.aldal

Hivogato a Vasarteri Ovodaba 4. aldal

IIENT GELLERT /(ATOLI/(US IS/(OLA 5. aldal

1\)'11.\ " I LII )11)

INTER Nyelvstudio, Ciyomaendrod
Kossuth ut 18. kedd-pentek: 15.00-18.00 ora

Tete/Oil: 06-20/229-7022,' 06-20/947-1603
intemyelvsttldio@glllail. COlli

~ .1 )" li"JI

Nyelvtanfolyamok
Nemet, angel ujrakezdo 40 ora, 10 het

Alapfeku nyelvvizsga felkeszito 60 ora 10 het

Tanfolyamok: aprilis 10... junius 30~

Oradij: 500 - 850Ft - h~tszamt61 fuggoen

SZlMj'OGEP
"

KEIElO 'AHFOlYA
Aprilisban

lijabb tanfolyam

Jelentkezes aprilis 6-ig

i\'Iarciu~ 5-cn, ej~zak:J 4 or" korlil igazoltn tott :I jllrii r 3 fi:llalt a
1\1..\ V :\lIom:lson, JlkikriillddL'I'iilf, hogy rlsziiktek" c1i'\'l1vanyai
gyermekottholl b61. EloallitoM:i It 0 kef es \'i.~szas7.allitotf{1 k :12

intclefhc.
IS-en, cj fel I<oriil cS7.lcl t }l j l\ ror a HO.~iil, Utj ,\ n {'gy rcndmlOl
nelklili l<rossz-rnotOl'f, l'lljla 2 Co iilt. Ignzolt:llf,l ollet, n \,ezefo
itfflS:.lll hlljtoHfl a motort. clii{i1litoflal, ol<ct es Was vezeles miatt

inuult el HZ eljJ\n\~.

20-:111, " dClU({lni idosznl<han igxl.OllaloH a jnror cgy £ndrod
frlol Gyoma il'llnyilua kozlel<<.'do srgedmoforost. A j31'mii
:\Jlapotn l:lcggc ruzogllt\llk t(int. Vezcfoi cngcddyc nem volt az
illet6nell. todu h:\ it (I)snn \'e"J.etrtt. Eli ncl ult ilZ eljads ellene.
25-en jrlenlcltell II Lid I II I'll h:'J.·/.b61, hogy egy szemely fcltehetoen
lop:lsrn nel ta a fe,jel, de n IJiztonsagi or fe]tigyelt d. A I,ihl<ezo
I'en r1 U1'01, "'I. ilIeW l"ullIij ~inal< ~'tt\'i7,sg{ll;\~:.1 II tan minlcgy 5 czcr
fori n (n yi ell' IJll i.\ze I' (, ('<1 e,\.~ egct t lll;\ Ital.:. E IO':i II i (0 It;\ k, es
s,,-a[);\I,\'~el·tes utlat! in dlll t ellenc eJj :'tr~s.
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DJ~ Frank6levele

Gondolatok a Kephirr61

Kiiiltem a Keptar teraszara. Van ott egy hivogat6 feher pad. Siittettem a
halam a marciusi meleg nflpSllgarral. Ereje van mar a napnak. Csend
volt. A varosi zaj ide nem nagyon surran be, hat meg az ember
gondolataiba. ada sem. Ha megfordlllok, innen j61 hltni a J6kai uteai
g61yak feszket. Most meg lires, de lakoi mar uton lehernek, jiinnek
haza. Napra ponlosan szoktak megjonni. HllSZ eve figyelem oketo neha
llgy erzem csak az enyemek. Lam, milyen 6nzo ilZ ember! Ezerl a g61ya
parert sokal tettern, feszekhezjuttattam 6ltet ketszer is. Nezem a Keplar
falail, a kerlet. maris vissza-visszareptiJ6k gondolatban a midtba.
Gyakran jftrtam ide meg ilt eltek j6 barMsng fUzolt a Jakoihoz Poszike
es ferje Dr. Ar;s Oliver, az egykori k6zj~gyz6 lakla ~zt <l hazat. Oliver
kedves halk szavll, regi vagaSll igazi lui ember volt. P6szikej6 humorll
kedves pici asszonys<\g. Gyennektelenek voltaic Piiszike imadta az
akkor meg kiskorll lanyaimat. Minden Ossz.el szoll a telefon: "Iehel
jiinni, kesz1" megfOzte az evi baracklekvar adagokat. Sok, sok liveg
finum baracklekvart nordlam innen haza aul6val. Poszike boldogan
okozott iiromet, 0 ityen volt. Milvell, finom emberek voltak. Majd
elk6Jt6ztek inneu oda fel a vegcelenbe. Remelem boldogok, hogy
egykori otthonuk a k6zj6t szolgalja, a szepre es j6ra nevel. Hasznos
intezmeny, a yaros biiszkesege. Gy6ny6rii festmenyck laJillhal6k. itt
otthonra.
Es volt nekUnk egy Corini Margitunk, aki itt talM! menedeket, nem
egeszen onszant<'tb61, de a regi rendszer ide szamuzle kiizenk. lit
sziiletett a mi Europa hfru festonk. Vidovszky Bela es Pasztor HlnoS a
nagyhirii szobrasz is. Orlilhetiink nekik 1Cuni ka.. Carini Margit a Liszt
Ferenc uteaban ell hOSSZll eveken at, szinte a vilros Jakei szamara teJjes
ismeretlensegben. Emlekszem, a regi. Hosbk lltjai otthonom nagyon
kozel volt Cunika hazahoz. Romantikus kis mellelrutca, nem rossz olt
elni. Mikol' J6zsi bacsi, a festomllveszno t<\rsa tn~ghalt, nagyon
maganyos lett. Banhsag alakult ki kiiz6ttiink. Csak doktornak 5z6litoll,
fmesa akeenlussal. Viszont remelem 6szinten szerelett. Sokal meselt.
es en irtam a torteneteit, eserebe kisebb nagyobb bajail pr6b<\ltam
gy6gyitgatni. Irigyeltem az egykori fiatalsagaen. Vilagot laloll,
nyelvekec beszelo nlllVeSZ volt. Erecteciben olvasott a Francia es angol
regenyeket.
Az elso, bemHtatkoz6 kiallitasc\t nekem kellett megnyitnom. Draga
Honti Toni baratom gYOlolt meg: "nehd nem kell tartanod, oem
banthatnak l " - mondla. Bizony akkor a hetvenes evek kiizepen meg
figyeltek mindent, mindenkit! igy ClinikM is, nan;), veszelytjelentetP
Sikeres kiAllitas volt az egykori Fo utelli fenykepesz miiteremben, mll
Lapatinszkie a helyiseg. III voll Franciaorszag nagylciivete is lobbek
kbzott. A mai napig halas vagyok T6ni baratomnak, hogy baloritolt.
Honli volt ilZ az ember, l'Iki rn inden gondolatitval szt:retle volna ezl a
saros kis failit felemelni. Kultllrat teremlett. kllltttrilt hozott ide,
gazdagitotta a sziirke napjainkat. A J6lsten aldja meg halo por<liban is'
A SOl'S fmesa fintora, hogy egy pap melle temetlek. Nem szeretre a
papokat, de le~ke melyen istenfel6 ember volt. Ma lUlrom szep
paszfellkep~t orzi a Kepth. Sajnalatos, hogy kesve kerlillek a yaros
K~ptaraba. Sok szep munkftja most a gyermekei biJ10kitban van.
Ha benezek az l'lvegajton innen a teraszr6l, ott a fa Ion Vidovszky kepei
neznek vissza, latni kell oket! A legnagyobb gy['ljtemeny egyike a
mienk, lattak mar? Tlldom. nagyon sokan nem lattak! Miert? A
Vidovszky esalad egesz eletemben vegig kisert. Anyai nagymamam
orvosa Bekescsaban az egyik Vidovszky lesl\'er, Feri bacsi volt.
Tbbbszor tah'llkozt~m vele. Nagysziileim alig 200 meterre laktak a
Vidovszkyek Gsalitdi hazat61. Gyermekkororn egy reszel igy a
kazelukben t6ltnetlem. Szlileim, nagyszlHeim siljat a Vidovszky csalad
nagy, k6zbs sirboltja mellelt tudom csak megkiizeliteni. Lehel ennyi
veletlen? Van benne valami sorsszerii. Vidovszky Bela apja il1 volt
jegyzo Gyoman. abban az id6ben, amikor a Varoshazank epull.
Vidovszky portrekat, tajkepeket es gybnyoru szobabelsoket festett. Az
I. Vilaghaborll idejen tilbori fest6kent is dolgozotl. Lattak mar a kepeit?
[gen? Nem? Miel1 nem?

A kilencvenes evek elejen nyitottllk meg a Keptarat. A lJazat
acalakitOHltk. SzerelO Bela ilZ egykori kepviselonk t6bb milli6 forint
erlel<\l munkaval segitelle ezt a valoban nemes, szep iigyet. Mell6
helyre ker(iltek Corini Margit kepei. Lang Miklos llr a Vidovszky
k~p~kl«:1 gazdagitOtlil il Keptar anyagat. Ma jelentos fesWk kepeivel
gazdagabbak v<lgyunk (pI. Hollo Laszlo) Paszwr Janos munkai Idetbe
vannak hclyezve itt r.fIllInk. Nemzeti kincsek

'
Most marcius van, es

kepzeljek a teli h6napokban (4 1) meg 10 l<itogat6 sem vo'" Micsoua
szegenysegi bizonyitvanyl Ezek utan miral beszellink? Ez it mi
kultUn'lra szomjas lakossagllnk? Vagy a pedagogia csOdje?1 Hogy lesz
itt turizmus? Ebreszto l Sajal ertekeinkre se kivan\;si senki! Nem l~het

hetente f5zoverseny, sajlfeszlival. ilyen esemeny naponla van valahol
Magyarorszagon. De ez esak az etkezesi kulnlr{lnk. A miniszteliink is
kibbet jar kolbasztiilto versenyre, mint szinhazba, foeirol nem is
beszetve!
Miert is irok ilyen hosszan a KeptalT61? Mert faj es bosszant a nagy
erdektelenseg. Egy-egy atka Imi kiallilas bizonyitvanyt OSZ{ rohmk, ilZ

ill lak6kr61 is. Amikor 50-60 ercleklod6 helyett esak 18-an jelennek
meg a kiflilitas megnyitojan az ember izzad es sapadtan szegyelli In<lgal
mas telepiilesroljott mliveszek elottl Kellcmetlen valosag.
Eltelt nelHiny nap, az irasban sz(inelet tarlottam. Id6k6zben
megerkezett a feszekre a hfm g6lya. Mindig a himek jonnek meg
elsonek. Most varja a patjat es figyeli az egykori is kola udvaran zajl6
nagy epitkezeseket. Ugy liinik, nem zavarja. Javitgatja a feszket es
nagyokat pihen. Nagy lIt van mogotte. Elolvasva az irasom eddigi
reszet.." hat kicsit vactirat hangulata is van, de tudatosan ez is volt a
szandekom. Ma, mikor mim:ius IS-en a diakokat meg sz~pen felkerni
sem szabad. ugyan menjenek el ki-ki a sajat relepiilesen az iinnepsegre.
az ember csak megdobbenni es szegyenkezni tud. [gen, diklatllniban
nott fel az en es anyaink nemzedeke, de ezen a nemzeti linnepen ott
lenni, enekelni, akar szavalni is alapveto emberi. hazafias es szep
fdada! vott. Aki rna ez ellen tiltakazik. sajnftlja szegeny gyerekeinkel.
az a rombolo liben'tlis nevelbs Gs6djel hirdeti. Szanalmas. megvetni
val6. Ezek a gyerekek, lanll/6k azok, akik a tamiraikkal egy(ilt sem
mennek igazi ertekeket, saj{1t telepiiles(ink hiressegeinek csodalatos
alkotilsait legalabb evente cgyszer megtekinleni. Igcn l I Lehet nig6zni,
fiivezni, inni, hajnalig bulizni, egesz nap aludni, knromkodni, tanart
verni es sorolhatmim az ismert [Jroblemakat. Termeszelesen nem
mindenki ilyen. szerenGsere. De terjed a kor es nines megelozes l Vagy
van')
Jonnel< a Keptftrba a megszervezett, eljovendo sze[J alkalmi kiallilasok.
Kerem, jojjenek el es bizorlyitsak be, hogy nines igazam, es
megkovetem Onokel l

Apri lis IS-en Keeskemet nagyszeri't fest6jen~k> Szarpanos Istvannak a
kiallitasftt nyitjuk meg. IS-en, szerdan, fel 6 6rakor. Ismet
mi'lveszett6l'tenesz mesel a festo munkassagar61. A kialUtast a gyomai
Hevesi Nagy Anik6 rendezi. Szerelnem. !la legal:~bb 50-80 ember
eljonne. Remelhelek? Ugye nem fogokcsatodni?
J\1I1ius h6napban a gyomai sziiletesu, rna mar Europa hitii Bob:\ly
Kalalin nemez alkotasait mutatjllk be. Fali kepei a Parlarncnllol
Svedol's2agig es Japtmig 1<~thaI6ak. Ritka elmenyben lesz fesziild A
ki.illitasl az egykori Ida ovo neni leanya. a mar ismert neprajztud6s
Juhasz Katalin nyitja meg. A pontos idopontr61 et1esiteni fogjuk a
gyomai es endrodi szepre ehes idos es fiatallatogat6kat, erdekl6doket.
A Keptar Oniiket1 van, nagy ertekek es idmenyek gyiijtOhelye.
Pr6baljak ki, hiszem, 110gy nem fognak csalOdni! Vatjuk ()n6ket~ A
Keptar kuraloriumilOak elnOkekent a tarsairn neveben, a viszontlatas
remenyeben! Szerelellel Dr: Frank6Karoly

201S. aprilis IS-en, 17.30-tollesz Szappanos Istvan
I<ecsl{emeti festomuvesz kiaIHtasanal< a megnyit6ja.

A lariat majus 29-ig iesz megteldnthetiJ.

U.l: MarTius honapl>an Honli Judi! tanarno elhozta dial<jait a

Keptarba. Nem tudhatta mirol irok! (j nem csett messze a filtol, 6
Hontiek lennya! Kiiszoniim!
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Tehetseggondoz6 verseny
Iskob\nk 2015. man;illS 17~en t1ellllan .. TAMOP-J 4.3 Teht':lscggontlozo
Projckl kerelen bellil versenyl renuczell, melynck lemllja: "A tlldatos
vastirlas",
~ v~rs~nyreGyomaendro<.l HrAs nt!gy intczmcnyebol 64 dink no:;vezctl b~,

Agoslonne Farkas Milria in(ezm':nyv<:Z~10 koszonto ~7.al'ai IIlf'D a
rcndczvcnyt Kep~nyes An<.l(1\s, KLI K lankeru let i ignzgnt6 ny'loll<l meg. A
kisdiakok i'ldvozlo m(isoril. utan kezdodlek:l csaplltversenyek. A val1ozalos
feladatok elsosorban az esszenl es kornyclctllld:lIOS I'hsilrl1isrol szoll ak, Ez
volt a lemAja azoknak a l'<ljzoknak is, nmil a vcrscnyz6k keszilcllCk. A
I'l:>gtol\zoll kiAllj'?SOll a legslkeresel>b alkotasokal <lijaztl.lk. A Gsapalok
kozos mllnknjuk eredmenyel,enl els6, m<isotJik. hllrrnildik es negyedik
hel yezeSI erhetlek eI.

"-'

Cl

Monclamond6 Verseny
A Nemzeli Muvdon6si Inl~zel B6ke.s Mcgyei Irudaja es a KorOs-Vid.=k
DrfJmnpcdagogi:ija Alapilvany k6z.6sen hirdeuc meg a Mcgyci
Mese- i:s Mondamondo Versenyt, arne/yre 2015. februnr 26-;\n keriilt
SOl' Mez6kovacshilzan. A lalalkoz6 celja, hogy a lcrsegben fellelher6
monda- cs meseVit<igol mmel szelescbb korben megismerlcssek ~z

':rdeklodokkel. A vcrsenyen a megye J7 ?Iwliinos iskol;ij~b61. ncgy
kOlcsoponban, kozel olven diak mcrellelle meg magM. A Kis B:\llnl
AIlalanos Iskolfu az 5-6. oSZlalyosok vcrsenyeben I<el lanul6
kepvist:lle. Vincze Levenle 6. b es CSflIIlh Kata 5. c oszuilyos ranul6.
Kalil dlcserelben es oklevelben reszes(ilt. Fell<eszito tanill'a: Hllnya
Joll1n, Levenle pedig elso helyezelt lett. Fe!keszitoJc: Gordos ZSlIzsa.
GllInll{llllnk I

Szitakot<L.
Tobb minI negyven alsas
diil kvell reS;>,l 117.on al

erdekes - a Szilakolo
Oklal;\si Pl'ogram
kcrClen bellil szcrvczell 
foglal-l<ozRson, mdycl
Horglls Judil II Szililkolo
foly6~ irlll slerke!'zlfljc
tartoll szilmllkra. Horgus
Judit Kovacsne Nagy
Kalalin lPonit6no meghi-
vasafa erkezell hozz1tnk. L.~ ...3i~~~~..!!ZI."'~;:::j

Egy ,,6kOlskoln" abban
kltlonbozik egy l\llagos iskolilt61, hogy nem {;sak a tanitiisban
~rv6nyes(j1 a kornyezt:li nevcles. hanem ilZ iskolai elc::l minden
l~r[jkI6n, Hogynn miikbdik ez sikeresen it mi iskolankban? Erre vol",k
kiv~ncsiak a napokban Szeghilloml'ol 6rk<.::7..0 kullcg;\ink. A lemilrol
Agostonn~ Farkas Maria igazgalono larloll pl'ezenli!ciol. A dellllnn
barati beszelgetesselziirull.

Tavaszi mazsorett versenyen
A Szinfolt Mazsorctl Csopor! Orsl!igos "A" es "B" killegoriils
Milzsorelt Verscnycn volt morcius 21-cn. Moron.,.B" kategoriiibnn a
legkisebbek, n Mini mllzsoretlek verscnyezlek: 3. helyezellek lellek
bOlOS \:soportos kateg6riaban Bar{lth Beata szcniol' pompon sz616jilvnl
szinlen a 3 helyen vegzell, de "A" kategoriaban, valamint Piroska
AlliJa is?o Dlagasabb kaleg6riilbnll versenyzell: alany minosilesl kapoll
bOlOS s2016 koreogr:ilijArll . Mindenkinek s2creleltel grallll;ilunk l

Kin-rilll Allomasfonok es maS itletekes Urhoz.
Falfirb es labla(opilsok mial! felJe!enlfSI nc tegyen.
de ne is t:gyen
Minck? Csibeszek llgyis ujra k<~pezik, el\'iszik,
mag.. is lljl'n megehezik.
Gondulom c sorokal addigra megeltik.
amig az 1Iinsol< a d\lpla menetren<let megnezik.
Rernelem kCl'csiinkre a becsi gyor~ Gyomiin is megall,
ahogyan a kozv~gyon hullen kezelt:se is fennall,
(Akinek nem ing.:, ne vegye magara,
tic f1kinek inge, az ne csak egyen,
hanem a Gyoma~ndrudiekt:rl is liibbd lcgyen.)
AIlal<lm e sorok eljulnak AllomasfOnok es ilIetekes Urhoz.
no meg magasabb forllmokho2,
inlt\zkcd6s vegetl, soraim ill ernek vegel.
U,}: Mindennapi fol1<I$2:
{i1lomi'\si ROSSZ LIFT, mien ;illsz?

Orov(!C2 F(!r(!nc Oliver

A!{olcsey utca
Csak I1Chiiny mondalo\. Lcgulobb Ilngy lelkesede.ssel irlam nz uldr61 CS
Ink6ir61. cSllk 5Zepe( es jo\. A hnl1glllala, a s.zepsege elsosorban tIZ 011 elok
m\ll'IkajiinOlk is kOszollheto. 011 ell sokiilg Wagllcrne ZS\lzsikil ncni. A
nyomdn megill! e1irli1. igy hiil liZ 0 cml6ke mintt leirom: 108 (szaznyolc)
eve! cit J hOllnp hijiin t Soha nem :lkart a medi;iban s2ererelni. SZtrCny.
rendkiviil okos, liIpaszlall. inlelhgeos asszol1Y vole A ferjel meg a
vililghaborllban c1veszlelle. L.;inya mellclI ehe Ie (I, elelel, nilgy-nagy
szereletben. Az. ehelle. Keves orl'osnak jlllhatoll meg Enrop!lban is
os"Wilyrcsziil, ho,gy gynkrlln 1i11:ilko2zon e.s vigyitzzon i1yen ides
emberlilfSlInkra. Orom es a sors k~gye, hogy nekem el. sikeriill. Az ulca
hal:il<l ulan is orzi ernleket. C nk lassan es egy ir<inyba 5zaba<.l ull haladni,
Keskeny az ill. A szomszedok 5zinte karnyllJl3snyira elnek egymasl61.
Rilka lehetoscg nMgy b;\I';iISllgok mcgs7.lilele5ehez. elvezzek! Ma mar nem
j~lol( "rr~. cs-~k rit! {,n, Ollvt:dclemb61 keriilom a legi urc~kat, rnegvilflrlak
azok nelk ulem is I DI: F K.
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Kossuth-dijat kapott
Kunkovacs Laszlo
Gyomaendrod Diszpolgara

a..ro.k. o~a «y":N<J\d0"0d. V6,&"j,[ I...
I.:..!'~I~ i';)=Qn9nrg.'IIW'H~1'f'llOl11 ~

Taldlko2hollOk Bogy6vol es lJ.abocavol, veWk egyiilt ugycskedhellek.
16ncolh0l10k. l1Iologhollok.

leu II':

j6'~hktlJI,~.

• u;nl1li~

• \to1;cDr"plcl~S

• I4nCfO per<tijlh.,n 9°916••1. Bobd,d,.1 /, bard.....l

• min, J&IH~llr

• 1/9v6r

II bdrD.tkoztu Idoponljo: 2015. mOjus 4-5-6-01\ (hetfO. kedd, szerda)
6.00-17,00 Craig

'aSarler voda

• 2015. dpril.s 24-ll\l p4!nleken 'f'"es ll{.(l ora ktiro' I megrendezilsre kerijl6

1,.: > ny£U TUJpra
ohollehelostg nyilik meglsmernl 0 leendo ova ne"il,,~t. a~ int4!lmeny dolgol",t lis

'oetekint'sl nyerhetnek ovodank millClennopi eletcbe

• 2015. aprllJs 24-4!n. pintek deluton 1500~s l~ oro k~l~1I lorlondo

JUrWvaf(f' jtitsz6l1dzu11k,Pa ..:,~
"t,

I(ossuth-dijllsunk l(unl<ov~csLaszlo
A Balogh Bel;) L1ijas fot6muvesznek. neprajzkull1lonak, a Magyar
M("lveszeli Akad<i:mi<l rendes Ingjan~k kit:mdkedo, 3Z elclel
megorokilO mi'lv~szi ra1yaja el ismeresekenl a magyar kllltlJrA
miivel6senek es t\polaslinak elismereseel1 jar6 legmagasabb allilmi
kitiinlelest "domfmyozla Acler Janos k&zlarsasagi elnok.
Az Orszaghazbnn 20 IS. marcil1s J5-en meglAJ101l iinnepsegen Jelen
volt Orban Viklor mimSZlel'elnok es Kover UlszI6 h:'tzelnok is.
KlInkovllcs Lilszl6 Endrodon szuletelt 1~42·bcn. Edesnpja Kovacs
Matyas (laniIO. igazgat6). edesanyja Uhrin Anna vull. KlInkovacs
f6iskolai 1(10116 diplomat szerzell, e16bb liZ endrodi lanyavi1<igban.
majd Csardasz<illt\son laniIO!!. Majd 10 evig volt :lZ MTI orszligjaro
(o(oludosiI6jo. Kesobb loval vezelo, muveszeli ·szt:rkeSllo. 1973-1978

,kozolt a Magyar Kepz6muveszeli FoiskolRn lanlloll. K6zbcn lapot
szerkeSzlel1) lankonyvel ilIusZlralt, de f61eg neprlljzi kllialasokkal
fo~laJkozoll. Specialis leliilete voll a vizualis anlropol6gia. t 984-1990
kozoll az MTJ-nel rOVillVeZelOkent, majd 1990-101 onallo alkol6kl~nl

dolgozoll. KUlalasi leriiletenek 10 lemaj: a magyar A!rold, a
pilszlorkodas, halaszal, nepi meslersegek. sz.okasok. hitvilag,
hagyomanyos gllzdfllkodas, valamml az epileszeti- es szociolrull1lra
volLI8 eurilzsini sz\yeppe Qvezetben es llljgilban elonepnel voir
gytijloillon, valaminl :l szomszedos orszagokb:ln es Balkimon is. 1983
Ola rengeleg lemlltikus kiallitasa volt. T6bb konyve jelenl meg. irasai
szaklapokban es QIl{dI6 kolelekben is megjelennek.

GyomllendrM vflros 2007-ben Diszpolgaranak valas2Io11ll.
/OI)'t(JlfIS (1 9. oldalon

cgetescvcl eli'lzliik a

Vidlim h;)ngll!IlII' lnnclu\z zarIa
leliize rroJekll'lnkcl.

Hivogat6 a Vasarteri Ovodaba

Alapfeladalainl<Oll tulovodai eleti.inketszinesiti:
o e/lllellyszerzo selak, klranoliitisok
o iHlncpckht::2. kapcsoI6dojnts=o/uiz(lk

o em/i"/nk!w/ korns proglilmok (Ismerke(ksi nao, Halloween esti
(ilkI as felvonulas. Farsnn~i mliialozas i\ szii 16k hcvonilsavill,
Csahidi-es Gyermeknao)

o piZSOJl/fl jJorty iI ballag6 gyenne!<t:kkd
o reJldhngJ'0 bfll/OgU,'
o szillhtiz/{itogoltis a szarv<lsi Cervin\ls Teatrllmbn

Legfrissebb hireinlc
A kozelmilltban rcnlleztiik meg FlIrsll.ngi mulalsngunkat, mdyc:n :l
Her lorpe mesevil;\gnba cSoppcnlek 6vodnsalnk es 32 erdt:k16d6 szi.il&k.
A ddeJOll folyamlin jfllekos '-~_"""""''''''''~'''''''''_. ----,
vet6lkedok, peldiml: almil gllrilO "
verseny, tillicska!olfls kincsek
kel, lorpeU:inc, liszlflljlis es "
hllsonl6 a lemankknl6sszefiiggo
jfllekokkallclli.ik larlalmasabba,
szinesebbe " gyermekek es
szli leik Cleltl.

Koszollctte/:
V(isarlel'; 6voda IIevel61estiilete

Varosunk sziveben a Yns!lIieri lilkotelepen helyezkedik el 6vodllnk es
Bolcs6denk.
Az 6voda 74 fer6hellyel, 3 vegyes korosszeh~lelu. csoportlal mulcodik.
Nevelolesnilenink t6bb eve egyiill do!goz6, j61 egyilllmiik6do,
innoviltiv csaral. Mind;mnylunk feladfllll a hflrmOnikllS, lartalmas
boldog gyermckkor kiahlkllJSOI. megleremtese. biz.losllaS3,
A L~pesr61-1l:[lcsre ovodlli pl-ogrnmmal dolgozun!< megal<lkulasunk
61a, mely mar 3kkor kiemelkedelt modem szem 16ktcvel. Programunk
II gyermek ertekeir~,erosst\geire eplt, mt'ghllgyvlI llZ el(ero, egyeni
fejJildes ii/emC!. Ovodank a szemelyiseg sokszinl'lsegel helyezi
eloterbe, mely:l gycrmek nlnpos megismcl'csebol indlll ki.
Nagy hangsillyl feklehink az egyedi levekenyst:gkiizpolll-n:ndszerre, a
sziilOJ< OVOdlli cktl.>e I'lIle) bevonl1Slirn, ~ ny,lotlllbb egyiitlnevel6sre.
rntezmenyiink nyilollsag<l nemcsak a sziil6k es erdeklod6k fele inlnyul,
hant:rn mas inlcZtncnyek ~s <lZ llj ilasok in\nyilba is.
Nilgy elonyl jelenl n b61csodenk es Qvodal)l< szoms cgyiillmiikodese
(bes2okas, ismercistg, kOlOS rendezvenyek).
Val'osunkban egyediilililo segitscg il <':sill<idokn"j( 112 ingyenes haztol
h!lzig SZH llifl\s I01 ~z.men yii nk es ilZ ot1honuJ< ]<6zotl.
Kiemellen fOnlosnllk lartjllk, hogy a gyermekek 2s feln611ek egesz
seges. bizlonsagos korn yt,;7.el ben eJje ' meg az ovud~ba n 1011011 idol.
• Az egcszseges elel modra nevc:les kcrc:1ein belli! soszob!lt
alakilotrunk ki, melyel kuraszerllt:n v~ziink ig~nybe, illelve heti
rendszeresseggel varosurtk llszod;ijaba jilrllnk vizhez szoktouis es
li.l'Ztisokto/l1s celj<\bol, melyel sznkkepzell pedag6gl1snink iranyitanak.
• Ovodilnk segitl a gyermek erkolcsi, SlOclfdis er7.ckenysegenek
fejl6desel, ennlllntilnilk alalw\asill, onkifejezQ tOI ekvcseil.
• Az trtelmi nevell:s komplex modon egyenre sznbollon, jatekosan
valOSll1 meg.·

Tovabbi programjainkal
fi gye Iem me I k isc I'h eli k a
honlapunkon.
(www.vasaI1eriovi.hll)
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AIIampolgarsagi eskiitetelek
Marcius 5-en Lemes Miklos, Beregsz~szon el6 honfitflrsunk tette Ie n
allampolgars~gi C:Sklif Lc:h6czkine Timar [ren alpolg~rmcstc:r asszony
e161f. Az eg,yszeriisitetl honositasi eljhasban ml'lgyal' all,~~polgars!lgo~
szerzeo polgarunk nert vaJnszlotla GyornMndrodol az esku
hel yszi neiil, men rokon i szalak kot ik Ide. Az Clonepe Iyes
allarnpolgarsagi eskijn Nagy Sarolfa anyakonyvvezet6 vel'sscI, mig
Kotorrn~n Bi'lfbfl('3 egy dallal koszontotle uj allampolgarunkat. .
Mil rc ius 10-en Andre la Va lent in. Gyomaendrodon e10 beregszaszl
sZlileteSll honfitnrsunk teUe Ie az ililarnpolg<\rsagi eskul Toldi Bal<\zs
polgnlmestel' Ul' elol!. Az egyszerusitelt honosit~si elja~'asba~ ma~yar

Ii llarnpolgArsi1gor szerzett polg;\runkal <;saladl szalak. IS ~otlk

Gyomnc:ndrodhoz, igy termeszeles ~ol,(" hogy lakohdy~nek

polgarmestere el6tt teszi Ie (IZ aliampolgarsagJ eslOli. Az ll~epelyes

aUi'lmpolgars5gl esklin Nagy Snfolta anyakonyvvezelo verssel
kuszonlollc: llj al1arnpotgarunkal, majd polgarmesler ur atnytljloUa fl
honosilasi okrnanyl.

A SZENT GELLERT /(ATOL//(US ALTALANOS ISKOLA,
GIMNAZIUM ES I(OLtEGIUM HiREI

GIMNAZIUMI EG'fSEG
Megyel (>5 orsz~gos sikereink ." '.
Iskolftnk tilfllll6i az t:lmillt idoszakban n abibbl eredOlenyeket ertek el:
A 2015. f~bIUili' 19-en Bekescsaban rendezelt "SavlIriu" orszagos
tortenelem verseny megyeJ fordul6jan iskol:\nk lanuloi kOZ(11 Mesz:\l'Os
Gilbol" 9, A oszrillyos lilnlll6 2. helyezesl, SZIIj6 Robert 9, A OSZl<'l!yos
tanlll6 4, helyezest, illelve Gera !Io11a 10. A OSZI;\lyos tanulo 6.
helyezesl (:11 el. FelkeszitQ tlln:\raik: Malalinszky Zita es Rudne.r Anel~.
A "XXVI. Z...inyi //01/(/ !vIalel1lnlikn Vel'seJlY" 2015, febmar 20-an
Gyomaendrodon megrendezetl megyei forduI6jan Deli Csenge 10,A
oszUtlyos tanulo 7. helyezesl ert el. Felkeszito lflnar: Sfllyne Buza
H<ljnalka . , ., , .
A "Szep Magyal' Beszed" verseny mt:gytl fordliloJi'ln lskolank<ll Delt
Csenge es Uhrin BarblJra 10, A oszlolyos lanulok kepvisellek
Bckcscsllb;1O 20 IS. mflrcills 20-an, felkeszit6 tanamk Bell1athne BlllSi
Erikfl,
A blldapcsti Ady Endle Gimnilzillm szervezeseben 2015, millcillS 20
2 I-en rendeztek meg Budapcslen a "Lllx(?mlmrgi ZSigl/lVllcI e.\' feura ..
ol'szagos kuzepiskolai lorlenelem vcrseny donlojel: A vers~nyre 244

l(1nll16 jelenlkezelt es a ket !skolal
Fro/JI(} Karolina fordlliot kovel0en a lizenOI Icgjobb

. tl'c:dmenyl clell vel'seOYZOI hivtiik meg ~
donlore, Iskolankb61 Frolyo Karolina
10.A oszlalyos laoll16 jntot( el a dOlllO
fordulolg, aho) az elso IH:lyezest erte el.
Felkeszito tananival, Rudner Anell
lanornove I egyii It ertekes kon yv
jllialombiln reszesultek, valaminl
meghivasl kaptak a vendeglalo iskola
11lHl sznkkorenek j(mills 5-8. kozotl
megrendtzendu ddvld'::kl kil'3ndll
lasara.
Az "Ors~;'gos Diido/impio Megyei
DOli/a Fili Kosar/nbdo" bajnoksilgon
iskol{lOk csapala a masodik helyezest

erte el, melyel 2015. mArcius 2-~n rcndezlek meg Gyomaendrodon.
Ponlsze·rz6ink: Plilnoki Tamas. Gonczfalvi Ba IfI2S. Csapo Peter
Felk'::szilo lanilruk: Darazsi Anna.
Szlnh6zban j i\rtunk
A Szolnoki Szigligeti Sz.inhaz iljllS~gi elo<ldaswa h<lgyomfmyainkhoz
hiven az iden is berletel valloltak glmnClZisla diakJillOl(, kibovlilve ilZ

alra/linos iskola nehany diakjaval. FcbruArban elsokenl a
"Sztarcsin<iI6k" drTlG rock-openil nb.llik meg. Ez az elsa mligYilr rock
upera, <lmdy Nero koraban, az 6kori R6m;:iban ja.lszodik. !ele v:m
szellemes, jarekos anakroniztnllssal es mal {llh:lllasokki'll, Igy nem
lepodtllJlk meg, amikor 3Z 6kori dillversenyen egysz,er csak megj~le~t

Conchita Wurst, a lavalyi Eurovizios Dalverseny gytlzlese IS, A pOlgos
cselekmeny nagyon elvezelcsse lelle a darabol.

Mfln:i lIsban VoroslIlarty M iIr;\ IY C:~ongor es Tunde ci In i'l szi nda ra b.ia{
lekjnteltiij( meg. A d})l'ab lendezoje, [( iss Jozsef a dramai kollemenyr
zenei alMestessel, latvnnyos kOl'eografl<\val, modem szinpaclkeppel es
lcchnikai eszkozolckel Idre a mal fl<lwlok szamal'a IS konnyen
erthetove, Az idot megallitva egy litolcZ<l!OS, alomszelii vilagba
csoppentiink, ahol Csongol' megpr6bahatilsolcbl es abllillyokk<ll telj
(Iton ker~ste szer~lmGI. TiindeL
Az lIlolso bedetes el6adaSla ;\rl r1lsbnll keri'iJ sor, amikor is a
"Luxemburg gr6fjil" cimi'l 0pCI'etlet nezziil( meg, Remeljiik. ekkor IS

hason 16 eImenyben ksz risziink.
Kozossegi s~olgalllt

Iskolllnl< diilkjai szflmilr:l <12 idei lilnevbelc is szervezziik a koziissegl
szolgillatban v<llo reszl'elel lehelosegel, al1\ely minden olyan nappall
kepzesben r~szl vevo kozepiskolas dlak szamara, kotelez6, akl 20.16.
ianuar I-et kovetoen kezdi meg el'etls~gl vlzsgall. Jelenleg IS tobb
'helyszi ncn vehetnek reszt d iii kjn III ka koZQssegi szol gil Ii\lba f1, iI yenek a
helyi 6vod<ik, iJllaliJnos iskol{\I<. a viJrosi kunyvuir, a kiilonboz6
sporlegyesuletek (foci. kezilabda), a rorna kozossegi haz, Nyil.lon
lehet6seg lesz tdbbek kcizt n i<..l6sek ollhonaban, a kal;lsZlrofa
veuelemben IS tevekenykc:<..Ini es vldekl olalyl1lnk a lakohelyiikon
miikodo tel"meszetvedelmi es kulmral is inlezmenyek elerebe
kapcsoJ6dhatnak be, A kozossegi szolgi\lat celjil a helyi k6z6sseeek
erosites~, a helyi koztissegekjav~nak szolgalat:l.

J dos siker
20 IS, marci\lS J4-en, Tatan lepen
szonyegre S6cz6 Rebeka lIZ idei
Magyar KUP;) V iada Ion. A Di ak "A"
korosztilly 50 kg-os slilycsoporljflball
Ismet gyozni ludoll. A kemeny
Illczonyben nchez merl<6zesek milA
harmadszor a IIha.(ot I fel Magyar
Kup{m:l dobog61egfelso fokar<l.
J61 Indull <I verseny Rebeka sllllnara,
hiszen alig 5 masodpercre voll
sZllksegc az elsa gyozelem elere
sellez. Az e16donl6ben azonbiln mar
meg kellell izzadnia. Kiegyenliret1
mcrkozesen egyik legnagyobb riva
lisal sikerilll legyoznie. A donliiben
nagyon j61 felkeszitett ellenfel vilrl
Rebekara, aki <1 merk6zes nagy 1..- ._----''----------''-----------''--'

reszebcn vczefelt is' SzeleflcS~r~ a
gyomacndr6di jud6ka elo mdott h\\zni egy oly<ln technikat, arnirc
e llcnfelc oem sziJmitolt es vegiil ipponnal gyoztitt, £zzel m!lr harmadlk
Magy;H I<upa aranyermt:1 szerezle meg l
Varga 1st va n edz6: Nehez verscl1yen vagyunk nil. Rebeka Ismet
rnegmutaltil, mierl is ilZ egyik legjobb ebbeo <I mezonybco, ,A dO~16be,n

i"cn nehez dolga volt, aminel< kel oka IS voll. Ellenfele lathafo<ln Jol
f~lkeszlill Rebeka sli Illsilla, rni viszonl oem voltunk elegge felkesziilve.
M6sr knprunk, mint "mil vartunk es idti kellelt, hogy megtaliilj\lk a
Il1cgoldast. 5zeren\:. ere 51 keriilt I Rebekanak rengeleg dolga lesz az
elkovelkezendo idOben. SajAI kOl'Osztalya melletl jovo heten az
idosebbek khztilt is szonyegl e lep Ebben a felevben a konibbiakhoz
kepest rengetcg vel senyen kelllll"Jd szonyegl e allnla l
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RiGI DUTORT, ANT1K DUTORT VASAROLOKI
Gyomaendrod, VI ker. 540.

Telefon: 06-30/9533-594

REALIS AnON VESZEK:
Boltberendezest • hagyatekotJ regisegeket,

6cskasagokat • regi stnblltoroi<at
'parasltblito rt (szekreny, asztal, kaszli, subi6t,

faliteka, konyhaszekrenYI lJlda, szek,
tiikiir es tilkorasztal, kredenc)

Fizetes azonnal, keszpe,rael!
Btirkai Zso!t, G)'omaendrOd. Bocskaj II, 59.

Temetkezes l temetkezessel kapcsolatos
teljes koru iigyintezes

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
GyolJloellddJd, lpnrtelep lit. 2. ~·Z.

Tel.: 66/386~233; Fax: 386-269
Az ijg.vr~lszolgM~liirod~ n)'i{v~ t~rt~s~ munl(an~poJ(OIl:

8-12: OO-ig CS 12 :30-J5 oraig. ipgyomllszolg@intel'uet-x.liu

Varjuk kedves vasarloinkat a
Fo tIt 214. sz. alatt (a T~Mobii helyen), a

Mobiltelefon Szaklizletben!
r Iltf:Sl3:ldl

Uj es hasznalt lTIobiltelefonok "
ertekesitese, javitasa! I~~I

Tartozekok, navigaci6k!

Nyitva tartas: H-P: 9~ 12; 13-17. ~ ol1~I~~~/.~~~
Szo.9 12.

..Szepndulbal/, UrllllylljliJ" UCYELET: ejjel-napplll hivhllto
kapvgulllvst. Iwgy sZlI/xul.<::'" tel efonsz.\ m: 06-30/630-80-97

(WeOl"', S(II/dor)
.... Csoke Junos ... ....

TEMETKEZESISZOLGALTATAS

Ruhajavitast willa/ok!
Cipzarcsere, fiiggonyvarras, atalakitas, szukites, hi/viles

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

Szombat: SZUNNAP!

Rendel:
Bekescsaba, Szent Istvan fer 6. szam alatt

, HETFON: 14-18 ORAIG
,_~-~~'- idegbecsfpiJdhek, hiilef; bfokl(, farlas;
~~~ relldellellessigek /}Iegs?ii IIfelese

~' ~ - I/yaki eretlet// szril!iilese!t lIIegsziiJ/felese
- sporlseriilesek, fziileli b(lIIfnllllllk kezelise
- Iwgyomi1l/Yos kiJlai orvoslils
- jiilakllp/ll/littlrlls jogy6klll"fl
- porckorollgservek es tirdbfokkok III/Ifb

Jlelkiili megsziilliefese

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

CSONTKovAcs-AKUPRESSZOR

• Epftoipari szolgaltatasok nyujtasa,

~ epftesi anyagok szalHtasa

.~ • Kornyezetvedelmi engedellyel

r.~ ~ tiszta beton, teglat6rmelek

~'~ atvetele dijmentesen

.~ Daralt beton, tegla: 2500 Ft +afMol
Elerhetosegek:

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

~ ••••••••••••••••••••••• , ••••••• ; •••••••••••••••••• , •••• ; ••••••••••••••• ~ ••••••••• I •••• ~ •••••••• II ••••••••••• I' •••••• II •••••• •••••• ~. , .

PAPIR Zi
Stancolt es nagyomanyos
PAPInnOBOZ gyartasa

I , J

STANCfORMA KESZITES!
R6za kft.

5500. Gyomaendrod, Ipalieiep ltt 1/1.
Te1./fax: 66/282-095; 06-20/9142-122 :

, ?~~.~.j..~.: ~?~~l.~~~.@.r.?~~.~~~~ :.~:.l! j



2015, APR/LIS OJ GYOMAENDRODI HiRLAP 7

Verse]o, vofeJy, dug6haz makettezo...

Szerel nem bern ulalniBei nsch rol h
Karoly!. aklnek lehclsege sokfele
formaban rnulalkozik meg, Megfisz
lela sz1lmomra, hogy legezo vlszony-ba
keriilhwem v(:le M idOl! az inlerjul
elkeszitellem voln3, mar j6 nehflDy
inform~ei6m voll az 0 szines
egyenisegcrol. Grommet allilhalom,
hogy Okozofl nek~m mt:g meglepe
lesekel. Szeletnem, ha ilZ olvas6k
megismernek Kal'csi blicsi rej lett
larl<lkkilil is,
Mive/ /ogla!ko::.I,1l elbbb, Q l'oji?ly
kede,uell'tlgy (/ versinissal'
LegdoS2Qr a versirlissal roglalkozlam, .
lIgyanis mar gyermek-koromban megszerettem a verseket. Edesanyil\n
eSlenkenl olvasgl1l0H nekem es meglllnitotta, hogy it versek mennylre
szepek.
Mikorlwzdled el (I \'ersir,;sl'!
Halodikos koromban kezdtem el es ragaszkodlam a ktilleszelhez,
Vegiil annyira kileljesedetl, hogy kiadhattam egy egt:sz vases kotelet,
Condollorl volila. bogy lobb koleled is megjelenik7

Nem. Azt gondollam, hogy csak egy konyvem fog megjelenni, de
siken.:ilt harom ver~es, egy novellas kotelel es vegul egy v6fely konyvel
megje Ienletn!.
J'vfelyik 1'011 n lege/so kO(eled i:.\' hogyal/ donlDUd rigy, !logylolylnlod?
A H imnllsz iI Szerelemhez-cilnii kold volt az elso, ami egyben ci!n<l<lo
vel'S is. 6~szegyi'ljlollem <lzokal <l verseket, amiket (lgy gondollam,
hogy j6 lenne rnegjelenletnl, majd Jeesobb sikel"illl kind nom,
Meglep5en sokan erdel<lodtek, es ekkor donlollem ugy, hogy
elkeszilem II milsodik kOlelel.
E"nek lIIi lell ({ dille es mi/ycn versek szerepellek belllle?
... Ha lljra eI6Irol, .. lett (l cime, melyel mar illllszlraci6k is dis:Liletlek.
Kevesebb romflnliklls, viszont sok hllmoros es elegikus vel's szinesili.
Kikr!szilelle el (/ kepekel es hogy(lll iSlIlcrketilclek ossze?
K6ril Jlldil k6szitelle el ilZ illusztraci6kal. Az 6 edeSilnYJiI kollegam volt
a Kner nyomdaban, igy ismerkedti.ink meg. Oebrecenbcn vegezte eI az
egyelcmel, 6s ludasa ereJm~nyekt:nl nagyszeru kt:pek szuleUek.
Ul61ag IS szaelnt:r:1 neki megkoslonni.
Emlilclted ml, hogy egy novellas kOlelcd i--> megiele,'I, me/YJlek cillle:
Cyolllnclltlr6t1I/Ol!01I ka/(ics. HilI/yndlkkaleled v011 es mier! !lapin ezl a
cimel'!
Harmadik kotelem volt, amely humMos novellflkal t<\I1almllZ. Azer1
knpla ~zl fl <:imet, merl a gyoma~ndrodi kalacs nagyon hires voll.amil fl

k6nyv borit6jiln i~ megjelenillellem K6ra Judil segilsegevel.
Negyedik kOleled a Beliizsongas, nme{)'bell kiilonj'ejezelel szell/elsz a
}!,yerekekllek. Mi nz oka alll/nk, !lOgv n hozzirjuk is sz6lsz;>
Agyermekek szilmomra nagyon fonlosllk, hiszen ok ajovo nemzed6ke
es vclGk lorodni kel L Az a velemenyem, hogy [12 emberpol{\fllu!<
nagyon oszinl'::k tS t:zl a gyermeki szalat nem sZilbad t:ls211kilani,
hiszen ez a jovonek a zi.doga. A gyermek i lelek nagyon serLilckeny es
evni kell, mert (l lia13lb61 \'nlik az ember feln6Ue, A kepek is llgy Ic!tek
elk6szilve, hogy nekik sz6Ijanak.. Egy nagyon j6 ismerosom,
beeen even "Pi ntyo" keszi telle eIaz 01 lefes i lluszrraci6ka I hozza.
Karcsi ba' egyik legszebb mil\'et szel'elnem az olvas6kknl
megismertelni Akinek kedve van jalszani, keresse meg it hnrmadll<
verser.

HAROM YERS ASZERELEMROI
VANDORUT AZEROOSEN

Elmdulnl egy nagy lura ahol a szeretet faja
l'agyog6 nap s\lg;m\ban koronfljM fenybe mi\rljn

Sziv~m vt:gleg otl milratJna abban il csodas ~rdoben

hoi megvill16 boldogsag van a nap sosincs lementiben
Ahol IDvis sosem SzUrna piszlr:\ngot 6v szelid patak

hoi nem ismer bill (lz elel halk mel6diill jlllszanllk
nllp sligara Ie nem hunyna i1lat arad larkll relre

orak fcnybcn olclnelek 011 boldogok leszUok vegre l

{;gy IICI!lollolII, !logy klilol/ a gyel'J!Iekekllek is keszilellel vel'ses kOlelel,

Milldcll(ele mel/riemonn'Ik cimmel. Foly/(i1lliszerelled voilla a gyennek
vers,rasl?
Igen, de meg kladasra nem keni II, hiszen nehez kiad6t talalni. A
ktinyvrol annyit monclanek, hogy ami a Beliizsongasb61 killlaradt,
azokat gyiijtollem Dssze. Tcrmeszelesen ebbol a konyvbiil sem
maradhalnak ki a rajzok. Magll a eim is a gyerekeknek szol, hiszen
minden erdekli oket es kivAnl:siak.
Ugy II/dom. {lOgy alap'to lagja va l/ti I a Korosmenli Nepl';IIc
eg)'ullesnek. Meselnel rolo, hogyall is lor!iml e:?
Persze. Amikor alta lanos iskolilbnn es gimnaziumban szinjfllszo
vollam, nagyon imfldlam a szereples\. Amikor vt:ge let! az iskolanak,
befejezodoll n otl?ni elelem. Am en azl ereztem, hogy nem tudom
abbahagyni a szereplesl, ezert SZ!\kmllnL'ls kepzoben sajfl1 szinjiltsz6
csopur1ot lllapil0ltam. Megismcrkcdtem Nagy Alberllel, akinek sajat
nepl:incesoportja vol\. Ugy donloltiinlc, hogy ossze:illunk es sikeresen
megalapil0ltllk it Korosmenli Neplllneegyiiltest, ami sok gyermeknek
lehelosegel adoll, hogy sZt:l'epdhessen es megmllialluk nekik a
nepliine 6s aszi nj alszas szepsegei I.
Nagy Alberl egy hires nepl(mc olaalo \'011. IwliJlfmak jordrdojim Q

szegedl lIeplt'mccsoporl konl'vet adOIl ki. nmiben segedkezlH
Ellllof/dannr/, ez hogvonlorleJl/?
Nagy Albert 5 evig vezelle a gyom,\I n6rl<inc egyiittcsl, de Ilgy eralc,
hogy 0 tobbre hivatott, es lovabb szerel<:lt vulna fej lodni. ElulilZOU
Szegedre, abo I a nepltincegyiill es veze!(~set v511alta el. Ek kor az
egyiiues m6lyponton VOII, de mllnkfljn gy(imolcsekent felviragoztnlln a
larsulatol, <lmi a mal nnpig is Ii ires. Sajnos lragikus modon c1hllnyt es a
neptanccsoport tagjai elhlllaroztill<, hogy k~nyvel adnak ki r61a.
FelkereSlek es megkenek ana, hogy segitsek, En n sziileleselol kezdve
a gyomai kozos mllnkassilgllnklll il1illn Ie ~s segitdtem a konyv
mcgjeleneseben is. Mil<or ellceszi.ill a mu, Szegeden egy kelnapos
unnepi musorl adlilk, <"lhol a legnngyobb egyiillesek h~plek fel Sikerlill
negyven peldi~nyt szereznem. amit foleg a gyomai neptan<:osok
vasarollak meg.
Beszelgess(;nk egy kiesi/ 0 l'oji:lysegr61. Mi !noliviJll arrn, hogy elkezd
czl a I/~pi Iwgyo!ntinyokofl alop 1116 joglolkozast7 .
Mint milr eml[feltem szinesz akanam lenni, de nem sikerilh. Ugy
gondolom, hogy nem CSll!c a nagy szineszeknek, hanem az
amillorokoek is nehez abbahagyni a szineszelcL Megadalott nekem a
v6felykt:des, ami egy nepi szinjillek. A vMt:lynek <lZ [I felMtata, hogy
parok egybekele.ser segi Ise es megsze rvezze nepies modon,
Mmnyi itleig l'vllill vo/ily?
HIIszonol ev ig.
Megsziilelell egy kOIl)'ved is, 'I Nelli iili/{ (l vojel)'1 ag)'oll cimf/lel.
£1Jl/olII/anad, hogy ez n kdlel llOgy(1II sziilelell meg es millOl'lalmnz?
Ez iJ6 alatt rengetcg lapaszlalalol szcreztem, Ugy ereztem, hogy
egyszer befejezem a v6felykedesl es ebben a konyvben leil1am iI

lapasztnlalaimill, ami egyben egy eskllvQ lebonyolitasat is tanalmazza.
EZI a konyvel gyllkorlilli konyvnek is neveznem, hiszen ebbol
wnulhalnak.
MICrI ez a cime?
Amikor 13voli helyre mentem lakorlalomba. Ieljesen ismerdlen
emberek k6ze, felesegem agg6dva k€:rde~le mindig:
,,- Nem telsz? En pedig h\lnlorosan val~szoltam eITe: - Milol feJjek?
Baralok kuze megyek. Nem iilik a v6ft:lyl agyon, merl a lakodalomban
nagy snikseg van ni ~"
Azegi:sz O/"SUlg lel'/Jlelcn i~//ferl I'ollal, milll voFdy'
Igen, sok leJeplilt:sen segilt:l{em A lakOllnlmak lebonyolitasaban, Egesz
Bckes megyeben, O\ln;\n/\lIon, Pecsell, B.udapesten es meg
Romanlilban is.
Elmese/J/et nekem egy JlIItnOI'OS lorIOJ/elel?
Hogyne. Egyik legviccesebb IOrienel Szarvason eseU meg egy nagyon
kedves ismeros6m Fiirj Erik es felesege Gllnda Gabriella
menyegz6jen, ,
No!Jal, ok a csa!adom lafjal, hiszen Erik II ker/I'esem baly)n. fg)' lIJeg
I/ogyobb izgo(olllmaf varom, hog)' ellllesc!d. KerlekJolytasdl

Nepi hagyomanyok ktize larlozik a menyasszonyrabh~s. A lakodalmas
hazza) szemben voh egy presszo es oda vitlek az draboll anil. Erik nem
ludoll rola, de valamit sejtett. Mikor eSZl'eVCtle, hogy eltiint a matka,
kCI-dezte lolem, melTe talilljil. V;Urlsz.oltam neki, hogy neked kef I ra
vigy5zni es lorodni vele. Ugy gondollil, hogy 1I szembe levo pressz.6bnn

JUlyIO/ii.I' " 9. vldnlOH
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-Klima "av'las

F - Erode "seg vizsga t
Varga Bela autoszerelo mester
Gvornaendrod. Csokon -u. 31

Tel.: 06-66/610-650; 06w /600- 2-30

&ACRAMENTUM

TEMETKEZE&
Allandli ugyelet: 36-30/696-71-11
Gyomaendriid. BaJcsy-Zs. ot 117. 8Z.
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Tavaszi lemoso vegyszerek J mutragya, vetomagok
vinlgmagok l viraghagymak, dughagymak,

rozsatovek l permetez6gepJ f6liak l

drotkerftesl szogesdr6t,
kerti kisge pek, aIkatreszeikJ

ontozoberendezesek, fUnylr6k
viragfold j gumicsizma, ved6kesztyuk,

cserepekl vlragladakl

fejszek l balh~kJ flIreszek
barkacsgepek, metszoollo,agvago j

festekek, zomancok,ecsetek J higitokj

Titan 5zilikonok, purhabok, szigetel6k,
Ragaszt6k, csavarok, 5logek l letrak...

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

Nagy va/asztekkal varjuk kedves Vasar/6inkat!

YA MR
5500 Gyomaendrod, ajcsy-Zs. ut 98.

Telefon: 66/282-802; 30/6388·953
AI{CI10S AJ' LAT!

STlHL, MAKITA kisgepek a keszlet erejeig!
A/katreszeik es kiegeszitoik is megvasarolhatok!

. Szegelynylrok, kaszak ...

Mosogepek, hiitok, fagyaszt6szekrenyek
FOtesfelujftasllOz, rekonstrukci6hoz kazanol<,

radiatorok, szerelvenyek!
Idomacelok, sikhal6k, lemezek

Min6segi konyhai eszkozbk, haztartasi gepek
Minosegi kerekparok es alkatreszek!

Epuletgepeszeli anyagok, csovek idomok. kazanok
Tuzrostely (kfllyha- es kazanroslelyok)

kandall6k nagy vfllasztekban!

Furd6szoba fellljitashoz mindenfele felszereles,
szukseg eseten rovid hataridovel t6rteno beszerzesek!

FQteskorszerQsileshez, fLird6szoba kivitelezeshez
kivitelez6\ tudunk ajimlani!

Nyltva tanas:
hetkoznap: 8-12; 13-17-ig; szombaton: 8-12.ig

8
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lehel KilepeU az 1Ildtro, fllmenl a mfisik oldal!'a, <lllol kel J'cnd6r ~1I1.

Odllmenl hozzlljllk cs el mondla, hogy emberrablas tonenL
Letisztelegtek neki es mondliil<, hogy "szolgalunk es vediink".
Bemenrek a biszlr6b<l es o(ll11egt<llillliik a menyasszonyt az clrabl6val
egy[ilL Kerle!< a ,,bl'InOS" igazolvimyill, de 6 vallig 611110Ha, hogy ok a
szomszedban vannak. A rendorok azl vaJaszolll\k, hogy ncm lehelnek
oll, h8 ill vannl'lk, Tcrmcszelesen v61egeny elojoll nevelve es minden
renJez6doll, Mt:g a n:ndofukells megvendegellek
Ugy ludolll, hog)' mokell keszilessel is foglolkozol HogYGn szufelell
JlJeg ez az Dllel?
Engem mind ig is brdekell az ,.-..-------,--,------;-:-------,
cpi leszel, II iszon I bill ran
k ij ele n(herem. hogy en
nyomdasz vllgyok,
Negyvenkel evig dolgoztam
a }(ncr nyomd.\han. Amikor
kel h6lig bdeg vollam, de
nem voltam agyhoz kOlve,
llnlam magam es szeret1em
volna valamit alkotni.
Ahogy toprengtern,
megpillantottam a nyomdabol selejtkc\lt elkert fazeltil leceket. Ekkor
kilalallam, hogy cztlkb611~{rehozok ~gy fanlazia lemplomot,
Mikol" kesziill el ez a kis epiifel?
I996-ban sikeliill megepitenem.
AJlierl gOlldo/lad ligv. hogyjO~Ylnloda flWke/lezes.e
Annyira meglelszelt, hogy llgy gondoltam, eZI llem szabnd
abbahagyni. Viszonl sok k6pztlelbel i lemplolll bpih~s6nek oem 1;\llam
6rrelmel, Oly"n 6pidt:tel alalrtam l<Jrvezni, arninek funkci6j:l is van 6s
ezel1 elkezdtem dugohaznkot keszileni, amik egyben perseJyek is
voltak. Szerencsere sokoldall\an meg hullam oldani, hiszen kiilonbozo
burkol6 anyllgokknl kesz(tellem el a milveimel
Mil'eljedled beo d/lgiJll(iznkaJ?
Naddi\l. bambusznaJdal es para fa val.
Kreolivilosod ebben a IIllifajIJ(JJI is megmu/Mlrozik, hiszen a
dugiJliiTzakol1 kiV/il is rengelcg /iII/lied sziilelell Melyek ezek m
epiilelek?
Kis gyGjlemenyem koze sorolhnlnam Gyomaendrod jellegzeles
epilleteil, a VlIroshilzol. Ii Kner M{lzeumOI, az Evangeliklls es
Reformatus lcmplomol. Na es elarllinam azt, hogy keszuloben van a
gyomai gimnllziurn epiilete is.
O/yon elllbemck ismerlelek meg, oki alkOlf;S{l/1 {J nngykozollsegllek IS
sureli megJllulnilli. Teb;'1 1101 vo/lok kitiflilasmd7

Ket nagy kiaJlitAsom vol! 2014-ben, A Varosi Konyvtarban 31
makellet, n HI r{lsi Hival<1lban pedlg 25 ep[iletet nezheltek meg az oda
lalogarok, Az oszi larlalon m{lr olodik eve veszek rcszl. Vol! neh~ny

kisebb kinll itilsom IS a Kertbaral korben, ahol mar masoJik alkalomrnal
illlilhaltam ki mi\veimel, vegiil a mozgilskorlillOZOliaknal, ahol nagy
or6mmel fogadt8k engem.
Ha flo110m. /lOgy lijsagirussa! is fog/"IkozIii f, mflinck Crdeke.l" IOI"lCllele
von. MegoszlGllod ezl ve/eJ/l e.~ az o/v(lsokka!?
Termesz€tesen. Nyomdasznak lanlillam, es a Megyei Nepiljsag
iskolakal ken fel ami, hogy keressenek olyan diilkokat, akik
(Ijsflgirassal szerelnenek fogl(llkozni. Sziikseglik volt tlldosit6kra, mert
keyes volt ill Ilj lema. Engem vataszloltak ki es 1c6rtek fel ana, hogy
vallaljam cI ezl a fclad<l101. Orommel vegeztem el eZI a mUnlcal, elsa
lud6silasom a mar elTll ilell Nngy Albert neplanc oklalor61 szoll. M ikor
elvegeztem III iskolal, olvllslam egy hirdet6sl, miszerint Iljsagil'o tan
folyamol indilanak, Jelenlkeztem a hirdelcsre, amire rnegyei szinten
kb. 400-an pr6billtnl< bejlltni, de ebbol essk 33-al vettek fel. Sike!'€sen
bekeriiltem es kel evig l(lnullam az ujsagiri\SI. Nagyon sakal k6
szonhelek az iskolanak, merl rengeleg mindeore felnyitotta a szemem.
Kikeriiltem ilZ iskolab61 e.~ nemsokha szerkeszlobizollst'lgi lagja
Idlem n Gyomaendrodi Hir<ld6nak, Kes6bb, mikor nyomdai Ilion
all iloltuk elo a2. lljsltgot a [(ner nyorndaban, en leHem a lbrdelo
szerkesztoje IS. Amikor eJindult a Kner HiraJ6, bevalaSZlottak ;) szer
ke$zlO bizolls;\gba, Kesobl> Bekcscsaban szerkesztettiik a Kner Tiik6r
cimi\ Iljsagol. AZUltln mdiloHam egy sajal tljsagol Gyomai Nyomd6sz
cimmel, melynek lervczcse cs k.ivilelezcse is rt nevemhcz mzociik. Az
lljsl\gban szerepJ6 f016k is (I sajal kis mCll1elyemben kesziillek.
Befejezesiii, Mil iizell ajovD lIemzedekenek?

Minuen ember villamibcn h::helseges, illnilmeg kell, hogy mlliasson, de
eZI mindig n kozj6erl legye, $zerelel1el es alazallal. A mai gyerekek till
sok idol lollenek <I sZ;lmit6gep elol1, ehelyeu pr6billjak meg
lehelsegtil<el blmilto2.1atni es alkossnnilk l

Koszonom szepen Bein '(;hrOll1 K<iroIYr1<1I<. IlOgy vallOUitos
e]etlOl'lenercvel kellemcs pillnnnto at nylijtolt nekem. Kivanorn neki,
hogy meg so!<aig h02.zon I<:lre iIyen csothilalOS gyongyszemekel.

Az iv6vlzjavito program
gyomllcnurocti rekonstru lcri6s III \I nldirol

8efejezcshez kozc:lilelt il Bi:kcs lTIcgyei Ivuvizmin&seg-javilo Program
(K EOr 1.3,0/09-11-2012-0009) Gyomaendrodol erinlo
lekonSll1\I<ci6s ll1unkAIMai a h6nnp kozepen, Az utemlerv szerinr - az
id6jaras fUggv6nyeben - 11 fobb vonalszak<lszokon meg marcius
h0l1apbi\11 befejezodnek a mtlnkak vatamint tlZ \1t3I<al, j5rd<ikar es
zoldfeliileleket el'inr6 helyreo\.lIilasok is,
A V!!glege.s helyreiJlliltisig szi\'cs liire/JI/likel es JIIegerlesiikel ke/jiik l

Tajelwztat6 aut6busz mega1l6 fel6jitasrol
2015. mim..:ills 20-:\n ilulobusz megnl16 feluJilas kezdOdik. mely erinri II

Besenyszegi buszmegfd16 part, ?z lfjllsagi lak6telepi bllszmegall6 part,
a F6 \1[- Napkeleti utea keresztelol!eseben lev6 buszmegallo part es a
F6 ut-ApponYI ule;; 1{.~resZlez6d~seben li:vQ bllszmegallol.

Utkatyuk felmerese
majusban l<ezdodik az 6tfelujitas

A kiVitelezes kezdete majlls vegclc, j(lnilis elejere varhato. A
bel1lhilzils (ehela legharekonyabb Icbonyol ilaSlI erdekeben a kMY{lk
ponlos meghalilrozasftnal ,I lakossilg v6lclllt:nyerc is szamilllnk, ezerl
keljilk Onoket, hogy ilZ on-line bejclento l'll'Iap kiloltesevel jelenlsek
be (gyolTIaendl'oc!,htl) fl2 Onok llital ismerl kiltY(1 helyel es meretel,
il[dve ,;gyeb Infornliki6kflt.

Kun kovacs kittintetesei: okk a 4,0/(/0/011

Magyar M('Ivt:szelerl-Jij (1989)
Balogh Rudol f-d ij ( I 996 ~

A Magynr l~ozl;\lsasllgi El'(\emrcnl! lovagkcreszlje (2000)
A Magyar Erdemrend tiszlikt:resztje (2012)
Magyar Orokseg dij (2014)
KOSS\lth-dij (20 IS)
SajtOfolo '93 - II MlJOSZ Nagydija,
"Pro l-Jaturll ,. ( j 995)
MMA-palyflzat, 3ranytrern (2000)
UyGI i MeJiawilvc "PL1rhllzamos Kulturftker(" dija (2002)
B~cs·-Kis!<ltrl me gye Tlldol11flnyos Dija (2006)
Horto ,i8yelt <iij (2009)
P~ke~ Megyecri dij (2001))
Magy,ll Fo 61l1li, es~ek Szovctsegenek tlelmu-dija (2009)
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A projeklben a devavanyai Vanyai Ambrus Altalanos Iskola es Alapfoku Muveszeti Iskola, valaminl a kUni3gotai

Bereczki Mate Altal<!lnos Iskolavetl reszt 60 f6 bevonllanul6val es 11 f6 megval6silo pedag6gussal.
A program f6 celja a diakok szocialis (egyUtlelesi, erdekervenyesil6, proszocialis, kommunikaci6s) kompelenciainak

elelhelyzelekben {ortena fejlesztese, valaminl a ket inlezmeny tanul6i es pedag6gusai kbzoHi szemelyes

munkak<:lpcsolalok kialakilasa volt, szeleskoru prograrn\<inalat mellett.
A bevonllanul6k kel-kel csoportban tevekenykedlek a kel felev, Ilieive a f1zikai megval6silas 14 h6napja sorim,a heti

rendszeressegO szakmai programot (TeszVesz-kor, S6derParti, ElelBELEvezetes. OkosK006sagok) megval6sil6
foglalkozasok es tanlargyi fejleS2.lesek (matemalika, anyanyelvi kommunikcki6, informalika) kereleben.
Az iskolan kivuli lanulmanyi, kulturcllis es szabadid6s programok alapvel6en a tudatos ertekeken es tinsas kapcsolalokon

alapul6 eletviteli es illlalanos ismerelekel voltak hivatollak elmelyiteni.
A ket k6znevelesi intezmeny bevont lanuloinak es megvaloslt6 pedagogusainak szemelyes lalalkoz6jara kerull sor

mindl<el erintetl telepulesen, tovabba kef kOzos kirandulasl szeNezlek Gyulara, valamint GyoparosfUrdore. mely
programok egyarant segileltek a szemelyes, a szocialis es a kognitiv kompetenciak (ejlesztesel.
Apalyaorientaci6s programok a palyavalasztast tamogallak.
A Mrom reszb61 allo eloadassorozat lemai kozbll a partner iskolak bemulatasa, az alkohol es drogprevenci6, illelve a
larsadalmi egyenl6seg kerdeseinek fontossaga szerepelt.
Hal napos, k6zos nyini lciborozas valosult meg a Balalon partjfm, a Zankai - Uj Nemzedek K6zponlban, ahol a kirandulasok
es a fUrd6zes mellell naponla szervezell foglalkoz8sok, kulluralis, sport es egyeb szabadidos programok szinesitettek az
ott 161tbtt kozel egy hetet.
A "Hazai es nemzetkozi lestveriskolai kapcsolatok kialal<ilasa" cimu palyazatl kilrason 17 000 000 forinl vissza nem

teritend6 tamogatast elnyert projekt 2014. februar 1-jen indult es 2015. marcius 31-en zarult.

Fulop Islvanne
TanUgy igazgalasi referens,

projektme nedzser
Tovabbi informacio kerhe/6:
Klebelsberg Inlezmeny(ennlarto Kazpont Gyomaendrodi Tankerulete
Cim: 5500 Gyomaendr6d, Szabadsag ter. 1.
E-mail:islvanne.fulop@l<lik.gov.hu

A ket testver - "Ambrus II es "Agota"
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Ha megunlad a maganyt, elfaradlal.
sag Itek minden ben, kl ntl-benll
munkakbanl Egyediiliill6, fUggellen,
Idosebb hOlgyet keresek tarsnak,
elettarsnak, ldosebb ferfl vagyok,
hetvenes evelm taposom. Hit, remeny,
szerelet jellgere k€Hem a
szerkeszl6segbe a levelet.

Lakodalnl.11<,
rendezvcnyel<,

vacsOl~cll{

zeneszoIgaJt.ahisa!

Tel.: 06-20/221-66-33
HIRDETESE VAN?

OLeSON, KEDVEZO ARON VALLALOM,

CIBERE!

Tel.: 70/230-54-68

Gyomaendrodi szekhelyu 50 f05 ceg,
adminisztracios feladatok ellatasara

teljes munkaidoben
munkatarsat keres.

Elonyok:. szamviteli jartassag, idegen
nyelv ismerete, irodai gyakorlat.

Erd~l(k,·ll·li ~z, 31abbi telefonszamon:
06 70 3965 965

Gyomaendrod Yaros Onkormanyzat
KepviselO-testii letenel< es bizottsagain 3 k

2015. evi iilesterve, 2. felev
SZf.PT EM BEn.

14. Varosfennlal'IO. K6rnyezelvedelrni es Mezogazdasagi Bizo(lsflg
IS, Nnziigyi, Gazdasagi, Turiszlikai, Ellen5rzo 6s K6zbeszerd:si
BizOllsilg
I6 0gyn:nd i, Ok lal ~si, Ku Ilura lis, Kis.:bbsegi <':5 Es';lyegyen los<':g i
Bizollsflg

24. K<':pvisdo-lesl(ilt:l
OKTOBER
19. Varosf~nnlal'l6, Kiirnyezelvedt:lmi es Mczugazdasagi Bizollsllg
20. Penziigyi, Gllzdasagi, TUl'isZlikfli, Ellenorzo es K6zbeszerzesi
Bizollsag
2J. Ogyrendi, OkralilSI, Kultur<ilis. Kisebbsegi es Eselyegyenlosegi
Bizollsag
29. Kepvisel6-lesliilel
NOVEIV1BER
16, Varosfennlarl6, Kornyezetvedelmi es Mezogazdasagi BizOllsllg
17. Penzligyi, GazJas{lgi, Turiszlikai, ElJenol'zo es Kozbeszerzesi
Bizoltsag
18, Ugyrendi, Oklillrisi, Kultllralis, Kisebbsegi es Eselyegyenlosegi
Bizoltsag
26, Kepvisel6-resmlel
DECEMBER
7. Vitrosfennlallo, Kornyezetvedelmi 6s Mezogazdasngi Bizolrsag
8. P~nzligyi, Gazdasagi, Turiszlikai, Ellenorzo es K.6zbeszerzesi
Bizotlsag
9. Ugyrcndi, Oklalasi, KUlluralis, Kiscbbsegi es Eselyegyenlosegi
Bizollsag
17. K epv ise IO-resti.ikl
A KepviseI6-lest(Jletl e5 bizousagi lilesek az Uj Varoshaza (5500
Gyomaendrod, Selyem III 124.) (ll€:.stermeben zajlanak.

Ulanlut6s kistlaklorl<ll sz1Jllilasl es ki~tlb

lerule ek, zM kerlek s.zanlasiH villialom.
Erd.: 7017057·668

Fagor, feIDlt6116s aulomala mos6gep elad6,
AI: 27000 FL Erdekl6dni: 30-9985·096, 30
367,0840

Dunnal, parna I, hagya lekol veszek
Gyoman, Pel6fi u, 64. 30/4643-956

Blirbe klado kleSl, de rendeze\l, JO anapo u
C'SalMi hil2al keresek nagyon hosszu lavral

Megbizhalo, f1zel6kepes n6 vagyok,
Nyaral6 is leheL Erd, 30/640-33-73

kelessen as megegyezOnk az ingBllan
adasvcleleben. 06-30/9452-118; 06·
7016040·802; 06-30/5906-216

Vegyes

KOIrepelalas, fellark6zlalas, magan6rak,
fejleszlo foglalkozasok. dolgozalokra,
kozepiskoiai felvete!,re, versenyekre valo
relklmiles. alt:llar:os iskolasoknak (1·8.
oszl.). Tovabba alap- es kozepsz.iniU
erellsaglre val6 inlenziv lelUn1l6
loglalkozasok malemalikilbill. Iskolal
dolgozallapok oleson megrendelheliik,
Korszeruen felszelell tanlermemben
minden felszerehls ingyen bi21051(01t. Cel a
mlOld jobb i5kolai eredmeny elerese! Az On
gyermekeel1 dolgozom l Em.: 30/856-32- j 8
Robogoalkalr~s2ek olesOn elad6k. 12 "
9lJmik, Karburalol. kuplung-szell.
~onlrasz(rllg6k, leklarcsa, henger,
hengerrej. rolengely, hals6 allelel,
sporll egszuro. tiksz ijak,
kOlmAnykapcsolok, sZlvoesonk, valialO!,
luvokilk, ,.slb. Erd.: 301856-32·18

Van aUI6ja? Jogosilvanya nines? vagy
gyckorlaUan? Hivjon sBgilek (auI6szerelii)!
30/9790-696

Nyugall ha sznal! cikkek eladek!
Mobillelaron (Nokia), 22-es LED'es monilor.
LCD monilorok, 16vek, neme! kerekparok
(gyermek Is), benzines 1:lOcluresz.
gyerekulesek. szamili>gepes aszlal. 2 db
ejjeli szekleny. 4 db karpilos szek, mik(o
siilo...

Elad6 70 I·es 11016, 100 I-es lagyaszlolada.
buvars.zivaUyu es nagymcrelG kezikocsi. As
megegy, szer. Erd.: 30-554-85-09
Egy gal32sra vale. 3Bx18(10 em es be,enyi
blokklegla elad6 hil aron. Erd.: Gye., Zrinyi
u. 29/1. eSle 5ulan.
KismeleliL hOd(MkiJ eserepel vennek kb
300db-ol reallsaron, 70-77-154-85

Felevig hasznal13 flokos Zanussi (agyasz.lo
elad6(A), 30eF!. Erd.:66285-293

INGYENES CSEREBERE "!RUETES (APRUHIROElES)

Gyomaend'rOdon, a Ra~6czj u. 29, SZ, alall
nagy csaladi Mz. vo!l oNosi rendel6, elado.
Erdekl6dnl: 06301J67·0MO, vagy 06301998
5096

• APROHIRDETESEK •

Vasarteri lip-en 4 lakasos epulelben 3
$.loMs lakils elado. trd.: 66·284-482

Tanya elado az endrooi YaSan~r mellell, ga2.
viz. villany \Ian. Gazdillkodasra alkalmasl Ar
msg{tgy. szer. Erd,: 30-554-85-0.9

Gyomiln, A'any Janos u. 16. Sl, alaU 4
szobas, osszkomforlOs haz elad6,
megegyezessel. ~rd .. 20.1526·65·73

Gye.. a Templom-zugban vlzparlra meno
Ingallan elado sUrg6sen. Villany. furoll kul
van. 4614 m', Ar ml!9l!9Y. SZ€(, Erd.:
7019438-212

Ingatlan

Vasilrleri lip-en 2SlaMs, foldszi"ti, felujiloU
lakas azonnali bek61lozessal elado. Erd.:
30/9257-403

Okl6ber 6. Lip-en 2 szobas j6 aliapotiJ lakils
elad6, vagy kisebb kertes h~zra cserelhel6.
Erd. 2015767-879

Telelonszam: , , , , , , '.. , , --" .. ".. " ..

(lranyar): : Fl) (olvashaI6Irassal l) ;

Okl6ber 6ltp·en '1. Em, 3slob!ts. 2erkelyes,
85 m' )6 <lllaponJ laktls clad::>, Erd: 301346·
7885

GyomaendrOd. Kecseges-zugban vizpani
horgaszlelek elad6,
trdekl6dni: 0630136].0840. vagy 06301998·
5096

Gyoman, Zlinyi u. 1911. alall 5 szobils,
etkez6s. vegyes. III. gazltHeses hilz elado.
Erd.: 701566-73-44

UJ Gyomaendrodi Hlrlap szerkeszlosege elm:
5500 GyomaendrOd.Arany J. u, 25.; mobil: 06/20/2216-633;
e-mail: blro.karoly5@upemall.hu; BekGldesi halarld6 minden h6 25-el

'''''''''''''._''''_0. __ '~_',

Tisztelt Hirdetonk!

Gye" Rak6ezl u-ban. 4 S20bas, duple
fijldoszobils. dupla ebedl6s. 2 bejaralu
polgari h<'lz mellekepLilelekkel. dupla
garazzsal. \legycs IDzelessel,
berendezessel e1ado. trd.: 661787·723;
301851-99-02

Endr6don, a Tamasi Arcn £II 15, 5Z, alatl
felujlland6, kis haz eladO. A haz 2 Sloba,
konyha. kam fa, veranda kialakliasIi, a lUIes
egyedi. Villany a2 epulelben. viz az
udvalban, $.lennyvizcsonk kcrllesen belli!.
gaz nines beveze\ve.Ah3zo02 melh~kepOler,

6lak. gore. kiskert tartoz.!1<. A:I. ulclban aKert
I(ivi boll, melleUe ovoda. bolcsOde, nem
messze a Polg!Jrmesleri hivalal as a Lidl
aruhaz. Amennylbcn komoly <lZ erdeklii<.h~s

a valelar rendelkezesre all. esak akkor

Gye., felkom fortos pa ra SZlh az.
bekollozheloen. Katvin u 57 sz. alall, clad6.
Erd.: 7012015-208; 661282-148

: Felad6 neve: ' , '

. Glme: ,.. , ,.. ' ' , ,.. ".. ,.. " " ".. " ,..

: Cserebere (apro-) hirdeles slovege (max. 20 sz6J: " " .
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Gyomaendrod, I(ossuth u. 31.
TELEFON; 06-30/278-04-05

AKCIOS TASKAI(
a kozelgo ball:agasra!

Bevezeto aron
cseh,szerb

is kola hls IGi k,
hatizsakok

2 ev garanciaval!
EUogadunk Erzsebet utalvanyt, Sodexo 5tb...

Tovabbra is valt/lat
vasfu/asi uta/vanyf bfumilyen osszegben!
Nyitvatart:ls: H-P: 7-17-ig; A TAPin PAPIn

Szo: 8-12-ig csapnfa

(--------------------~f~i~;-p~k~;~---------'\

- elerhetii iirak I
- szeles valasztek J

- mlnosegl termekek
• akci6k
• torzsvasarlo; kartya
II

Valassza aSIH RHft. boltjait!
r Gyomaendrad:
i-Fa ut 26.
I

) - Bajcsy-Zs. ilt 49.
1 - Bajcsy-Zs. tit 119.
l - HOS5Uth u. 2.
I

: - Hossuth u. 66.
1 ~

! ERZSfBfT
I ~

i . utalvanyt
1

1fLFOGADUHHl
I
I I

,,-----------------------------------------/

g!
,

, ,
AA

ezI!0/0

,

NYITVA TI4RTAs: H-P.: 8-12; 13-17-IG S10.: 8-12-IG
TELEfON: 66/386-5~,3i MOBIL: 70/503-76-12

a Lat!iz re!iz "zletben!
Maniu§ 3D-tol minden §zemuvegkeretbol

Egyeb kol- es belted festeke!"

viaszos asztalteritok

Polinetirol mennyezetlapok es szegolecek

Fali matricak, ontapad6s tapetak,

Itt atavasz kezdodhet alakasfeJujitas!
Meglljult tapeta keszlettel v~rom kedves vasJ'tr(6imat!

Papir, habos es vlies tapetak

2015-os ilj mintakkaJ

vaJamint fiireszporos tapeta, bordiirok

Minden kedves vasarl6nknak
kellemes husveti iinnepeket kivanunk!

EGESZ5EGPENZTARi k4rnYAT ES Szip I<ARTyAT ElfoGA~UNk!

Cyans ES pONTOS ~iszaIGI\l.AssAL v;'njuk IIEdvES vAsAnloiNIIAT!
TiszrdETTEl: SZAnl1A CsillA opToMnnisTA, lATSZf.RESZMESHIl
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A lapunkban megjelen6 velemenyek, erh~kelesek. hozzaszolasok. eselleg
fizetetl hirdetesek nen fellellenul a szerkesztoseg all,jsponljal tUkrOzik.
VISIonI teret adunk minden velemenynek. hozzasz6lasnak. melynek
hangvelele bizonyos elikai hal<irok kiiziitl mozog, Az "·XX·" jelQ Irasok fiz,elell
hlrdeh~sek velemenvek vaav PR·cikkek, Cimlaplerv: Novak Hanq3
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Nye vtanfolyamok
Nemet, angol ujrakezdo 40 ora, 10 het

Alapfoku nyelvvizsga felkeszito 60 ora 10 het
Tanfolyamkezdes majusban.

Jelentkezesi hatarid6: majus 10.
Oradij: 500 - 850Ft - letszamt6i fugg6en

S 'NITOaEP
REZELI TA OLYA
indul megfelelo szamu

jelentkezo eseten p .:~>,.y::?~~

jelentkezes: majus 10-ig.

INTE Nyelvstudio, Gyomaendrod
Kossuth ut 18. kedd-pentek: 15.00-18.00 ora

Tete/on: 06-20/229-7022; 06-20/947-1603
internyetvstudio@gmail.com

Befejezesehez kozeledik agyonla
endrodi turisztikai beruhazas

Koztiink elnek... .... 8-9.oldal

Dr. Franko levele ... 2. oldal

Loves az ablakra 10. oldal

Esemenlek aBethlenben: 4. old~
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FOGGETLEN VAROSIrHAVILAP
Ara: 200 Ft

Majus I-en megnyitotta kapujat a XVll. Gyomaendrodi
Nemzetkozi Sajt- es TurMesztival. Toldi Balazs
polgarmester koszontOje utan Kulcsar Laszlo a megyei
agrarkamara elnoke, es Zalai Mihaly a Bekes Megyei
Kozgyiiles Elnoke mondott beszMet. Az idei fesztivalt a Dr.
Fazekas Sandor fOldmiivelesiigyi miniszter nyitotta meg.

Gyomaendrodon, majlls I-en, a Sajt- es Tur6fesztivalon, a
foldmGvelesugyi miniszter, dr. Fazekas Sandor velemenyet
kerdeztiik a rendezvennyel ka esolatban.
"Lathat6 a komoly erdek
lodes. Bizom benne, hogy
egyre t6bb tejtermelo ked
vet kap ahhoz, hogy tejter- "--=

mekeket is keszitsen.
Gratulalok ehhez az elkep
zeleshez, kivanom, hogy
sok ilyen es hason16 rendez
veny legyen. A fesztival
pedig kulon vonzerot jelent
a telepiiles szamara, remelem, hogy t6bb es tobb kiallit6 resztvevo
jon el ide aj6voben.
Megelhetest kell talalnunk videken az embereknek, es az egyik
legjobb megoldas, ha elelmiszert allitunk e16 es sajat magunk
forgalmazzllk. Az izesitett sajtok irant komoly kereslet van, es
remeJhetoleg ez elZ erdeklodes fenntalihat6, a t6megtermekek
helyett az adott tajegyseghez, varoshoz kotheto eJelmiszerek
egyebkent is nagy nepszeriisegnek orvendenek. Az a legjobb, ha
nem alapanyagkent ertekesitunk valamit, hanem kesztermekkent, a
megelhetestjobban segitve.
A Bethlen iskolaban pedig felismertek, hogy olyan szakkepzesre
van sziikseg, amely a helyi erlekeket tovabb viszi, llgyanakkor a
kepzessel uj munkahelyeket lehet megalapozni es biztos
megelhetest adni a diakoknak. Mindezekhez, a rendezvenyhez es az
oktatasi eredmenyekhez, esak gratll1<llni tudok a Bethlennek es
vezetoinek, tanarainak, a tanuI6knak!"

Davidovics Laszlo kitiintetese
A LengyeJorszagban tart6zkod6 diakokat IMogatta meg a Bethlen
iskola igazgat6ja, Davidovies Laszl6, valamint szak.rO.ai erlekezlet
zaj lotI a lengyel miniszteri tanaesllokkal. Ezen az esemenyen
atvehette Davidovies (Ir a lengyel miniszteri elismero oklevelet a
t6bb eves szakmai gyakorlatok megszervezeseert, az ERASMUS
program kereteben. Ez egy magas elismerest a programok
lebonyolitasaert. Ez ana serkent, hogy uj tavlatok es celok fele
vigyilk ezt a t6bb eves kapesolatot - mondta Davidovies Laszl6. A
lengyel palinerek biztositottak an61, hogy a Bethlen Gabor
szakiskolaval tovabb kivimjak folytatni a kapesolatot, szakmai
gyakorlatokat. JLmius h6 folyamall egyhetes szakmai programokra,
tapasztalatszerzesre erkezik majd egy 45 fOs lengyel ki.ild6ttseg
Magyarorszagra, t6bbek koz6tt Gyomaendrodre is.
(Cikk a 4. oldalon)
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D,: Frank61evele

A mi lelkiink milyen?
"LelekJ<eJ a Kbrbsbk menten" - ilyen tablak hirdetik azokat a
projekteket, melyek megval6suiasM IMjuk immaron a varosban. Az
emberek t6bbsegenek a labia nem sokat mond, csak spekulalnak mit is
jelent ez a szep sz6bzbn. Most, hogy kezd kibontakozni a val6sag, ne,m
mindenki lelkesedik az iigyert. Hiaba, ilyen az ember lelke. En
termeszetesen megvedenem a GYUSZTE-t es az onkormanyzato( is (a
regit), hiszj6t akartak es akamak. Ezekre a dolgokra lehetett palyazni.
Pr6balkoztak es siketiilt. Soha eonyi penz nem bmJbtt a varosba, hogy
a palyazat biral6i tisztaban voltak-e a megval6sitas helyszineivel?
Van-e vallasi kulruraja az itt lak6knak? (Szerintem nincsen.) Van-e,
volt-e egyhazi kiilbnlegesseg, latni val6, amit meg kell, meg Jehet
tekinteni? ATisza-t6 kbrnyekbeli telepiilesek is kb 450 milli6 forintot
kaptak a vallasi turizmus fejlesztesere, ok hat kbzseg templomait
hozattak rendbe. Ez is megoldas, igy lattakj6nak. Nalunk mi tblient? A
Pajer strandon epiil egy mtlZeumszerll kbzpont, ahol enni es inni is
lehet. Szerintem messze van es esak szezonalis strand. Ettol sem a
gazdasagi es egyebkent sem fog lenyeges forgalomnbvekedes lenni.
TehM a helyszin az elhibazott. Zarandok turizmus Endrodbn nem
hinnem; hogy az ut6bbi szaz evben igazan leli volna. Persze, be lehet
inditani ugy mint a Sajt- es Tur6fesztivalt. Sem a sajtn.ak, sem a rur6nak
nem volt kultllrlOrteneli mtdtja, majd csinalunk l Es lam, eszik az
emberek. Egesz evben egyszer. ..
A zarandokok pedig remeLhetoleg nem fogjak elkeriilni a telepiilest.
Hunyar61 meg fcildes tlton is kbnnyen elerhetb a Varoshaza, nem
beszelve az egyhazi iskolar61' Megpihenni is lehet majd Varfi ureknak

A Gyozelem napja
1945. majus 9. Eur6paban veget ert a II. Vilaghaborll. Az orosz
csapatok bevonulnak Magyarorszagra. Elotte a romanok
szembefordulnak a szbvetsegeseikJ<el, beengedik oket Ukrajna felol,
majd veliik egyiitt felszabaditanak. A hilbortl veget ert, a nemet
megszallas ulan jbn az orosz. Malenkij robot, internalasok,
kegyetlenkedesek - masoknak val6ban felszabaditastjelentett ez a nap.
Nem egyforman eltek meg a magyarok. Mai barMaink Sztalinnal
Jall<\ban kiegyeztek, felosztottak Eur6pat,joguk volt hozza, ok voltak a
gyoztesek. A XX. Szazad eJejen Trianont adtilk, most az orosz
megszallast tart6sitottak. Ma beke van, - meddig? Nem tudhat6.
Remelem valaki elmegy Moszkvaba a Gyozelem iinnepere, kepviselve
orszagunkat, mert igy illene! Milli6 orosz kisember halt meg akkor
kicsit miattunk is. Emberek voltak,jbttek a lenini-sztalini pokolb61.
Most iinnepeltiik az Anyak napjM. GC'ndoljunk azokra az edesanyakra,
akik hiaba vartak akJ<or, 45-ben haza a feljiiket, fiaikat. Nem jbttek,
nem, soha tbbbe! Fajdalmuk merhetetlen volt, a vesztesegiik
p6tolhatatlan. Ne engedjiik, hogy a politikusok hazardirozva halalba
ki.ildjek ismet az Apakat, Fitlkat! Ok es csak ok a bajok okoz6i, szerte a
vilagban! Tisztelet az edesanyaknak, emlekezziink rajuk szeretettel, az
eletiik mar a multe, fajdalmaikal elvittek magukkal, de benniink elnek
tovabb! Tartozunk nekik a bekevel! DI: F K.

Felujitottak a termalkut terburkolatat
A napokban fejezodbtt be a termalktlt kornyezetenek felujitasa. A
kbzmunka program kereteben elvegzett munkalatok soran kicsereltek
a csapadekviz elvezeto rendszen, kibovitettek a diszburkolatteriiletet a
komt szeleig. A megnovekedett teret pedig viragos ladak sora zarja Ie.
A terburkol6 kbveket egyebkent a Start Szocialis Szbvetkezet gyartotta
az bnkormanyzat reszere.

lesz honnan elindulni es hazaterni. A viccet felre teve Endrodnek isjar
egy 0lcs6 szallodafele. Otiiljiink neki. A Szent Antal pekseg pedig
kimondottan konkurenciat jelenthet a Siker bolthal6zatnak, a verseny
pedig minosegi ugrast is hozhat, ez lesz a SIKER!
Alegnagyobb gond a gyomai Erzsebet ligettel van. Nem tudom hanyad
reszet vesztette most el, de kar erte! Miert? A harom meter magas
tanbsveny elielmezhetetlen es ronda. Latom, hallom a gyerekeket,
mikor kbrberohannak majd rajta. Nok nagyon fogjak elvezni. A
fatorony alli161ag a madarak kbzvetlen megfigyelesere szolgal es nem
panorama ki lat6 lesz. Hat itt a baj! Az esetleg ott feszkelo madarak mar
most az epitkezeskor elkoltbztek onnan. Madarakat csendben, kello
tavolsagb61, fcildrol, szabad szemmel, esetleg tavcsovel szokas
megfigye4lni, minden mas kbzeled6 megoldas butasag, tudatlansag!
Mire feleriink a toronyba minden madar a kozelbol mar reg elrepiilt!
Errol ennyil. Ha torony mashoI epiilt volna, mondjllk a termatfurdo
parkol6jaban, ott a liget kbzvetlen kbzeleben, lenne ert~lme. Lathat6
volna a k6rnyek, a strand, lenne nezb es bevetel. [gy az egesz
ertelmetlen szamomra. Ennek ellenere nem megvetendo a
pr6bftlkozas, a tenni akaras. Legyiink megertoek, a szandek j6, csak a
helyszinek szerencsetlenek. Az ido majd mindent megmond, varjuk ki.
Azert van mit siratni. A vizi szinpadhoz nem ertek, a szunyogok miatt
nehez elkepzeJni ott esti eloadasl. A hid remelhetoleg betolti a szerepet
es kbnnyebb lesz rajta az idos embereknek is kbzlekedni. Kar, hogy
ennyi penz nem okosabb dol~okra megy eliDe hM a palyazat errol
sz6lt, el kell fogadni az UNIO bokezU, j6lelkll adakozasM, oliiljiinl<
neki! Kbszonjiik meg, es ne fanyalogjunk! Megiscsak lOrtent valami a
nagy esendben. Majus van, minden szepsegevel' Otiiljon a sziviink, a
lelkiink es ebredjiink fel! DI~ Franko Karoly

Bacs-Kiskun Megyei
Prima Dij 2008 
Szappanos Istvan
Gyomaendrodi kiallitasat mintegy harmine
erdeklodo elott nyitotta meg Turai Kamill

: miiveszetfiloz6fllS, eszteta. Kepei nagy
erdeklodest keltettek. Megtekinthetok a
keptarban majlls 29-ig.

Uj kijelOlt gyalogatkelOk letesiilnel{
A Varoshaza elott, a Selyem uton, a Szent Gellert Katolikus Altalanos
[skola elott a Lidl-nel es az Apponyi tlton a Fo tit keresztezodeseben
letesiil ket kijelblt gyalogMkelohely.
Mindilarom hely rendkiviiJ forgalmas es balesetveszelyes. A
Varoshaza elotti parkol6 eddigi megkbzelithetosege sem felelt meg a
kbvetelmenyeknek es gyalogittkelo sem vedte a gyalogosokat, igy a
zebraval egyiitt tlj gepkocsi ' . 1

bejar6 is epiil. Az Apponyi '
tlton leteslilo gyalog
atkelohelyet a volt Szab6
KTSZ elotti buszmegal16
forgalma is indokoltta telle.
A gyalogatkelok epitesel az
bnkormanyzat finanszi-'
rozza. A kivitelezest aT6tka
Ep vegzi. A terkbveket a

.Start Szocialis Szbvetkezet
gyartotta.
Eiso iitemben az epitesi
munkak, majd a forgalom
technikai munkalatok
(zebrak fel festese, meg
vilagitas kiepitese) val6
sulnak meg, vegiil a forga
lomiranyit6 kiizlekedesi
tablak keriilnek kihe-
Iyezesre. L ..~"":':'~~~
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A Hidknap Faipiari Kft epiti meg az Erzsebet-Ligeti tanosvenyt es a
kilat6t.
A Nemeth Nyilaszar6gyart6- es Forgalmaz6 Kft. alakitotta ki a Koros
Latogat6kozpontot a J6kai utcai egykori iskolaepiiletben.
A napokban kezdodik el a gyomai Hantoskerti holtagon levo, - a
sportcsarnok melletti - hid atepitese es a mellette leva rendezvenyter
kivitelezese. Ez lIt6bbi munka kivitelezesi hatarideje 20 15.jlmills 15.
- A Kurus Latogatokuzpont mClszaki atadasa milr folyamatban van. [den
april is 10-en a klllcsatadas is megtortenik, s ezt kovet6en kezdodnek
meg az epiiletben az llgynevezett elmenyelemek beszerelesi, telepitesi
Illunka-Iatai, melyet Patk6s Gabor tapiogyorgyei vallalkoz6 es csapata
keszit.
- Az Endrodi Nephaz udvarc'm megepiilt zarandok szallashely, valamint
a szomszedsagaban leva Szent Antal kenyersiit6haz mGszaki Madasat
aprilis 14-en fejezik be, s ezeken a helyszineken ezutan kezdodik meg
az epiiletek belso berendezese, melyet a zsambeki Alex Slltor Kft keszit
yl.

Gyomaendrodi turisztikai beruhazas + forum
Mint an61, mar konlbban beszamoltllnk, 2014. okt6ber 29-en a katolikllS templom, valamint a Szent Antal kenyersiito hazat.
varoshazan keriiltek alairasra a Letekkel a Korosok Menten elnevezesii A T6tkaep Epitoipari Kft. nyerte el a Templom-zllgi holtag partjan
gyomaendrodi tllfisztikai beruhazas kivitelezesi szerzodesei. letesitendo Sarka Halaszati Utogato Kozpont epiteset.
Ismeretes, hogy a gyomaendrodi otlkormanyzat 459 milli6 forint Lezartak a sportcsarnokt61 az Erzsebet ligethez vezeto lejar6t mivel
osszegCI tamogatast nyert a Turisztikai attrakci6k es szolgaltatasok megkezdodott a S6hajok hidja atepitese. Ezzel egy idoben
fejlesztese cimG palyazati kiirason. A projekt Gyomaendrodon tobb megkezdodott a ligeti kilat6 szerkezetenek osszeallitasa is. A kilM6 f6
helyszinen val6sul meg. celja a liget, mint erdo, sokszinii elovilaganak megismerese.

------ * * * * *
Aprilis 27-en az Erzsebet ligetben zajlo epitkezes szinhelyenel
talalkozott Toldi Balazs polgarmester es nehany erdeklodo. Kivancsiak
voltak a polgarmester velemenyere. Tobben a liget rombolasanak
titt,daltak az epitkezest, illetve a mar elkezdett rombolasok
folytatasanak. Elhangzott, hogy mashova kellett volna telepiteni, ahol
nem foglalja el a ligetet es nem valtoztatja meg a liget eredeti jelleget;
miert nem volt lakossagi forum ebben az iigyben?
Toldi Balazs elmondta, hogy a palyazat beadasanak ideje 2011-12 volt,
mind a negy fej lesztesre. Teljes koltsegvetese 460 milJi6 forint, amit az
Uni6 fedez. Az endrodi reszben a Pajer strand kornyezeteben a
telmeszet es kornyezetvedelem, a zarandokturizmllshoz a kenyersiito
haz, es a Szent Antal zarandokhaz. A gyomai reszben atepiil a S6hajok
(eredetileg S6-hajok hidja), aminek a neve megmarad es nem Szent
Uszl6 hid lesz. Az Erzsebet ligetben a kilM6 es egy korbejar6
"folyos6" 168 meter hosszan. A kilat6 specialis kialakitasll lesz:
kemlelo latcsovel, iiveglap aljzattal. Tobbfele gondolkodtat6
jMekokkal. bsvenyekre fahancsot sz6rtak, ismel1eto tablakkal itt-ott,
madalfeszkeket epitettek a falua peldalll, valamint egy rendezveny
teret alakitanak ki. Berllhazas kell, azonban mindenkitol elvarhat6,
hogy egy barmilyen erteket kepviselo epitmenyt, vagyis semmit ne
tegyen tonkre, ez alapveto.
Egy lakossagi f6mmon sok minden elhangzott volna, de nem
kepviselte volna az egesz lakossag velemenyet, pedig ez lett volna
sziikseges. Az idok folyaman azonban valtoznak az epiiletek, bizonyos
egysegek, intezmenyek fllnkci6i, s ez a valtozas mindig nemi zokkenot
okoz. A tervezok celja is az altalaban, hogy olyan fllnkci6kkallassanak
el bizonyos helyeket, ami elotte nem volt, ezert lljdonsagotjelentsenek.
Ezzel mas embereket, netan tomegeket is vonz a letesitmeny, nem csak
azokat, akiket elotte is. Tehat azzal, hogy egy llj, mas funkcio is kultozik
a ligetbe, ugy gondolom, szelesedni fog azok kore, akik hasznalni
fogjak ezt a letesitmeny a fiirdo mel lett es el kell fogadni a valtoztatast,
ujitast celzo torekveseket! - mondta a polgarmester.

- A Sarka Halaszati Utogat6kozpont es az Erzsebet ligeti tanosveny
eseteben a kivitelezesi hatarido marcius vegerol aprilis 30-ra m6dosult,
s az epitkezes ennek megfeleloen az litemterv szerint halad.
- A Hantoskerti-holtagon ativelo hid es a mellette levo rendezvenyter
kivitelezesi munkalatait egy isaszegi ceg, az Everling Kft. nyerte, s a
munk31atokat mar aprilis elejen megkezdtek. Meg ezen a heten lezaljak
az Mepitendo atjar6t, s a kivitelezestjunius kozepere befejezik.
A Csabaep Kft. epiti a Szent Antal Zarandokhazat az Endrodi Nephaz
lldvaran, 2 llj lit menti fesziilet epiteset a kondorosi uton a volt Kalvaria
helyen es a Szent Gellert Altalanos Iskola elotti teren, 3 meglevo
feszlilet felujitasat (Endrodi temeta, Templom-zug, Jezus Szive

VeIemeny
Vannak tobben, akik nem fogadjak kitoro lelkesedessel a
fej lesztesekkel, epitkezesekkel jar6 herce-hurdt, fakivagasokat, es
egyeb drasztikus beavatkozasokat a holtag, a liget kurnyeken l

(Allit6lag a S6hajok hidjan a fi'lzfak oregek es betegek voltak, ami miatt
ki kellett vagni oket?!)
Ugyancsak nagy a felhaborodas a varosban foly6 iv6vizvezetek
rekonstrllkci6javal jar6 kivitelezesekkel is! Sokak szerint a munkakat
nem megfelelO minosegben vegzik, kezdve a megindulast61, az
asasokt61, szerelesektol, a befoldelesekig. Ugyanakkor a megszokott
osszkep is nagy csorbat szenvedett a durvanak is mondhat6
beavatkozasok miatt.
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1 % 1 % 1 % 1 0/0
Amennyiben lehel6sege van, kerjuk tamogassa az egyesulelet.
AD6szAMUNK :19057134-1-04

Tajekoztat6
Mozgaskorlalozottak es Hadirokkanlak Gyomaendr6di Egyesulele

tajekoztatja a Tagsagat,
Hogy 2015. 07. 25-en 10. h. kezdettel a Katona J6zst:f

Muvel6desi hazban tartand6
25. eves evfordul6jara

es hagyomanyl 6rz6 XI. Bogracsos Babetelek F6z6versenyere
Reszveteli sz{mdekukat miel6bb jelezzek a 06-66-386-677 lelefon

szamon, illelve a MozgaskorlMozoltak es Hadirokkanlak
Gyomaendr6di Irodaban /Gyomaendr6d H6sok utja 56. sz.! alalt.

EB"EB: szabadszedes Bogracs gulyas, slitemeny.
Ervenyes tagsaggal rendelkez6 tagnak 1000.- Ft, es hozzMal10z6

1600.-Fl
Tiszlelt Gyomaendr6di polgarok ezlllon is szerelnenk meg

koszonni 2013 .ev az ad6 1%-al am it a MozgaskorlMozottak es
Hadirokkantak Gyomaendrodi Egyesiilelnek ajanlottak fel.

Timame Kozma Aglll?s

UJ GYOMAENDRODI HiRLAP4

XIII. BOGRA.CS NAPJA
2015. junius 6. Szombat, Gyomaendr6d (Oregsz616), Kondorosi ut
I. (a R6zsal1egyi Haz melJetti szabad tetiilet.en....."..,.••
Nevezesi kateg6riak:

- paprikas krumpli
(minden valtozatban),

- porkolt
- egyeb
(ami a bogracsba belefer).

Jelentkezes a fOz6versenyre:
20 15.junius 3-ig
szemelyesen a R6zsahegyi Hazban,
vagya 66/282-659, 30/599-4 1-671elefonszamokon.
Nevezesi dij: 2000 Ft/csapat.
(Fedett f6z6hely, 2 db s6rpad aszta Iia I, ti\zi fa. Minden tovabbi
garnirura 1000 Ft.)
Varjuk az arusok jelentkezeset is! Egesz napos programmal,
gyermeknapi meglepetesekkel, esti sztarvendeggel varunk minden
erdekl6d6t. (A reszletes programr61 kes6bb adunk tajekoztatast.)
Mindenkit szerelettel varunk!

Esemenyek a Bethlenben:
ceIegyenesben a vizsgaidoszak - erosodo nemzetkozi kapcsolatok

elismeres iskolanknak is, hiszen a miniszterium egisze alatt dolgozunk.
Ezert is fO feladatunk a miniszterium es a kormany videkfejlesztesi
politikajanak megval6sitasa. A rendezvenyen reszt vesz az orszaggyulesi
kepviselonk is, lovabba jarasi es megyei el6kelosegek, politikllsok,
szakemberek. Az iskola regi baratja, szakmai partnere Kacen Boussollar ur,
a Francia tejtermek tanks elnoksegenek tagja, a provence-i regi6
mezogazdasagi kamarajarlak aleln6ke elvallata, hogy a Sajt- es
TllrOfesztivalon a sajt birfllatba reszt vesz, a zsiiri elnoke lesz.
~:. ~'//,':. r:,..;··~ ~egtisztelletes ez.szam~nkra. .

,.t'~J"'r.;{:;, ..,:::,,; ':."~. Pdla~atnytl.ag. Iskolank a s~akm~1
• ' J.' ''t' ~;. 'ift vlzsgakra keszul. A szmtvlzsgak mar

.,••'t> f .megtortentek, az erettsegi es a szakmai
'j 'w: :; vizsgak kovetkeznek. Adiakok fele16sseg

~"j f1A;oi,,,:;;';·";;.'· " . es tlld~tosan ..all~ak hozza ~ vizsgakhoz,
,.,.lllt ~,'. (;lC~ ··i".i' " valamlnt zomeben elszantak, hogy

,~,\ ,{Ih .'~ ~ esetleg folylassak lanulmanyaikal a
Bethlenben technikllskepzesi szinten is.
A miniszterium kiirta az igazgat6i
palyc\zatokat tobb iskol<ira vonatkozoan,
koztiik a gyomaendrodi Bethlen
szakkepzo iskolara is. Errol Davidovics
igozgal6 ur elmondta, hogy folytatni
szeretne a tobb eve a kollegakkal es
vallalkoz6kkal kozosen elkezdett
tevekenysegeket, a programokat,

szakmoi gyakorlaton palyazatokat. Tehat beadta jelentkezeset, hogy az iskola lanarainak es
tanuloinak a megfelelo elerheto celokal mlltathassanak a miniszteriummal
k6zosen. A nemzetkozi kapcsolatokat, aminek Gyomaendrod fellegvara
orszagos szinten is a szakkepzes teren, folylatni kell! Hiszen el6ttlink all a
20 15-os, 2020-as palyazati fordlll6. es csak az tud palyazni. akinek mar
kialakitott kapcsolata lelezik, van koncepci6ja, es lamogalasa belfcildi es
nemzetkozi szinten. Palyazatomhoz tamogatast kaptam kollegaimt61 es a
diakokt61 is.
Az iskola tobb eve kiolakitotl nemzelkozi kapcsolotat szelesitjiik ugy, hogy
a LEADER, az Eur6pa Uni6 videkfejlesztesi programjaban is reszt
vesziinJ<. A Tisza-menti LEADER, amely a Tisza-t6 es a mezogazdasagi
iskolak teriileten van Jasz-Nagykun-Szolnok megyeben, keressel fordliit
hozzank, hogy szervezziink nekik szakmai eszmecseret es szakmai
programokat Francia es olasz partnerekkel. Eleget teve ennek,
Olaszorszagban egy agrar-lurisztik<li jellegii konzorcillmmal osszehozlllk
oket, es berllhazasi palyazatokban fognak indulni az olasz partnerekkel. A
Francia LEADER csoport kinyilvanitotta szandekat, hogy kozos
konferenciakat es lIni6s programokat kesziilnek beadni a magyar LEADER
csop011tai. A Bethlen iskola valla Ita ezen programok megszervezeset,
lebonyolitasat gesztorkent. Ez azt eredmenyezi szamunkJa, hogy a Bethlen
megjobban ismerlte valik vallalkoz6i es gazdasagi korokben.

A Fodmuvelesugyi Miniszlerium fennlartasaban mill<odo gyomaendrodi
Belhlen Gabor Mezogazdasagi es Elelmiszeripari szakkepzo Iskola es
Kollegium igazgal6ja, Davidovics Laszl6, a kovetkezo fontos hirekkel
szolg{lIt lapunknak.
"Az iskola tanul6i a kozelmltltban sikeresen reszt vettek
katasztrOfavedelmi versenyeken. Helyi szinten elso es masodik helyet
foglallak el, az ezt kovelO teriileti versenyen pedig eZlist es bronzermet
szereztek. Az eredmenyt koszonheljlik Molnar Istvannak es a kollegak
felkeszilesenek!
Egy hetre az in((~zmeny vendege volt
Francois Ben'out aki a Francia Toulouse
varosab61 erkezett es szakkollega. Egy
otlani mezogazdasagi szakkepz6
iskolaban oktat. A disszertaci6jahoz
gyiijlott nalunk, es alIa laban a magyar
mezogazdasagr6\ anyagot. Kom6czi
Krisztina kiserte, kalauzolta a
vendegiinkel. Meglatogattak nehany
allattart6 telepet, az itteni
takarmanyozasi eljarasokat
tanulmanyozva. Toldi Balazs
polgarmester is fogadta, es erlekes
informaci6kkallatta el. Francois Berrout \
disszertaci6jaban tovabb viszi nem csak
iskolank hirnevet, de a kornyek hireit is.
Jelenleg iskolankb61 tizennegy diak van
Lengyelorszagban, ajanovi menesben.
A Bethlen szakkepzo iskola folytatja azt a tevekenyseget, hogy igyekszik
osszefogni tevekenysegiikben a mezogazdasagi szakkepzo iskolakal. Mint
most is, amikor a gyomaendrodi lanulok a kenderesi szakiskolaval egyiitt
dolgoznak. A Bethlen iskolahoz kozel all a kenderesi intezmeny, mert
hiszen iskolank volt igazgal6ja, Urban Vince bacsi, hosszll eveket
dolgozott Kenderesen. Mi folytatjuk elodeink hagyomanyM abban is, hogy
kozosen gondolkoclunk a szakkepzesrol es a videk jovojerol. Ezekkel a
diakokkal Perei Gabor es Tolcser Zoltan tanarok szakoktat6k
foglalkoznak. A diakok jot erzik igy magllkat, mikozben uj, innovativ
ismereteket szereznek a lovas turizmusban, az mezogazdasagi
szakmakblln, es a ver.degIMasban.
Az iden egyebkent varhal6 lobb lengyel es fi'ancia diakcsoport erkezese a
Bethlen iskolaba. Elkezdodik tovabba az inlezmenyiinkben a sajliizem
fejlesztese is.
A Sajl- es TllrOfesztivalra kesziiliink (az inlerjll idoponlja aprilis 22.) 
folylatta Davidovics Laszl6 igazgat6. Oriiliink annak, hogy Fazekas
Sandor fOldmi.'lvelesiigyi miniszler, mint a rendezveny fO vedn6ke
elfogadta a meghivasllnkat es koszontol mond a fesztivalon. Megtekinti a
fesztivalt es konzultaci6t folytat intezmenylink szakoktat6ival. Ez
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/(IS BALINT IS/(O£14
Darvas Tibor versmond6 verseny

Tizenegyedik alkalommal rendeztlik meg a Diakonkormanyzatunk
altai alapitott Darvas Tibor Versmond6 Versenyt. Minden evben ezzel
emlekezunk iskolank egykori kivat6 tanarara, s egyben tisztelgunk
J6zsef Attila emleke elott, kinek szuletesnapjat 1964 6ta a kolteszet
napjakent iinnepeljiik.
A versmond6 versenyt aprilis 14- en, Tibor napon rendezluk kulon a
kis- es nagydiakoknak.
Legtehelsegesebb versmond6ink - alkalomhoz illoen 
konyvjutalomban n':szcsultek.

Helyezettjeinl<:

A SZENT GELLERT /(ATOLI/(US ALTALANOS IS/(OLA,
GIMNAZIUM ES /(OLLEGIUM HiREI

GIMNAZIUMI EGYSEG

Disputa-hirek
Ismet sikert konyvelhetett el disputakorlink: harom esapattal vettek
reszt a Sz6krakesz Orszagos Vitaversenyen, a budapesti Apaczai Csere
Janos Gimnaziumban. Mindegyik esapat kitlin6en szerepelt, a magas
egyeni pontszamok azt mutatjak, hogy a zs(\ri ertekelte a
teljesitmenyliket. A KID nevii csapat vegul az elsa vitanapon
mindenkit legy6zve jutott az eladont6be, ahol aztan legy6zte az
Apaczai gimi egyik csapatat, es dont6s lett. A dontat egy debreeeni
csapat ellen vivtak az ELTE logi Karanak Maria Terezia termeben. Bar
itt az ellenfel bizonyult jobbnak, kemeny esataban legy6ztek a KIO
esapatat, tagjai, akik igy orszagos masodik helyezettek lettek. A esapat
tagjai: Lucas Lancaster, Szuj6 R6bert es Botos Pongrac, mindharman
9. A osztalyos tanul6k. A masik ket esapatot Nagy Tibor, Kun
Zsigmond 13. A, illetve Fekees Gergely 12. A osztalyos tanul6k
(Kneresek), valamint Csordas Aliz, Szonda Lili es Deli Csenge
(Knerteszek) 10. Aosztalyos tanul6k alkottak.
A versenyben Szuj6 R6bertet a masodik legjobb sz6noknak
va lasztottak.
Felkeszita tanaraik: Malatinszky Zita es Valuska Lajos.

DOK-nap
Ebben a tanevben rendhagyo modon rendeztlik meg hagyomanyos
DOK-napunkat. A Sz61j Bele! Vitaz6 kozossegek - kozossegi vita
elnevezesi't program kereteben elabb osztalyszinti\ projekteket
szerveztiink, amelyek azttm egy nagy kozos alkotassa forrtak 6ssze az
iskolai diak-onkormanyzati napon. Celnnk az volt, hogy feltaljuk
iskolank er6ssegeit, gyengesegeit, mit varnak el t6lUnk a sziilak es
tannl6ink, mit tndunk ebbal megadni, mire eleg az a tudas es
tapasztalat, am it mi nyujtunk a tanlll6inknak.
A OOK-napon, a program zarasakent az osztalyok elkeszitettek es
bemutattak plakatjaikat, melyek rendkiviil hasznosak es tanulsagosak
mindannyillnk szamara, es tovabbi k6zos gondolkodasra, alkotasra
sarkall tana11 es diakot egyarant. A OOK-nap masik fe/eben a II. B es
12. A osztalyok szervezeseben kLiionboz6 helyszineken szines
programokon vehettunk reszt (kezmuveskedes, tanc, sport, drama, seta
stb.), majd a DemokJatikus Ifjllsagert Alapitvany tamogatasaval egy
kozos pizzazassal zamlt a nap.

Tskolankban iden is megiinnepeltiik a kolteszet napjat. Egy hangulatos
kollegillmi zenes est kereteben a helyi Tiizmenedek egyuttes adott ela
alta Ink megzenesitett verseket. Musonlkban a tizenket h6nap
elevenedett meg tiibbek kozt Cs06ri Sandor, Gergely Agnes, Osida
lena, Szilagyi Ferenc, B. Molnar Zsuzsanna versein keresztiil. Az est
meghittsegehez hozzajarult, hogy az egyiittes tagjai kozt szerepelt
iskolank igazgat6ja, T6th Ferenc es Valllska Lajos tanar tLr is.

I

'"

5. evfolyamon:
I. Izso Csenge 5.b
Oszlar Tamara 5.a
II. [gnacz Reka 5.e
[II. Nandori Vikt6ria 5.c
6. evfolyamon:
I. Koma Laura 6.e
II. Varju Gergo 6.a
III. Geesei Lilla 6.b
Nagy Noemi 6.a
7. evfolyamon:
I. Vinkovies Zoltan 7.b
II. Geesei Zita 7.e
III. Ugrai Laszlo 7.e
8. evfolyamon:
I. Weigert Csenge 8.
II. Vatjtt Daniel 8.b

1. evfolyamon:
I. Vaszkan Milan La
II. T6th Malvin La
III. Ket1esz Sara I.b
Kiilondijas: T6th David I.a
2. evfolyamon:
I. Horvath Luea 2.e
II. T6dor Akos 2.e
II I. Nagy Andrea 2.a
Kulondijas: Farkas Reka 2.e
3. evfolyamon:
I. Bula Boglarka 3.b
II. Fekete Reka 3.b
III. Weigert Willa 3.a
4. evfolyamon:
I. Vinkovics Agnes 4.a
II. Csanyi Brigitta 4.a
III. Peteri Patrik 4.e
Kulondijas: Erdetyi Anna 4.a

\.~ ~~L~~~lri,JJll.:

Az Endrodi Nephazban szerepeltek
2015. aprilis 9-en delutan Gyomaendr6d Yaros Nemet Nemzetisegi
Onkormanyzata, a Bekes Megyei Nemet Nemzetisegi Onkormanyzat
es az "Oroksegtar" Szerkesztosege "A magyaror.l'zagi nemzeti.w!gek
kulltinija a kozoklalasban, kozllluvelodesben az "Orokseg-Kulttira"
Oktalasi Elekll'Onikus Tudasbrizis kozvetitesevel" eimu konzultaei6s
bemutat6-el6adast szervezett az Endradi Nephazban. Az elaadas el6tt a
Kis Balint Altalanos Iskola nemet nemzetisegi nyelvet tanul6 4. a
osztalya rovid mllsorral sz6rakoztalta a kozonseget. A diakok
megtekintettek a Nephaz kiaJlit6 termeben nyil6 "Svab nepi
vallasossag targyai" cimu kiallitast is, melyet Fulop M6nika
evangetikus lelkesz nyitott meg.
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REGI DUTORT, ANTIK DUTORT VASAROLOKI
Gyomaendrod, VI ker. 540.

Telefon: 06-30/9533-594

REALIS AnON VESZEK:
Boltberendezest • hagyatekot, regisegeket,

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

faliteka, konyhaszekreny, lada, szek,
tiikor es ttikorasztal, kredenc)

Fizetes azonnal, keszpenzzel!
Barkai lso/t, G)'omael/drOd, Bocskai u. 59.

Temetkezes, temetkezessel kapcsolatos
teljes koru tigyintezes

GYOMASZOLG lPARI PARK KFT.
Gyomae1ldrod, lpartelep lit. 2. SZ.

Tel.: 66/386-233; Fax: 386-269
Az iigyfelszolgMati irocla nyitva tartasa munkanapokon:
8-12:00-ig es 12:30-15 6raig. ipgyomaszolg@intel'net-x.hu

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

Mobiltelefon Szakuzletben! 1••~ia41,
Uj es hasznalt mobiltelefonok

ertekesltese, javitasa! I~;:;;:;II

Tartozekok, navigaci6k!
Nyitva tartas: H-P: 9~ 12; 13-17. ij~!1ij/~~~I.~~b

Szo. 9 12.

"Su'p I'IIflliball, arall? aj/oll UGYELET: ejjel-nappal hivhalo
kopogoz 1/1001. flOgy oZl/bncl-e?" telefonszam: 06-30/630-80-97

(lVeores Sill/dOl)
.... Csoke Janos .... ....

TEMETKEZESISZOL6ALTATAS

Darilt beton, tegla: 2500 Ft +ifit61
Elerhet6segek:

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

• EpitOipari szolgaltatasok nyujtasa,

~ epftesi anyagok szallitasa

• Kornyezetvedelmi engedellyel

tiszta beton, teglatOrmelek

atvetele dijmentesen

PAP'RDOBOZ
StancoIt es hagyomanyos
PAPIRDOBOZ gyartasa

I , I

STANCFORMA KESZITESI
R6za kft.

5500. Gyomaendr6d, Iparte1epllt 1/1.
Te1./fax: 66/282-095; 06-20/9142-122

E-mail: rozakft@rozakft.hu

Ruhajavitast valla/ok!
Cipzarcsere, fiiggonyval'ras, atalakitas, szlikites, blJvites

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

Szombat: SZUNNAP!

Rendel:

Bekescsaba, Szent Istvan ter 6. szam alatt
c HETFON: 14-18 ORAIG
~~ - idegbecsipOdesek, iziileti blokk, tartasi

--c...<:..LL.1..I rendellenessegek I1legsziilttetese
- nyaki eredetii szediilesek megsziintetese
- sportseriilesek, iziileti bantalmak kezelese
- hagyolllanyos /dnai orvoshis
- jiilakllplllllcttiras jogy%lra
- porckorongsirvek is terdblok/wk mfitet

nelkiili megsziintetese

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

CSONTKovAcs-AKUPRESSZOR
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Eltoroltek a multat
Nincsenek mar olyan regi diszn6vagasok, amikor osszejott a csal<id, a
szomszedok. Nincsenek mar nagy Imre, Istvan es Janos napok. Az
egyhazi iinnepeken se jon ossze a esallid. Csak az uno kat viszik el a
nagysziil6kel meglocsolni, ha meg nem tud maga elmenni. A
sziilelesnapol a gyerekeknek larljak meg, ezl is angol szoveggel
eneklik: "happy birthday..." Regen keyes lanaI' volt egy kozsegben.
Kozliszlelelben alit a pap es a lanit6. Sokszor meg diszn6vagasra is
hivatalosak vollak.
194511tan a vallast iildozlek, tiltottak. Az iskolakban olyan igazgal6k es
tanarok lehettek, akikrol sokszor azt Jehetelt elmondani, hogy kar volt,
hogy magyarnak sziilettek. Sok olyan tanar volt, hogy parttag lett,
cserebe tanar lehetett, kitanulhalottlanil6nak, lanarnak. Felreneveltek
az ifjtlsagot, aZlan csodalkozlak, hogy ertelmisegkent felreviszi a
fejl6desl. Regen, ha kilanult egy szakmM, egy ertelmisegi palyal, azon
igyekezett, hogy abban legyen a legjobb. Ma azon van, ha kilanul egy
ertelmisegi largyat peldaul jogasznak, mellette kozgazdasz is akar
lenni es penziigyi szakert6 is. Meg nem is dolgozott ajogasz palyan, de
mar lljabb palyara kesziil.
A haborll ulan elvettek a regi ulcanevekel, helyette kommunista
neveket adtak. tgy vettek el a Luther M. utcanevet is Gyomar61. Akkor
senki nem merl tiltakozni, ha nem akart a gulagon kikotni. Most az
uteak visszanevezese uj nevadasa terhes az uteak lak6inak, pedig
koltsegmentesen megcsinaUak. A reformaci6 nagyban vitte el6re a
vi/agol. A reformatus egyhazi mi'lsora 2013 reformaci6r61 sz6l6
musora azt mondla: "visszaleres a regi egyiptomi valhishoz". Mikol'
egy regi sz6 erteJmet kerestek a Valikanban is ide mulogattak, itt
kerdezzek a magyaroknal! Ez is arulkodik a regi nyelviink nagysagara.
A nemet nemzetiseg neveit elvettek, mint a kozismert Schulz lenoet,
aki ujraepitette az evangelikus templomot es 37 evig volt lelkesz
Gyoman (1867-1904). Az utca atnevezesek soran ne feledkezzen el
r6la a yaros vezetese l Vannak nekiink tiszteletre melt6 oseink, akiknek
a nevet meg kell 6riznunk! Ez is erkolcsi kotelessegunk, miszerint az
ana erdemes emberek nevet orizziik meg! Ne azokat sajm\ljuk, akik az
orosz hadsereggel jottek es a nemetek elhureolascit, kiuzeset
szerveztek, es az Isten ellenes szornyi.isegeket csinallak, mely felelmet
hagyva a lakossagot elriasztva a vallast61. A vallast ludomanytalan
allitasnak allitva be. A vilag kezdete 6ta a papok tanilottak, oriztek az
iras olvasas tudomanycit, a vallas eredetenek tudomanyat, a vi lag
vallasa eredetet 6k 6riztek. A torok id6kben is megmaradt ez a
hagyom{lny, igy a vallas megorizte a magyar nyelvet is. Amagyar ludas
els6bbsege minden teruleten megnyilvanult a Karpatok medeneejeben
es a Balkanon a KisAzsiaban lak6kkal szemben.
Az emberek 1946 6ta nem kaptak hittan es erkolesoklatast, Islenlol
elfordultak. Pedig haborUval fenyegeto vilagunkban erre nagy
sziiksegunk lenne. Az, hogy a reformcitusok nem igyekeztek az egykor
a lelepiiles iskolail visszavenni, orokre elszalasztottak ezt a
lehet6segel. A reformatusok vallasnelkiiliek, a katolikusoknak pedig
hittiket meg tudjak tartani a jelen evezredben is. Mashol a protestans
egyhazak is megtal10ttak az ifjllsagot az 6 vallasukban. A dieseret az 6
papjaikat es vallasuk vezetoit illeti. Ne feledjuk a vallas megtarto ero
volt mindig! Dr. W J

Sziilo - gyermek foglalkozas ...
A Nemzeti Fejlesztesi Miniszterium altaI kiirt kozlekedesbiztonsagi
palyazat kereteben 201 S. aprilis 17-en egy sziil6-gyermek delutani
foglalkozasl szervezelt a Kis Balint altallinos IskoJa als6s tanari kara,
melynek temaja a biztonsagos kozlekedes volt. Ponlosabban a
gyalogos es a kerekparos kozlekedes alapveto szabaIyair61 sz6lt, a
helyi sajcitossagok figyelembe vetelevel (uttesten val6 biztonsagos
citkeles, lcithat6sag, eszlelhetoseg, kerekparral val6 kozlekedes).
EI6szor G6zan Helga el6adascit hallgathanuk meg ebben a temaban,
majd SOl' kerUlt egy teszt kitolteshe a hallottakr61. Jatekos feladatok
megoldasaval, vidam hangulatban folytat6dot! a delutan. Hasznos
tanacsokkal es uj informaci6kkal gazdagodva terhettek haza a
resztvev6k. A delutant szinesitette egy kisaul6 kiallitas, mely regi
rendoraut6kat mutalott be. Ezt Oroveez Oliver biztositotta szamunkra.
Koszonji.ik szepen!

Forditott vilag es pazarlas Gyomaendrodon
Uunpavasnak tamaszkodva,
yaros penzet szamolgatva,
hova, de hova mesz?
Aram es vizdijra,
ami felelos hianyaban karba vesz
Avizesekjarda melle
korlcitot nem aesolnak,
pedig az emberek
ott bukdaesolnak.

Valaki mondja meg:
I: MIERT van bekapesolva annyi lampa meg vilagosban is a MAV
poesolya tarolo rakod6nal
"Gyomaendr6d az Alfcild Veleneeje"?) mennyibe keriil? (A ferfi WC
ben sp6rolnak ra, ott hetek 6ta nines vilagitas.)
Miert nem a parkol6 es a lak6telephez kozel es6 kivilagitatlan resz

viJagitasara forditjak az aram dij<it?
2: MIERT nem hasznalhat6 evek 6ta a kerekesszek emelo? (Amikor
khtiik az uzembe helyezeset, akkor el akartak szallitatni.)
3:MIERT nem tavolitjak el a felesleges KRESZ tablakat es MIERT
olyan helyre tettek tablcit, tablakat ahova nem kellene? (PI. az allomas
el6tt miert vannak meg a megallni TILOS tablak, amikor a rendorok is
figyelmen kiviil hagyjak, hogy a gepjarmu vezet6k is figyelmen kiviil
hagyjak. Vagy udvariassagi verseny van a Gyomaendrod rend orei
kozott, mert pI. a Feszek et6tt parosan is kiternek a szabalytalan
kerekparos el6l, az Altalanos Iskola elotti kijelolt gyalogatkel6nel
ahelyett, hogy leszallitana a szabalytalan kerekparosl (aki roglon
gyalogoskent elsobbseget kapna) szinte kiugrik a gepjarmuvek ele,
azazsegiti a szabalytalankodast es baleset veszelyt is okoz.)
4: MIERT sziinlettek meg a volt Tejesarnok elotti buszmegall6t? (
Holott evek 6ta keriink tobb Bekesesaba-Gyula napkozbeni
buszjaratot.)
5: MIERT nem intezkedlek az 1-2 h6napig elfoly6 viz miat! a Vasarteri
ltp "A" epulet etott. Mennyibe keriilt es ki fizeti meg?

Orovecz F Oliver

Egy konyvrol. ..
A Corvinak cimlapjar61- magyar

forditasok
Sumer irasokat es megfejthetetlen kepirasokat tartalmaz ez a konyvem.
A Corvinak Mcityas kiraly hires konyvtara volt. Akonyvek latin nyelvii
szovegeket tartalmaznak. ACorvinak fedeler6/ idezek, amelyek latin es
sumer nyelven ir6dtak. A sumer nyelv ma mar ismeretlen, feledesbe
meruit. Arovid idezetek magyar nyelven hOSSZl\ szovegeket tesznek ki,
igy tobb mint 80 konyvb61 hldtam idezni. A Karpat medenee hely- es
esaladneveket esak sumer nyelven tudjuk megfejteni, de a vilagban, a
regen adott helysegneveket, a csaladneveket is el1elmezni tudtam. A
latin irast, mint sumer irast olvastam el, magyanil ertelmeztem, de
latinul is elolvashatok a eimlapok.
A regi kulrura a sumer nyelvre epulo hun vilageivilizaei6ra epiilt fel. A
Corvinak a hun eivilizaei6 jegyeit is magukon viseJo gyongyszemei
kulturanknak. Ezert is valasztottam ezt a kulturkinesunket, amelynek
megmaradt darabjai nagy reszben idegen konyvtarakban talalhat6k
szerle a vilagban. A magyar nep eredetere vonalkoz6an a British
muzeum anyagab61 sumer es latin forditasokat vegeztem. Krisztus utan
630-b61 II. Isidorius es Krisztlls utan 12S4-b61 1. Rubnek irasab61. Ezen
irasok is bizonyiljak a magyarsag sumer eredetet, dieso mu Itj cit. Az
eddig megfejtetlen Rohonezi kodexbol ertelmeztem es bemutattam
tobb pldall. Asumer bettik mellett egyiptomi hieroglifakat is haszmiltak
a szovegben. Ezek a magyar nep egyiptomi eredetet bizonyitjak.
Egy pikt jelkepk6 irasat is ertelmeztem. A k6 inlsat kepiraskent lehet
elolvasni. A megfejthetetlen Husvet szigetek rongorongo irasat is
kepiraskent el1elmeztem. A megfejthetetlen maja emlek felirat koven
Gliatemalab61 kepirast mutatok be.
Nevadai sziklarajzok titkos abe-je 25 kepirassal irtjele lathat6 el,ry kepen.
Az Indus volgye es Husvet szigeteki irasok hasonl6sagot mutatnak. A
kepirasok is Egyiptomb61 hozott tudasunk alapelemeit rejtik. Egy
tudomanyosan megalapozott munkcit tarthat kezeben az 0lvas6.

Dr. Weigert J6zsel
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Koztiink elnek...
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Be szereln~m mulalni a varosnak egy
olyan amalor fOlos testverparosal,
akiket az OMart konyvesbolt
versfelolvaso est~j~n ismerhetlem
meg. Tehelsegiiket es kreativitasukat
liltvan llgy gondo[om, hogy nem csak
a korosodo muv~szek n~pesitik be a
telepiilesiinket, hanem az ifjabb
nemzedek is. Rita es Tomi kepeivel
belopta magat a szivembe, remelem onok is hasonl6an fognak erezni.

"Ha megsz6lflod az allalokal,
beszedbe elegyednek veled megismel'ilek egymaSI.
Ha nem sz61sz hozzajuk, nem ismered meg okel,
es amilnem ismel'sz, allol jelni fogsz.

Amilol pedigjel az embel; azl elpuszlitja. "
Dan George lorzsjonok

"A kepek 011 vannak,csak
eg kel oket orOkiteni.
A legjobb kep az igaz.I'ag.. ..

Roberl Capa

Milyen indittatasb61 kezdtetek el a fot6zast? Van esetleg a
csaladban valnki, aki ezzel foglalkozott?
Olah Tamas:, Csaladi kirandulasokon sok helyet jartunk be - nagyreszt
Magyarorszagon -, ahol apukank k~szitelt sok f~nyk~pet. Nagy hatassal
voltak rank az elkesziilt fotok es termeszetesen a csodalatos tajak
ahova eljutottunk. '
Olah Rita: Ahogy testv~rem emlitette, a lurakon rengeteg etm~nyt

szerezhettiink. Apukank meg tehetseget kihasznalva az akkori
mu~kahelyen - Allami Gazdasagban - keszitett fali fenykepeket,
amlket kartya naptar formajaban k~szitettek el.
Tortent valami mas is, ami a fotozas fele vezetett?
Rita: A diplomamunkamat Gyomaendrod tajairol es novenyzeterol
keszilettem, amit fotokkal kellett illusztralnom. Nagy hobortom volt a
lepkek es a 1'Ovarok fenykepezese, amit persze dokumentacios cellal
kesziteltem. Mikor nezegettem a kepeket, rajol1em ana, hogy jobb
lenne eszt~tikusabban alkotnom meg a fotokal. Felfigyeltem a
testverem gyonyoru kepeire es megpr6baltam en is hasonloan
fenykepezni. Nagyon sokat koszonhetek Tominak, hiszen segitelt
megtanitani a fotozas esztetikai szabalyait es persze a fenykepeszet
mechanikai oldalilt.
Tomi: Gyermekkoromban nagyon ercekelt a rajzolas, de ugy ereztem,
hogy nem tudok altala kiteljesedni, nem fej lodtem benne. Legeloszor
egy filmes fenykepezovel keszitetlem nehany fotot es ennek hatasara
megtetszett a fenykepezes. Ezuttll1 megvettem a sajar gepemet es
rengeteg, szamomra erdekes targyat orokitettem meg. Kesobb a
lechnikai oldala is kezdett ~rdekelni ~s erdekel ma is. Ennek
tanulmanyozasa kozben llgy gondolom, hogy fejlodok. Kiizdok azert
is, hogy azesztetikai szabalyoknak is megfeleljek.
Megneztem kepeiteket az OMart konyvesboltban, es ddobbentem
arra, hogy nagyon vattozatos a fot6itol{ h~maj a, Mi ennek az oka?
Rita: Aki isme minkel, az hldhatja, hogy a lermeszet szerelete
szamunkra fonlos es ez allal valasztollunk olyan iskolat is, amiben
J?egismerkedhetiink az anyatermeszet szepsegeivel. Nagyon
erdekelnek fot6zas temajaban az elovilag csodai.
Tomi: Orszagunk nagyon sok tajar bebarangoltuk, mindenhol nyitott
szemmeljartunk es meglattuk a videkek festoiseget.
Tetszett Rita a Tiikrozodes cimii fot6d es Tomi az Elmuhls I. keped.
Beszeljetek r61a egy ldcsit.
Rita: A ti.ik.r6zodes cimii foto ugy kesziilt, hogy egy gyony6rii tavaszi
nap volt, es a h6fcidte tajak mar zoldellni kezdtek. Meglattam a
csodalatos reggeli harmatokat ~s ugy gondoltam, hogy ~rdemes errol
keszitenem par fotot. Ez a fenykepezes egy olyan oldala, amikor
sor?zat kepet keszitiink egy t~maban ahhoz, hogy megtalaljuk a
legjobban elkesztilt felvetelt. Erdekess~ge az, hogy kiallitasra ~n

magam nem teltem volna ki, de az OMart szervezoi, B. Molnar Albert
es felesege, Gizella megneztek az elkesziill miiveimet es ok tetszesiikel

f.eje.ztek ki a kepem teren. Masok is megdicsertek a fot6t es ugy
dontottem, hogy megmutatom a kozons~gnek is. A cim~t onnan kapta,
hogya vizcseppben visszatiikr6zodik egy fa aga.
Tomi: Termeszetesen nekem is az egyik kedvencem ez a kep. Azt velem
erdekesnek, hogy nem egy szokvanyos tema. Az emberek nem szivesen
b~szelnek az elmulasr61, inkabb a szebb temak erdeklik oket. Ugy
velem, hogy nem csak egy szineiben pompaz6 virag lehet szep, hanem
egy hervado is L:sodas mflveszi gondolatokat sllghat a fiiliinkbe. A
Ihtvanyos formaja az, ami engem megfogotl.
ValamelyikkotOlmek megfordult n fejeben, hogy tovabb kepezze
magM?
Tomi: Igen, nekem, hiszen egy r6vid ideig jartam Szegeden egy
fotoklubba, ami nagy hatassal volt ram, mert a csapat tagjainak
velemenye es a kepeik felnyitottak a szememel. Tulajdonkeppen a
tarsasagnak kosz6nhetem azt is, hogy beleszerettem az
epiiletfot6zasba.
Mik a kedvenc temaitok es miert?
Rita: Szamomra a makro fotozas a legkedveltebb technika ami azt
jelenti, hogy kepzett (lefot6zott) targy nagyobb lesz, mint a val'6sagban.
Ezt llgy ludjllk eterni a gyakorlatban, hogy k6zelebb megyiink a
temahoz. Ezt az~rt szerelem, mert a koriilottiink I~vo L:sodftkat 
lermeszelet, helk6znapi IMvanyokat- egy olyan szemsz6gbol hldom
megalkotni, amil nem vesziink eszre a mindennapokban.
Tomi: Sokf~le k~pet szeretek keszileni. Kedvelem a tajk~peket es az
epiiletfot6zast. Olyan alkotasokat akarok kesziteni, amit meg senki
nem prodllkalt. Megpr6balok erdekes lilt6szogbol bemutatni mindent.
Barmilyen t~mara nyitott vagyok, mert a lenyug6zo pillanatok engem
az ihlet szigetere vezetnek.
Milyen eredmennyel biiszkell<edhettek?
Rita: Gyomaendrod varosarol k~szitettek egy isme11etot, ami ben az en
egyik fotom larhato. A Zemplen Bakancslistaja cimfl p"lIyazatra
~ekiildtem egy kepemet, ami kiadvanyban jelent meg. Ez a konyv egy
ulI.nutat6 az odalatogato turist<'Iknak, hiszen megmutatja a telepiiles
minden csodaJat, ahova erdemes ellatogatni. Termeszetesen
megajande~oztak egy peldannyal is, ami mindig boJdogsagot hoz a
szivembe. Es vegiil a Szabadfold lljsag inditott egy fotopalyazatot, ahol
saJnos nem ertem el eredmenyt, hiszen koz6nseg szavazata alapjan
valasztottak ki a gyoztest. A szervezoknek viszont annyira tetszett a
bekiild6tt fenykepem, hogy kesobb mi'lvemmel reklamoztak a
versenyt.
Tomi: Kezdetben-kozepiskolaban allitottak ki egy kepemet, majd
kesobb az egyetemi fot6palyazaton megtekinthettek a bekiildott
alkotasaimat, ~s az egyik fotomat kiilondijjaljutalmaztak.
Ki vagy mi volt ratok nagy hntassal es miert?
Rita: Nekem a peldakepem Dr. Jane Goodall. Az 0 konyveit elolvastam
~s egy pillanat alalt megfogott a munldssaga. Tisztelem azert, am it a
kornyezetert tesz, es toborozza az embereket, hogy ok is tegyenek az
elovilag vedelmeert.
Tomi: Nekem k~t kedvenc fOl6som van, k6ztiltik az egyik Munkacsi
Marton. Kepeinek kompozici6ja es hangulata teljesen elragadnak. A
masik pedig Ansel Adams, neki termeszelesen a lenyi.\gozo tajkepei
voltak ram nagy halassal. Megemlilenem a National Geographic-nak a
fot?sa!t: ,hiszen. ren,geteg .. idot .es en~rgiat szannak egy kep
elkeszllesehez. Es vegezetul pedlg az Ev termeszetfot6sai cimi"l
kiadvany, ami kaprazatos k~peivel meglanitja nekem, hogy mask~pp

l~ssam a vilagot. .
Ugy hilom Rita, hogy szived csiicske a kornyezetvedelcm,
gondolom, teszel is valamit erte.
Rita: Igen, minI ahogy emlitettem, a termeszetvedelem szamomra
fontos. DrJane Goodall szervezett egy nemzetkozi halozatot, melynek
neve: Riigyek ~s gyokerek. Ennek a n~vnek szimbolikusjelent~se van,
amit Dr. Jane igy ir Ie:
"A melyben k/Isza gyokerek alszakilhalallan halaja szilard alapol
alkol. AFiss riigyek ldcsinynek liinnek, de hogy elerjek a jenyl, aknr
meg a lalal is allorik. Kepzeld csak el, hogy e falak azok a gondok,
melyekkel mi magunk terheljiik meg a bolygonkal. Szaz-es szazezer
gyoker es riigy, szaz- es szazezer ember szerle a vilagon allorheli ezekel
a/alakat. Meg ludod vQ!lozlalni a vilagol." ..
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Csatlakoztunk ehhez a esoporthoz es megalkotruk a Korosmenti
Riigyek es gyokereket. Ami kis esapatunk sokfele programot nylljt az
erdeklodok szamara. Megemlitenem az okojatsz6hazat es a teli
tarsasjatek klubot, aminek az a eelja, hogy egymassal megosztjuk a
jatekokat, nem kell ujat vasarolni es igy tiibb fat megmentiink.
Vegezetiil megemlitenem a kineskereso rurapontok tanosvenyt, ami
utan a Tourinform iradaban lehet erdeklodni.
Szamunkra is fontos a fOld megovasa, szeretnenk ezzel a verssel
kifejezni, hogy a bolygonk gyotrodik.

Fajdalmam
(a Fold szavai)

Gyermekeim vagytok,
En adtam nektek az eletet.
Nem esak magamat,
Benneteket is feltetek.

Raneos areomat az ido
Mulasanak kosz6nhetem,
Talan egyszer majd or6kre
Lehunyom a szemem.

De nem adom fel a han:ot,
Hanem kiizdeni fogok,
Amig meghasadt szivem
Teljes erejevel dobog.

Allj meg, ember! Ne kinozz tovabb!
Figyelj jobban ream!
Kerlek teged, tegy valamit!
Nines t6bb id6m! Ne varj!

Meses kineseimet rut
Feketebe oltozteted,
Allatoknak, novenyeknek
Asod meg a vermeket.

Bizom benned, vegre legy6zod
Magadban a demont.
Ha megteszed, halab6l
Szivarvanyt jatszik az egbolt.
/ Fiirj Kalalill es Malller Csaba /

Nem csak a termeszet szeretete fontos a szamotoI<ra, hanem a nepi
hagyomanyok orzese is.
Rita: Igazab6l en a nepi hagyomanyt 6sszekapesolom a
kornyezetvedelemmel. Regebben az emberek kevesbe terheltek meg a
kornyezetet, mint napjainkban. Engem mindig is erdekelt a
szonyegszoves, ezert el kezdtem ezzel foglalkozni. Van egy sajat kezi
sz6vokeretem es fontos nekem, hogy hulladek anyagokb61 keszitsem el
a szonyegeket, ezzel is 6vva a termeszetet. Nagyon amator szinten
muvelem a neptimeot is. Szegeden jartam tanehazakba, de most a
gyomai esoportnak egy kis ideje tagja vagyok, am it folytatni szeretnek.
Tomi: Egy j6 ideje mar en is nepi tancolok. Ritahoz hasonl6an
Szegeden kezdtem el, majd beleptem a gyomai tarsulatba. Fontosnak
talalom azt, hogy a nepi hagyomanyok barki szamara elerhetoek
legyenek, ami ben az egyesiilet segitseget nyujthat. A hagyomimyos
magyar harcmuveszetet Szegeden tanultam. Ennek kiilonbozo formai
vannak. de az alapja a magyar kllltlira orzese. Megtanllihattam a
kiilonbozo mozgaskulrurakat es sokfele harei technikat is. Ezek koze
sorolhat6 az oston'al, bottal, szablyaval val6 kiizdelem, melynek
lenyege nem a gyozelem, hanem hogy mindket fel gyarapodjon testben
es lelekben egyanlnt. Termeszetesen magaba foglalja az ijaszatot is.
Szamotokra a fotoz:ls hobbi vagy elhivatottsag?
Rita: Szamomra a fot6zas onmagaban esak hobbi, de ha azt nezziik,
hogy osszekapeso16dik a termeszetvedelem temajaval akkor
elhivatottsag, mivel sok fot6t keszitek, amikor az erdei iskolakat
szervezem a gyermekeknek, iHetve az onkentes munkakat
dokllmentalom.

Tomi: En is hobbiszeruen 11zom a fimykepezest, de van egy szinti.i
elhivatottsag is, mert meg akaram mutatni az embereknek a koriilottiik
levo lenyugozo pillanatkepeket, am it hetk6znapi szemek nem
vennenek eszre.
Mi a tervetek a jovore nezve?
Rita: A jovore nezo terveim kozott szerepel, hogy szeretnem, ha a
Riigyek es gyokerek esapat fejlodne. No es hogy egyre tiibbet tudjunk
tenni a komyezetvedelem erdekeben. Ehhez viszont sziikseg van
Gyomaendrodon azokra az emberekre, akik keszek arra, hogy
kincseinket meg6vjiil< es tisztabba varazsolj{i1< a termeszetet. Itt
kapesol6dik a fot6zas ehhez az onkentes munkahoz, mert a
programjainkr61 szeretnek igenyes, vonz6 es 6rdekes kepeket
kesziteni.

Tomi: Nekem pedig jov6re mlltat6 terveim, hogy szelesitsem a
l<it6koromet es llj, erdekes temakat talatjak. A filmes fot6teehnika az,
amivel szeretnek melyebben megismerkedni, mert teljesen mas
lehet6seget es hanglliatot nyujt.
Egy jMekra invihllom liZ olvasokat, melynek fOszereploje egy-egy
fcnykep Tomitol cs RitatoJ. Ha figyelmesen elolvastak az interjt'tt,
akkor rajonnek, hogy melyiket ki keszltette.

Koszonom szepen Rihinal< es TominaI<, hogy hozzasegitettel<
engem ahhoz, hogy egy ldcsit maskepp lassam a vilagot. Ha
megengedil<, egy keresseI fordulok onokhoz, kedves olvasok.
Szeretnem, ha a Korosmenti Riigyel< es Gyol<erek tagjainak szama
nuve/{edne, hiszen a XXI. sZ3zadban a kurnyezet vcdelem
letfontossagu, ettol fiigg tovabbi elettink. Aid elkotelezett es tenni
kivan a termeszetert, a Ids csapat szeretettel varja.

Mahler Csaba
(Az aprilishan megjelenl in/eljli Beil1.w:hrol Karol/yal is Mahler Cmba
irasa vall I) .

Nemzetkozi Roma Nap Gyomaendr6don
A Bekes Megyei Roma Nemzetisegi Onkormanyzat a Nemzetkozi
Roma Nap alkalmab61 kihelyezett lilest tartot! Gyomaendrodon, a
Varoshazan. ARoma POlgaljOgi Sz6vetseg neveben Szecsi Zsolt elnok,
majd Toldi Balazs Gyomaendr6d polgarmestere k6szont6tte a
rendezvenyeken megjeJenteket. Az iilesen Varfi Andras alelnok
kepviselte a Bekes Megyei Onkormanyzatot. A megyei nemzetisegi
onkormanyzat hivatalos iileset kovetoen aRoma Kozossegi Hazban
szakmai eloadasokkal folytat6dott az esemeny.

Uj helyre koltozott a KLIK
Gyomaendrodi Tankeriilete

A Jarasi Hivatal feladatboviilese miatt sziiksege volt a jarasi hivatali
epiiletben a KLIK altaI elfoglalt helyisegekre, azert apriJis 20-M61 a a
KLIK Gyomaendr6di Tankerulete a volt MlInkaiigyi Kozpont
Kirendeltsegenek epiiletebe, a Mirh6hati utea II. szam ala k6ltoz6tt.

A tankeriilet elerhetosegei:

Igazgato06-30/626-7736 vagy 06-66/795-241

Taniigy igazgatasi referens06-66/795-236

Penziigyi referens06-66/795-239

Szemelyiigyi referens06-66/795-237

Miikodtetesi referens06-66/795-238

Titkarsagi referens06-66-795-240
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AI<CIOS AJANLAT!

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

Szegelynyir6k, kaszak...
Mos6gepek, hiit6k, fagyaszt6szekr{my k
FOtesfelLljftashoz, rekonstrukci6hoz kazanok,

radiatorok, szerelvenyek!
Idomacelok, sfkhal6k, lemezek

Min6segi konyhaieszkbzbk, haztartasigepek

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

Tuzrostely (kalyha- es kazanrostelyok)
kandal16k nagy valasztekban!

Furdoszoba felujftashoz mindenfele felszereles,
szukseg eseten rovid hatarid6vel tbrteno beszerzesek!

Futeskorszerusfteshez, fUrdoszoba kivitelezeshez
kivitelez6t tudunk ajanlani!

Nyitva tartas:
hetkoznap: 8-12; 13·17·ig; szombaton: 8·12·ig
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Egy kiilteriileti gyomaendrodi csalild hilzilnak egyik ablakilt egy loves
el1e, mikozben az otgyerekes csalild otthon tart6zkodott, de
szerencsere egyikiik sem abban a helyisegben, melynek ablakilt
eltalillta a lovedek, igy senki nem seliilt meg - irja az Index.hu. Acsalild
tlgy tudja, r6kara vadasztak a kornyeken.
Az Index megkereste a Bekes Megyei Rendor-fokapitanysagot is. akik
azt villaszoltak, a szarvasi rendorkapitanysag nyomozast folytat
orvvadaszat biintett eLkovetesenek megalapozott gyanllja miatt ket
szlovak allampolgar ellen.
Mint kiderUlt, a ket ferfi majus I-jen 18 6ra korUI engedely nelkUI
vadaszott Gyomaendrod kLiJtertiJeten. Ekozben egyikiik
vadaszfegyverevel kilt lovest adott Ie. Az eloszor ki lott lovedek
gurulatot kapott (amikor a lovedek akadillyba i.itkozik es ezert ininyt
valtoztat) es atment egy haz egyik helyisegenek ablakan.
A rendorseg a 44 eves P. R6bel1 ellen foglalkozas koreben elkovetett
gondatlan veszelyeztetes, valamint orvvadilszat miatt inditott eljimist.
Tarsat, a 43 eves M. Csabat orvvadaszat bi'mtett elkoveteseveJ
gyanllsitja a rendorseg.

.rJi~t'\Jb kn,r1t,7,f, Alegszebb Iwnyhakertek
V'" '.' ';': ii (?~ Toldi Balazs Gyomaendrod varos

l ~ ~ ~f., polgarmestere ~ csatlakozva Kovacs Szilvia
otletgazda (Karcag) altalletrehozott

4. r /),.~ "A legszebb konyhakertek" - Magyarorszag
0jyar~r:rt legszebb kony~akertjei

orszagos programhoz - meghirdeti a helyi "A legszebb
!wnyhakertek" cimu programotlverscnyt.
Varjak minden gyomaendrodi zoldseg/gyiimoicstermeszto
kertmuvelo jelentkezeset aprilis 30-ig. Jelentkezesi lap az
onkormanyzat Varostizemeltetesi irodajaban kerheto.
Eredmenyhirdetes szeptemberben lesz.

Atalakul az onkormanyzati hivatal
Aprilis elsejetol m6dosult a gyomaendrodi onkormanyzat szervezeti
szabalyzata. A m6dositast azt tette indokoltta, hogy a hatekonyabb
varosfejleszto munkilt es a hamarosan megnyil6 uni6s palyazati
forrasok megszerzeset, felhaszmilasat egy onaJl6 szervezeti egyseg
menedzselje. Az llj, Teleplilesfejlesztesi Osztaly nevet viselo
szervezeti egyseg elere Petenyi Roland kerUlt kinevezesre. A
kozgazdasz vegzettsegU szakember jelenleg a Bekes Megyei
bnkormanyzati Hivatal teriiletfejlesztesi referense, aki aprilis 13-at61
foglalja el tisztet a Gyomaendrodi Kozos bnkormanyzati Hivatal
Teleptilesfejlesztesi Osztalya elen.
Az atszervezest kovetoen a jelenlegi Varosiizemeltelesi Osztaly
palyazalir6i es a f6epitesz fogjak majd ossze es menedzselik a
telepi.i1esfejleszteshez kapcsoJ6d6 dontes elokeszit6 mllnkat, szervezik
azok vegrehajtasat.
Az llj osztaly ajelenlegi Varosi.izemeltetesi Osztaly elso emeleti irodait
foglaljak el, mig a varosiizemeltetesi feladatot ellat6 belso egyseg a
masodik emeleten kialakitott irodakba kolt6zik a napokban.



• APROHIRDETESEK • •

11

HIRDETESE VAN?
OLeSON, KEDVEZO ARON VALLALOM,

CIBERE!

OJ GYOMAENDROm HiRlAP

Vegyes

APROHIRDETESEK' Kullancsveszely: igy vedekezzen!
Nem szabad, hogy a kullancsokt61 val6 retteges barkit is
visszatartson a termeszet eIvezeteto\' Osszegyujtottiik, hogyan
elOzheti meg a versziv6 tamadasat.
A kullanes eszrevetleniil"tamad" es akaszkodik az emberre. Veszelyes
k6rokat terjeszthet: agyhartyagyulladas, Lyme-k6r, vagy a hazi
kedveneekre halalos veszelyt jelento babesiosis. Ettol ftiggetleniil a
Magyar Kullanesszovetseg is azt tanaesolja, senki ne rettegjen a
termeszet veszelyeitol, hanem ismerje meg es vedekezzen elleniik.
Osszeallitottak egy javaslatesomagot is, hogy a leheto legnagyobb
biztonsagban elvezhessiik atermeszetet.
Gondolkodjon es gondoskodjon elore, meg a kin'mdul6 szezon elott
adassa be az agyvelo- es agyhartyagyulladas ellen veda oltast. A
termeszetet jarva igyekezzen az evszaknak megfeleloen, de megis
lehetoleg zart ruhazatot viselni, a kullanes a mbol, es bokrok, kisebb
[ak agair61 les rank. Hasznaljon a borrol fel nem szivod6
kullanesriaszt6t, "kullanesveszelyes" teriileten jarva negy6rankent
vigyen fel uj reteget.
A kutyara is hasznaljon
riasztot, speeialis nyakorvet, a
hOSSZll szori! ebeket erdemes
megnyirni, hogy konnyebben
eszrevegye es eltavolithassa a
versziv6t. A ritkan hasznalt
nyaral6ban, hetvegi hazban a
szezonnyit6 nagytakaritas
saran viseljen vedoszemii
vegel es maszkot. Ne laboroz
zon magas mben, gazos,
boz6los tenileten, ne igya
legelo allat nyers tejet, es lehetoleg keliilje el avad altai surun latogatott
helyeket. Mindig legyen onne! speeialis kulianeseitilVolit6 keszlet, ami
t6bbek k6z6tt esipeszt, kllilaneskiszedo kanaJatjelent.
Ha az e1tavolitott kullancsot muanyag dobozban, hi'Itve tarolja, a
kesobbiekben - vagy akar ott helyben - lehetoseg van egy azonnali
Lyme-teszt elvegzesere. Vegiil pedig betegsegre utal6 tiinetek
felbukkanasakor azonnal fordllvon orvoshoz!

Nyugali hasznalt cikkek elad6k a
Kulich Gy. uteai hasznalleikk
kereskedesben. Erd.: 20/9857-259

Robog6alkatreszek 0les6n elad6k. 12"
gumik. Karburator, kuplung-szetl,
kontraszlrug6k, feklarcsa, henger,
hengerfej, f6tengely, hats6 allelel,
sporllegszuro, ekszijak,
kormanykapesol6k, sziv6csonk,
variator, fuv6kak...stb. Erd.: 30/856
32-18

Berbe kiad6 kicsi, de rendezett, j6
aliapotu esalcidi hazat keresek nagyon
hosszu lavra! Megbizhat6, fizet6kepes
no vagyok. Nyaral6 is lehe!. Erd.:
30/640-33-73

Egy garazsra val6 38x18x10 em es
berenyi blokktegla elad6 fel aron. Erd.:
Gye., Zrinyi u. 29/1. este 5 ulan.
KismeretO, h6dfarku cserepet vennek
kb. 300 db-at realis aron. 70-77-154-85

Dunnat, pamat, hagyalekol veszek
Gyoman, Pet6fi u. 64. 30/4643-956

Fagor felUltiillos automata mos6gep
elad6. Ar: 27000 Ft. Erd.: 30-9985-096;
30-367-0840

Korrepetalas, felzark6zlalas,
magan6rak, fejleszto foglalkozasok,
dolgozalokra, kiizepiskolai felvetelire,
versenyekre val6 felkeszites, allalanos
iskolasoknak (1-8. oszt.). Tovabba
alap- es kiizepszintO erettsegire val6
intenzlv felkeszit6 foglalkozasok
matemalikab61. Iskolai dolgozatlapok
oles6n megrendelhet6k. I<orszeruen
felszerell lantermemben minden
felszereles ingyen biztosilott. Cel a
minel jobb iskolai eredmeny elerese!
Az On gyermekeert dolgozom! Erd.:
30/856-32-18

Gyomaendr6d Keeseges-zugban
vlzparti horgaszlelek elad6. Erdekl6dni:
0630/367-0840, vagy 0630/998-5096

Gyomim, Arany Janos u. 16. Sz. alall 4
szobas, iisszkomfortos haz elad6. Erd.:
20/526-65-73

Gye., a Templom-zugban vizpartra
men6 ingatlan elad6 surg6sen. Villany,
furoll kut van, 4614 m'. Ar megegy. szer.
Erd.: 70/9438-212

Ingatlan

2015. majus

Gyomaendriidiin, a Rak6czi u. 29. sz.
alall nagy csaladi haz, volt orvosi
rendelii, elad6. Erdekl6dni: 0630/367
0840, vagy 0630/998-5096

Gyomaendr6diin a Rak6czi u. 29. sz.
alall nagy csalcidi haz-volt orvosi
rendel6- elad6. Erdekl6dni: 0630/367
0840, vagy0630/998-5096

Okt6ber 6. Up-en 2 szobas j6 aliapotu
lakas elad6, vagy kisebb kertes hazra
eserelhet6. Erd.: 20/5767-879

Gye., Rak6ezi u-ban, 4 szobas, dupla
fUrd6szobas, dupla ebedl6s, 2 bejaratU
polgari haz mellekepuletekkel, dupla
garazzsal, vegyes luzelessel,
berendezessel elad6. Erd.: 66/787-723;
30/851-99-02

Gye., felkomforlos paraszlhaz,
bekiiltiizhet6en, Kalvin u 57 sz. alall,
elad6. Erd.: 70/2015-208; 66/282-148

Gyomaendr6d, Kecseges-zugban
vizparti horgaszlelek elad6. Erdekl6dni:
0630/367-0840, vagy 0630/998-5096

Gyoman, Zrinyi u. 19/1. alatt 5 szobas,
elkez6s, vegyes, ill. gazfUteses haz
elad6. Erd.: 70/566-73-44

Endr6diin, a Cs6kasi-zugban vlzparti
duplatelken 3 szobas + nappalis, 2
fUrd6szobas, pincezell csalcidi haz nagy
gazdasagi epulelekkel, garazzsal elad6.
Ar megegy. szer. Erd.: 70/416-64-84

Endr6diin, a Sugar uton hosszu
paraszlhaz elad6. Ar megegy. szer. Erd.:
20/245-1262

Utanfut6s kistraktorral szallitast es
kisebb leruletek, zart kertek szantasal
vallalom. Erd.: 70/7057-668

Hasznalt ulo garnitura, dohanyz6
aszlalok, lalal6, szekrenysor, TV
szekreny, etkezii asztal, sz6nyegek,
motoros vlzszivattyu, ROBI-56-os gep
rolakapaval, ulanful6val elad6. Erd.:
70/329-84-93

Regi Paesirta radi6 lemezjalsz6val,
sziiliipres, agynemGtart6 elad6. Erd.:
70/3298-493

Tel.: 70/230·54·68
Tisztelt Hirdetonk!
Uj Gyomaendrodl Hirlap szerkesztosege Cim:
5500 Gyomaendrod, Arany J. u. 25.; mobil: 06/20/2216-633;
e-mail: blro.karoly5@upcmail.hu; Bekuldesi hatarido minden he, 25·el

.~

GYENES CSEREBERE HIRDET~S (APROHIRDET~S)

Felad6 neve: ~ : ..

Clme: .

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

Ha meguntad amaganyt, elfaradtal,
segitek mindenben, kinti-benti
munkakbanl Egyedulall6,
fUggetlen, idosebb holgyet keresek
tarsnak, elettarsnak. Id6sebb ferti
vagyok, hetvenes eveim taposom.
Hit, remeny, szeretetjeligere kerem
aszerkesztosegbe alevelet.

Lakodalmak, .
rendezvenyek,

vacsoral{
zeneszolgaltatasa!

Tel.: 06·20/221·66·33 Telefonszam: .

(Ininyar): Ft) (olvashal6 irassal!)
................................. . .



Polinetirol mennyezetlapok es szegolecek
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! [I ~ _elerheto arak
I - szeles valasztek
! f - m;noseg; termekek
I t - akciok

- torzsvasarloi kartya,
Va/assza aSIHER Hft. boltjait! I

Gyomaendrad:
- Fa lit Z6.
- Bajcsy-Zs, lit 49.
- Bajcsy-Zs. lit 119.
- Hossuth u, Z,
- Hossuth u. 66.
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Fali matricak, ontapad6s tapetak,

Itt atavasz kezdodhet alakasfelujitas!
Megujult tapeta keszlettel varom kedves vasarl6imat!

Papir, habos es vlies tapetak

2015-os uj mintakkal

valamint fiireszporos tapeta, bordiirok

\,------------------------------------__~__/'

f1Jf'i\ ERZSEBET'W UTALyANY

fRZSfBfT
utalvanyt

fLFOGADUtlHl

AKCIOS TAsKAK
a kozelgo ballagasra!

BevezetO aron
cseh, szerb

iskolataskak,
hatizsakok

2 ev garanciaval!
Elfogadunk Erzsebet utalvanyt, Sodexo stb.•.

Tovabbra ;s vfJlthat
vasarlas; utalvanyt barm;lyen osszegben!
Nyitvatartas: H-P: 7-17-ig; A TAPiR PAPiR

SZO: 8-12-ig csapa(a

Ta ~r

PAPIR Pap""'-
Gyomaendrod, Kossuth u. 31.

TELEFON: 06-30/278-04-05

NYITVA TARTAs: H-P.: 8-12; 13-17-IG SlO.: 8-12-IG
TELEFON: 661386-553; MOBIL: 701503-76-12

Egyeb kiil- es belteri festekek,

viaszos asztalteritOk

LAT!iZE E!iZ Z E
6yomaendrod, HO!iuk utja 53. Telefon 284-i!55

INGYENES I<OMpUTERES SZEMVizsGAlAT
i<Edd, csihoRTOI<, pENTEI<, szoMbAT 10... 12... iG

SZERdA: DR. CEdEi MARGiT
10... 12; 14...16 ORAiG

AK[lIl ALA SZER' SZ UZLETBEN!
Vedje szemet akaros U.V. sugaraktol!

Maju!i 4-tol maju 30-ig
dioptri ' !i n p!izemuveg lenc!iek,

e!i fenyre !iotetedo lenc!iek
30010 kedvezme nyel!

H YALUX -10- multifokali!i
[progrl!!i!izivJ lenc!iekre

33 DID k V z e y_
EGESISEGPENZTARi I<ARTyAT ES SZEp I<ARl)'AT ElFOGAduNk!

GyORS ES pONTOS IdslOlGAlAssAl VARjuk kEdvES VASARl6iNlvn!
TislTElETTEl: SZARI{A CsillA OpTOMETRisTA, LiTSIERESIMESTER

OJ Gyomaendrodi Hlrlap • fliggellen varosi havilap. Felel6s szerkeszt6: Biro
Karoly, szerkesztoseg: 5500 Gyomaendr6d, Arany Ja;lOS u. 25. SZ. Felel6s
kiado: Blr6 Karoly Tel.: 06/20/221-66-33.
Nyomtatas: Bereny Nyomda, Hegyi Marton; Mez6bereny, Veszt6i lit 11/A.
E-mail: gyehirado07@freemail.hu;biro.karoly5@upcmail.hu
Terjesztik a gyomaendrodi keresked6k.ISSN szam: 2060-7083

A lapunkban megjelen6 velemenyek, erlekelesek, hozzasz6lasok, eselleg
fizetett hirdetesek nem feltetlenlil a szerkeszt6seg allaspontjat Ii.ikr6zik.
Viszont teret adunk minden velemenynek, hozzasz6lasnak, melynek
hangvetele bizonyos etikai hatarok kiiz6tt mozog. Az "-XX-" jelli Irasok fizetelt
hirdetesek, velemenyel< vagy PR-cikkek. Cimlapterv: Novak Hanqa
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Nyelvtanfolya ok
Nemet, angol ujrakezdo 40 ora, 10 het

Alapfoku nyelvvizsga felkeszito 60 ora 10 het
Oradij: 500 - 850Ft - ietszamt61 fugg6en,

sIAMI'OG'P
NEIEL' 'A FOLYA
szakforditas,
tolmacsolas

Bosszanto es erthetetlen
-jeledekeny epitffk, "szakemberek"

Nemregen sz6va tettiik, hogy az emberek tbbbsege rossz
velemennyel van a varosban helyenkent znjl6 vizvezetekcsbvek
cserejerol, illetve az azt vegzo emberek munkajar61 1 Azt beszelik,
hogy tbbb helyen lljra kell kiasni, felszedni a vezetekeket, mert
"elfelejtettek" bizonyos nnyngot 8Z \Jj csbveknel, n
visszafbldeleskor betblteni, megpedig llOmokot. A homoknak
fontos szerepe lenne a f61dben hllZ6d6 cso eseteben. Ennek
"elfeledese" is alatamnsztja, hogy vnl6jaban milyen
"szakemberek" vegeztek a cseret. Felmetiil az is, llogyan lehetett
eleve ilyen hozza nem erto emberekre bizni a munkat, megbiztlsi
szerzodest kbtni veluk! (Sejtesiink, hogy a beruhaz6t csekely
mertekben erdekelte Gyomaendr6d esete, sorsa es kinezete a
munktlk alatt es ulana!) Egyszer mar elszenvedle a telepules adolt
terulete a barmoltlst, most ismet a bontas, rendetlenseg, sar es
bosszant61atvill1y lesz az osztidyresziink, mikor mar kezdtiik volna
feledni az egeszet (csak a hatra maradt Ic\tvany ne emlekeztetne... ).
A homokdombok mar lilthat6k, a munkakat elkezdtek... (Cafolat
meg nem erkezett l ) lavaslatlll/k: hogy euittal hozz(/{!rtifket,
mOl/djllk, iigyes, helyi cegeket keffene (keffett voll/a) alkalmaZlli,
es ajelmerii10I(oftsegeket apocsek /lilli/fait wfgzokre raterhell/i!
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Dr. Frank6levele

IIffiEKHAVA
A legutobbi levelemben emlegettem, hogy itt a Gyozelem napja (majus
9.) - es remeltem, valaki kepviseli majd ott Moszkvaban a magyar
nepet. Reszben sikeriilt, hisz a magyar kiiliigyminiszter nehany hasonlo
beosztasu europaival ott volt. A diszszemle alatt ok valahol uldogeltek,
beszelgettek, taJan kavia11 ettek, kavezgattak, a viJagert sem tekintettek
meg a katonai panidet. igy dbntbtt az USA es az Europai Uni6,
bojkottaljak az agresszor orosz nepet. vagy meltan nagy unnepi
evfordul6jan. Micsoda gesztlls. A beke "nagy orei" kepmutato, alszent
katonasdit jatsz6, haborl\kat exportal6 nagyhatalom kiszolgaloi
lettunk. Persze a tengerentuli es eur6pai barc\tok vezerei ott kuksoltak a
TV elott es figyeltek a nem mindennapi katonai paradet a leglljabb
orosz haditechnikM. Mi is neznik, az orosz TV egyenesben adta a
latnival6t. Feltetelezem az orosz kisemberek meghatottan, buszken
figyeltek fiaikat az llj baditechnik<ik birtokosait es a panides
felvonulast. Ez a nep nagy aldozatokat hozott Eur6paert. 15 millio
ember aldozta akkor eletet orosz reszrol. A kinai elsoszamll vezeto ott
alit Putyin mellett es szamtalan kevesbe ismert vendeg. Szijj{u16ek meg
sehol. Igy ti.intettek, bojkott{dtak az orosz nepet. Ez volt a "bolsoj
bojkott". Nehezen megbocsajthat6, gusztustalan gesztus volt. En igy
erzem, hisz szabad a velemeny, nemde?
Eur6pa egykori haborUt visela batalmai nem akarjak megemeszteni a
[(jim felsziget visszafoglalasat. Pedig elOfordult mar ilyesmi, meg is ez
mas. Miert?
A diszszemle alatt az en genenici6m meg ismeros orosz (szoviet)
katonai indlllokat hallhatott a tobb szaz fos zenekart61. Nemelyik~ek
meg a szbvegere is emlekszem. Kbzben eszembe jutott a haborLl, ahogy
vege lett, es a beke elso evei. Apu hazajbtt a fogsagb61, es a szegenyseg,
ami ben eltiink. A remeny, hogy a beke egy llj,jobb vilagot hoz majd. A
vegeredmenyt mindannyian ismeljiik.
SztaIin meghalt 1953. marcius 5-en. Agyverzest kapott. Eltemettek,
pontosabban a bebalzsamozott holttestet Lenin melle helyeztek
marcius 9-en. Kozel masfel milli6 ember zarandokolt el akkor es sirva

KIALLiTAs LESZ
Europa, Japan, Skandinavia utan itthon a Keptarban!

Buszkesegiink Bobaly Kati kepzomuvesz,
textilmuvesz NEMEZ fali kepei!

2015. junius 20-an, szombaton delutan 4 6rakor.
A kicillitast Juliasz Katalin

gyomai neprajztud6s nyitja meg
Jojjenek, legyenek ott! Gyomaiak a Keptarban!

Szeretettel vinjuk!
A Vidovszky Keptar kurat6riuma

Kedves OJvas6k!
Tajekoztatom Onoket, hogy a
francia Mez6gazdasagi es
Videkfejlesztesi Miniszteriumban ~<~,Y~I'Ui~,..:.t'jW

projektertekelo megbeszeles
tartotmnl< a "Leader es Erasmus
+" programok megval6sitasarol,
partnersegek kiszelesiteserol es a
videkfejlesztesi politika aktllalis L-'~""":""':"'---=------'=----- --.J

kerdeseirol.
A francia szaktarea felelose - l-Ianane AIial i Puz Asszony - kiemelte a
magyar partnerek aktiv szerepet a projektek megval6sitasaban es a
2015-2020 Unios programokban val6 kozbs palyazatok kidolgozasara
bsztbnbzte a resztvevoket.
Tisztelettel: Davidovies Laszl6 igazgat6 Bethlen Gabor
Mezogazdasagi es Elelmiszer ipari Szakkepzo Iskola es Kollegium
"Del-Alfold - EU" Kbzhasznu Egyesulet Elnoke, Erasmus+
programkoordin{ltor tel.: +36309742603

{tllt meg a nagyvezer holtteste elott. Szerettek, tiszteltek es feltek is tole.
Rettenetes dolgokat cselekedett, de hazzajarliit Hitler megdbntesehez
6riasi veraldozatok aran. Halala utan Hruscsov, Berija, Malenkov sz61t
bele, pontosabban osztozkodott a hatalmon. Kollektiv vezetes
s,ziiletett, Sztalin szeke, helye egy darabig iiresen alit az asztal mellett.
Ugy tunt az eroskezu Berija lesz a hatalom csucsa, de Hruscsov es
Tflrsai "szokasos" stilusban kitalflltcik, hogy Berija brit iigynbk volt es
kivegeztek. A hatalom eSlleSara hamarosan Hrllsesov keriilt es
megerosodoll a part is. 1961-ben SZlalinl kihozatta Lenin mel161 es
bejelentette, hogy a szazad legnagyobb bflllbse SztaJin volt. Ezzel a
Sztalin kultusz veget ert. A Krim felszigetet Ukrajnanak adomanyozta,
es itt a baj, a gond az lljkori orosz tortenelem jelenlegi problemaja.
Amikor az USA, a NATO kiprovokalta az ukran forradalmat es
megdbntbtte a tbrvenyes kormanyt, megkezdodbtt az llj haborlls
feszultseg. A k6zel 10 milli6s orosz kisebbseg szeretle volna k6velni a
Krim lakossagM, hisz Putyin iigyes hllzassal visszavette azt, ami az
bveke volt. Masok is tettek mar ilyet, de az oroszoknak nem szabad'
Zajlik a hideghaborll, a hiszteriakeltes. 16 ok a fegyverkezesre, meg
tbbb penz kell a katonasagra - a beke megovasara! Lam, milyen
gazdagok is vagyunk?!
Meg nem tudjllk mikor lesz a vege, de a hatterben az orosz es Amerika
mar bekulnek. Europa meg figyel es hallgat, mintha kihagytak volna
ebbol a kbzeledesbol. Putyin meg csak mosolyog. Nem art, ha beke lesz
-eslegyenis!
ElmUlt hat a m6jlls, itt van azlkrek hava, ajllllius.1on a strandszezon,
benepesiil majd a Koras part. EJfelejninJ< minden rosszat, felelmet,
elviszi majd a viz. Le kell menni neha oda a partra, leiilni es
racsod61kozni a mi gybnyoru foly6nkra! Most meg csend van, olynn az
egesz, mint egy nagy templom, a termeszet ima helye.
Megtapasztalhat6 minden, amit esak szeretne, vagy akar az ember.
Csak fanlazla kell, csak szep gondolatok, es ami mindennek az alapja, a
szeretet! A hibakat megboesajtjuk, neha ugy dbnti.illk, mindent elblrol
kezdiink majd el. Milyen szep is lesz! Csak a csendesen sllsog6 foly6
tlldja, ismer bennunket, semmi sem lesz ugy, ahogy szeretnenk. lIyen az
elet, de azert szep.

Tisztelellel DI: Franko Kllroly

Karbantartas
Tajekoztatjak a Tisztelt Felhasznalokat,

hogy a MOL Fbldgazszallito Zrt.
2015. julius 15. napjan 10 oratol14 oraig

Gyomaendr6d teleplilesen az iizemelteteseben !l~v6

foldgazszatlito rendszeren gazszolgaltatasi szunettel jaro

karbantarhisi munkat vegez.
Kerik a Tisztelt Felhasznalokat, hogy a veszhelyzet megel6zese

es a szo]galtatas zavartalan lljrainditasa erdekeben a
fenti id6szakban a gazmer6 eJ6tti fOcsapot zcirva tartani

es a gazvetelezest sziineteltetni sziveskedjenek.

Lopjak a vinlgot
Az Onkormanyzat evrol evre viragositja a kiizterliletet. Az iden is niivekedell
az igy kiultelell viragtiivek szama, ujabb teruleteket is bevonva. A korabbi
evekkel ellenletben, ujra felkerulnek a villanyoszlopokra a fUI6muskutlik is,
es igy, minlegy 15000 db virag keriil ki a varos kiizlereire, kiizparkjaiba. A
eel, hogy ~inel szebb, gondozottabb, sok vin\ggal diszitell h;gyen a
varosllnk! Am, vajon miel1 termeszetes, hogy a frissen telepilell liivekbol
rendre lopnak az emberek? Vagy csak mifelenk termeszetes, hogy egy
reggelre ~ok-sok ~in\gI6 hianyzik a tegnap kiultetellek kiizul? A lolvaj
tulaJdonkeppen mmuannYlunk penzet lopja, hiszen a virag befizetelt
ad6inkb61 szarmazik.
Termeszelesen az ember szepseg utani vagya a viragok szereteteben is
megnyilvanul. Azonban, hogy valaki annyira szegeny lenne, hogy nehany ta,
egy-kelszaz forintos viragoeskara se telik, az nehezen hiheta! Ellenben a
lopas megbocsilthat6 bun? Sokan azt valljak, hogy ebben az eselben nem
megbocsathat6, mert azt a viragot mindenki csodalhatja, azert lellek
kiiilletve, nem kell azert kitepkedni l Aki redig megis lopasra adja a fejet egy
szep ejszakan, es ne adjistell rajta is kapjak, akkor bi\nhadjan tetteert l

Legnagyobb baj, hogy nagyon ritkan tiirtenik ez meg, marmint a tetteneres.
Talan, ha emberlarsaink tiibb figyelemmeJ lennenek es ilyesmit eszlelnenek,
akkor kiizbelepessel, valahogy meg lehetne akadalyozni a lopast. Arrol nem
beszelve, hogy rendiir is lehetne akornyeken ...
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Testiileti iilesen tOrtent
-Halasz 1stvanne khte a Gyomai Sziil6fcild Barati Kor szervezet
neveben, hogy tamogassa a Kepvisel6-testillet Jak6 Laszl6 "Atya"
emlekere egy emlektablaeskat elhelyezni a reformatus templom elotti
kedvene padjan, ahol legszivesebben uldogelt es beszeIgetett
barataival. A testillet termeszetesen tamogatasar61 biztositotta a
kerelmezot.
-David Istvan megkoszonte a KepviseI6-testliletnek, hogy khelmere a
H6sok teren all6 szobrokat takaritsak Ie, amit meg is tettek. Tovabba
koszonetet fejezte ki a munkasoknak, akik igen szep munkat vegezve
viragositjak a varos kozteriileteit!

Forditott vilag folytat6dik...

Gyomaendrod esUf utcaja,
Evek 6ta nines gazdaja,
Eotvos llti kanyarban,
F6 utszeli racsokban,
Nem lenne si\rii a gaz,
Ha lenne vegre GAZ(daja)
Volt alpolgarmester,
Mas illetekes, es
H6telmes Uri
Ha arra jarna
Meg van meg a "
K6darabok rajta allnak,
Szallitasra (hiaba)
Utpadkaba nem mehetnek,
Ablaktor6nek megj6k Jehetnek.

Meg mindig forditott vilag Gyomaendr6don!

Ami mas telepulesen "esak" CSiNYTEVES-nek indult, az
BO"NCSELEKMENY lett. El6fordult, hogy ami Gyomaendr6don
BONCSELEKMENYvolt, az "esak" CSiNYTEVES maradt.

Az orszagban tCibb helyen orokbe is fogadhatnak vaslltallomast (a
kulturaltabb, apoltabb kornyezetert) GYOMA allomason az evek 6ta
disztelenked6 falfirka eltiintetesere tett kerelemre azt mondtak .,Ugy
sem engedik meg".
AKossuth utcaijardak ideiglenes helyreallitasahoz tCibbszor felajanlott
s6dert nem fogadta el a varasvezetes, de nem is allitatta helyre meg
ideiglenesen sem hiaba van balesetveszely (kezirat leadasa idejen).
Tisztelt Gyomaendr6dieknek, ketked6knek nem valasztasi igeretnek
szanom, de kijelentem lesz valtozas Gyomaendr6don. Amit idaig nem
kezeltek KOZERDEKU BEJELENTESKENT (nem a tanosvenyre
uta 10k) azt ezutan annak veszik, mert a Polgarmester Ur arr61
tajekoztatott, hogy bevezeti az altalam javasolt Polgarmesteri Hivatal
vezet6i fogad66ra adatlapot (ami kozerdeki\ bejelentesnek is
min6sulhet). Van egy szepseghibaja a tajekoztatasnak, azt nem mondta,
hogy esetleg 4-4.5 ev mulva vezeti be (azaz amikor lejarna a
Polgarmesteri eiklus). Viszont a korabbi valtozas erdekeben arra kerem
a Gyomaendr6dieket amig, a Polgarmester Ur nem vezeti be az emlitett
nyomtatvanyt, addig a fontos netalan evek ota eJ nem intezetl
lakossagot erint6 problemat KOZERDEKU BEJELENTES-kent
tegyek meg, merl az 0 FELADATA a megfelel6 illetekeshez eljuttatni
azl.

Omvecz F Oliver

GYUSZTE valtozas
Aszervezet 20 15. apri lis 14-en tartotta tavaszi Kozgyi\leset, melyen az
ilyenkor szokasos napi rendi pontokon kivul (a 2014. ev
tevekenysegeinek osszegzese, gazdasagi-penziigyi beszamol6k)
tisztitjftasra is SOl' keriilt.
A GYOSZ-TE jelenlegi elnoke Pajer Sandor lemolldott tisztsegerol,
amelyet az eddigi elnokhelyettes, Timar Imre foglal el20 15. jllllius 1
t61. Szervezet llj elnokhelyettesenek Gera Krisztiant, a Liget
Gy6gyftird6 Kft. ugyvezet6jet valasztottak meg, ezzel is tamogatva a
TDM szervezet es a he1yi onkormanyzat j6v6beni k6zos
egyuttmiikodeset

Megalakult a Gyomaendrodi
Kabit6szeriigyi EgyeztetO Forum

Gyomaendr6d Varos
Ke p vise 16- tes t u Ie te
135/2015 (III. 26.) Gye Kt
szamll hatarozataval
kezdemenyezte helyi
kabit6szeriigyi egyeztet6
f6rum (tovabbiakban:
KEF) letrehozasat.

A kabitoszeliigyi egyez
tet6 forumba az alabbi
intezmenyek egyi\ttmi\
kodeset kerte:

• Gyomaendr6di Kis Balint Altalanos 1skola,

• R6zsahegyi Kalman Altalanos Iskola es Kollegium,

• Szent Gellert Katolikus Altalanos Iskola, Gimnazium es
Kollegium,

• Bethlen Gabor Mez6gazdasagi es Elelmiszeripari Szakkepz6
1sk01a,

• Tersegi Szoeialis Gondozasi Kozpont,

• Varosi EgeszsegLigyi lntezmeny,

• Gyomaendr6di Jarasi Hivatal,

• Szarvasi Rend6rkapitanysag Gyomaendr6di Rend6r6rs,

• Gyomaendr6d PoIgar6r Egyesiilel.

A forum letrehozasavaI es miikodtetesevel kapesolatos feladatok
ellatasara Gyomaendr6d Varos polgarmestere a VI. 1842-2/2015 iktat6
szamu leveleben a Tersegi Szocialis Gondozasi Kozpont Csaladsegit6
es Gyermekj6leti Szolgalatat kerte fel.
A Kabit6szeriigyi Egyeztet6 F6rum (KEF) 2015. majus 6-an tm10tta
meg alakul6 uIeset. Az iilesen roviden ismerletesre keriilt a Nemzeti
Dragstrategia es ahhoz kapesol6doan a KEF eelja es tevekenysegi k6re.
Ajelenlev6k egyhanglwn megvalasztottak elnoknek Lehoezkine Timar
lren alpolgarmester asszonyt, aki szamara nem ismeretlen a drag
preveneio, hiszen korabban a Rozsahegyi Kalman Altalanos 1skola
gyelmek-es ifjllsagvedelmi felel6sekent tobb sikeres palyazati es
egyeb drag prevenci6s programot szervezett es bonyolitott Ie.
A KEF titkari feladataival Pal Janosnet a Tersegi SzoeiaJis Gondozasi
Kozpont Csaladsegit6 es Gyermekj6leti SzoJgaJatanak
egysegvezetojet biztak meg.
Elfogadtak a f6rum Szervezeti es Mi\k6desi Szabalyzatat, majd
megbeszelesre keriilt a NCSSZ1 altai kiirt KAB-KEF-15-B szamll
palyazat, mely ajov6 heten keriil beadasra.
Az iilesen Koromi Janos az NDI tanaesad6ja tajekoztatta a KEF tagjait,
hogy majus 28-29-en reszt vehetnek Szeghalmon egy teritesmentes
felkeszit6 treningen.
A KEF tagjai biznak abban, hogy a j6v6ben tovabbi szervezetek is
esatJakoznak a kezdemenyezeshez, igy varosunkban is szeIeskorii,
hatekony drog prevenei6s tevekenysege val6sul meg.
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Beinschr6t Karoly a persely epitoje a kovetkezoket mom1!a a
makettrol:
"Mikol' a tiszteletes asszony Gyomaendrodre ketiilt, megismer
kedtlink, majd folyamatos talitlkozasok alkalmaval feny detiilt nehany
hianyossagra, amit a tiszteletes asszony p6tolni szeretett volna a
templom kornyeken. Ezek kozott volt a persely is, ami eleg regi es
viszonylag "legyengult" allapotban talalhat6 a hOSSZll, sok evtizedes
hasznalat miatt. Mivel otthon, nalam van egy kis kiitllitas, kozte
nehany templom makett is, amik letszettek tiszteletes llsszonynak.
Ekkor felajanlottam, hogy egy iIyen templomocskat keszitek, ami a
persely lesz, ha elfogadja az egyh<iz. Ez mostanra elkeszLilt es Fiilop
M6nika tiszteletes asszony fel is szentelte. Viszont van egy erctekes
titkos belso resze. ami fi6kos es ebben gyiijtheto a penz, de vannak
ell1elyezve benne ctokumentumok is, amelyeket ha 100 ev mltlva
megnt:znek, akkor feny cteriil a l11i mindennapjainkra belole, nehany
iratb6l, kisebb dokumentul11b61. Meg egy kulcstart6t is beletetti'Lnk.
hogy lassak majd, l110stanaban miJyet hasznaltunk. Tartall11az mt:g
olyan fenykepet is, hogy kik vettek reszt az e!okeszitesben,
elkeszitt:sben: a tiszteletes asszony, a Nt:met Kisebbsegi
Onkormanyzat, t:s t:n, mint a persely kt:sziI6je. Valamint benne van az
eredeti templom makettjenek a kt:pe is, magar61 a templomr61 es errol
a perselyrol is a fot6. Tehat ezekkel a dolgokkal uzenLink a kovetkezo
evszazadnak. 100 eyre terveztiik a perselyt, hogy legalabb addig
eltartson, szolgalhassa a kozosseget. Orlilok neki, hogy elkesziilt es,
hogy j61 fogadtak az egyhaznal, es a mai nappal megkezdte ez a
persely is a szolgalatat."
Gratulalunk Beinschr6t es Barath uraknak a remek mllnkaert'

Piinkosdi gyermeknap:
Gyomaendrod elso Csahldos Napja

A Gyomai Evangelikus Egyhazkozseg punkosd napjiit rendhagyo,
egyben hagyomanyteremto modon unnepelte meg. A gyereknap
kozeledtevel az elso Csalados Napra hivogattuk az altalanos iskolas
gyermekeket es azok csaladjiit. Fulop Monika lelkesz interaktiv
istentiszteleten szolilutta meg a csaladokat. Felavatasra keliilt az llj
persely is, mely egyben a templom maketlje, Beinschroth Karoly es
Bartha Sandor adomanyozo munkaja. A Gyomaendrodi Zenebaratok
Kamarakorusa eneklo szolgalatavallette teljesebbe az iinnepet.
A nap tovabbi reszeben a gyermekek jatekos foglalkoztatasaban a
Napraforgok Jatsz6haz volt segitsegiinkre. Mindemellett a gyomai es
a mezoturi gyulekezeli tagok t:rdekes rejtvennyel, kreativ es ugyessegi
jatekokkal kesziiltek.
Ajatekban elfaradt gyermekeket, szuleiket es nagysziileiket a Nemet
Nemzetist:gi Onkormanyzat vendegelte meg finom ebeddel.
Az odon templom t:s parokia kertje reg nem hallott gyermekzsivajt6J
volt hangos, ami mindenki szamara bizakodo jovokepet festetl. A
megtapasztllitak szerint piinkosd iizenetenek hordoz6i az elso
terrneseket korii]olelo langnyelvek lesznek gyiilekezetiink imadsagba
fogJalt remenysegei. Ratkay DoruttyaJe/iigye/J

Majus 20-an, Gyomaendrodon, a Sportcsarnok elotti teren rendeztek
meg a kihivas napjat.
Az iden, az onkormanyzattal kozosen egyuttmi'lkodve igyekeztek
kiboviteni a rendezveny lehetosegeit. Farkas Gergovel az Oxigen-Jim
team vezetojevel, a Csaladsegito, ilJetve az onkormanyzal
osszefogasaval zajlott az esemeny. Samandobos egyiittes kezdte a
napot es az is fejezte be - kezdte az ismertetest Pal Janosne. Lehet6seg
volt egeszseges eteJeket k6stolni, vasaroJni, egeszsegiigyi
tanacsadasban reszt venni. Mentosbemutat6, asvanybemutat6,
masszazs, konyvbemutat6 t:s suk egyt:b volt a prugramban. A ct:1 az
volt, hogy az egeszseges eletmodra jobban felfigyelnek az emberek,
rajonnek a mozgas fontossagara, amit itt ki is pr6balhattak.

-...;:-----......'TI'TlTT'"
1&

Ebben a minosegeben a Kihivas napja az elso volt Gyomaendrodon.
Tavaly az Egeszsegpiac elnevezt:sii rendezveny egy palyazatb61 kerult
megrendezesre a Csaladsegito altaI.
Farkas Gergo elmondta, hogy a sport-reszben megtal<ilhat6 volt
asztalitenisz, ijaszat, kezilabda, foci, edzopad-evezopad, trambulin,
kosarlabda, zsakba futas, esti futas es egyeb jatekok. Sok egyesiilet
segitett nekunk abban, hogy ez letrejojjon.
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S6cz6 Rebeka kupagyozelme R6zsahegyi Napok 2015.

Ki Mit Tud?! 2015.
A tehetsegkutat6 programok kozott ebben az evben is megrendezti.ik a
Ki MitTud-ot, apri lis 22-en a felsosok, 23-an pedig az als6sok szamara.
Aszinvonalas versenyben minden osztaly felkeszlilt egy-egy hosszabb
jelenettel, tovabba pr6zai es zenei produkci6kat ia lathatoll az
erdeklodo kozonseg. AIs6s osztalyok eredmenyei I. I.b Sz616 szolo,
mosolyg6 alma, csengo barack 95 2. I.a A kiskakas rezgarasa 94

jo{ylalci.\' a 7.ofda{ol/

Idei nyelvvizsgasainl<
lskolank nyolcatlik osztalyos tanul6i
kozlil hatan tettek sikeres angol alapfoku,
c\llamilag elismel1 nyelwizsgat. C tipUSll
nyelvvizsgat szereztek: David Atlrienn,
Dinya Panna, Orban Renata, Vaszk6
Agnes, Weber Dorina. A tipUSll
nyelvvizsgat szerzetl: Par6czai Gergo

Boh6cok talalkoz6ja
lskolank nevad6j<l, Kalman bacsi is nagyon
szerette a trMakat, akarcsak a boh6cok. A
R6zsahegyi Napok kereteben az
olvasoteremben udvari bolondok es cirkuszi
boh6cok talalkoz6ja zajlik. Szerencsere
nagyon sok nevetteto gyiUt ossze, sok
bromet szerezve a latogat6knak. A
fergeteges megnyit6ra 2015. majus 13-an,
szerdan tielutan 2 6rakor kertilt sor. Sok
szereteltel varja a lalogat6kat Zsuzsa neni,
Ed6 neni es Szergej boh6c

20 J5. majus IS-en Dr. Gyuricza Csaba az
MTA doktora, az MVH elnbke nyitotta meg
a XIX. R6zsahegyi Napokat. A megnyit6
iinnepseg diszvendegekent kbszbnthetti.ik

I Gergely Agnes Kossuth-dijas ir6not,
_-'-'-''---------'=-__--'1 mufordit6t. Farkas Zoltanne

intezmenyvezeto kbszontOje es a tanul6k
iinnepi miisora utan a felsosok szamara a rendhagy6 6rak kovetkeztek.
Eload6ink voltaic Kunkovacs Laszl6 Kossuth-dijas fot6miivesz,
neprajz]rutat6, Giricz Laszl6 mernok, fotografus, Dr. Kovacs Lajos
nyugalmazott rendor ezredes, Timar Imre sakkoz6,a BVSC
sakkszakosztalyanak volt vezetoje. A pedag6gusok koziil rendhagy6
foglalkozasokat tartottak: Barath Eva, Par6czai Zoltanne, Varga
Laszl6ne, Gellaine Nagy Erzsebet.
Az als6sokat az egyik delelolli 6raban a Boh6c sz6rakoztatta, majd
jatekos foglalkozasokon vellek reszt, osztalytermi keretek kozbtl,
termeszetvedelmi temakat feldolgozva. Delben a dijak Madasa
kovetkezett. Az idei R6zsahegyi Dijasok Hanyecz IIdik6 es Par6czai
Zoltan pedag6gllsok lettek. ASzent Imre dijat Szuj6 Cintia vehette at az
"Greg diakokt61". A kora reggeli R6zsahegyi vetelkedo Iegjobbjaikent
az 5.a es a 7.a osztldyosok tortat kaptakjutalmul.
Delutan Dr. Kovacs Lajos eletvetlelmi nyomoz6 tartoll eloadast a
Kbnyvtarban EmJekezetes buniigyek cimmeJ. Este a ridegvarosi
jatsz6teren majalis, taborti'lz varta az erdeklodoket,
Jeggombhajtogatassal, arcfestessel, ligyessegijatekokkal

Szombaton lezajlott 4 korosztc\ly
reszvetelevel a VII: R6zsahegyi Kupa.
Csapataink minden kateg6riaban j61
szerepeltek, ket korcsopol1 gyoztesei
mellett a tobbiek is ermekkel terhettek
haza. Delutan a Galaesten mutattuk
meg az erdeklodoknek lanul6ink
tehetseget, felkesziiltseget. Este barali

beszelgetes zarta a napi programot.
Vasarnap delelott Kunkovacs Lasz16,
Kossuth-dijas fot6miivesz, neprajzlrutat6
meselt a Nephazban a csaladjar61,
munkajar61, utazasair61, mi'lveiroi.

2015. majus 2-an, az UTE
H:gcsarnokban rendeztek meg a 28.
Budapest Kupa nemzetkozi versenyt.
A Gyomaendrodi Judo KJub
versenyzoje, S6cz6 Rebeka is reszt
vetl a 18 orszag reszvetelevel
lebonyolitott versenyen. Az U13-as
korosztalyban, az 50 kg-osok kbzbtt
indult, es ismet aranyeremmel
gazdagitotta amllgy sem szegenyes
medalgyiijtemenyet.
VQJga Istvan edzo (Hirl11ond6)

S6cz6 Rebeka harmadszor is
diakolimpiai bajnok W.IIIII:3_i.!...-..JiL!.1_.~-J

2015. majlls 23-an, Cegleden rendeztek a diak korosztaly szamara az
Orszagos Diakolimpiat' Termeszetesen a Gyomaemlrodi Judo Kilib
legeredmenyesebb versenyzoje is szonyegre lepett. S6cz6 Rebeka a
Diak "A" korosztaly 50 kg-os mezonyeben meggyozo teljesitmennyel
mar harmadszor lett

A verseny izgalmasnak igerkezett a sorsolas tudataban. LMni lehetett,
hogy nem keIiilheti el egyik j6 ellenfeJet sem. A nyolc kbze jutasert
olyan ellenf{~1 jbtt, akivel hOSSZll evek 6ta versenyeznek egymas ellen.
Rebeka ido elott megoldotta a tovabblepesl, ipponnal gy6zott. A
dbnlobe jlllaserl meg kelletl klizdenie, de szerencsere leszoritassal
jobbnak bizonyliit ellenfelenel! A dbnlo iden mar harmadszorra
ismetlodolt meg. Ellenfele a Magyar Kupan es a Budapest Kupan is
megpr6balta megallitani mar Rebekat. Szerencsere ezuttal sem
sikeriill, igy mar harmadik alkalommal aka$zthattak az Orszagos
Diakolimpia aranyermet a gyomaendrodijud6s nyakL\ba.

Varga Istvan edzo: Tudtuk, hogy nagy feladat Val' rank. Igyekezllink
minden ellenfelbol felkesziilni, de nem volt sima menet ez a verseny. A
verseny heteben mar lalszoll, hogy Rebi egyre faradtabb az iskola es
edzes terheleselol. Pr6ballunk arra koncentralni, hogy meglegyen a
pihenes es feltbltodve allhasson szonyegre. Talan a legnehezebb
sorsolast kapta, amit lehetett, de koncentraltan es akarattal ezt is
megoldotta. Nagy ~ teher akkor, amikor minositett versenyen meg nem
kapott ki a versenyzo. Rebeka eddig meg :lIdta oldani es bar ket het
mlliva a serdiilo Eur6pa Kupan szonyegre all (egy korosztallyal
fentebb), a Magyar Bajnoksag a kbvetkezb foverseny, ahol remeljiik,
tovabb orzi veretlenseget

_~:.,--""'I'I"'l'~--------__
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REOI DUTORT, ANTIK DUTORT vAsAn OK!
Gyomaendr6d, VI ker. 540.

Telefon: 06-30/9533-594

REALIS ARON VE Z K:
Boltberendezest • hagyatekot, regisegeket,

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

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

Fizetis azonnal, keszpenzzel!
Barkai Zsolt, GyomaendrOd, Bocskai II. 59.

Temetkezes, temetkezessel kapcsolatos
teljes koru tigyintezes

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
Gyomaenddfd, Iparfelep uf. 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 vasarloinkat a
Fo tit 214. sz. alatt (a T-Mobil helyen), a

Mobiltelefon Szaklizletben!,
Uj es hasznalt mobiltelefonok II'-~I

ertekesltese, javitasa!
Tartozekok, navigaci6k!

Nyitva tartas: H-P: 9~ 12; 13-17. ijoll~I~~~1.~oo
Szo.9 12.

"Szep rulliiball. arallY ajtoll UGYELET: ejjel-nappal hivhato
kopogsz most. hogy szabad-e?" telefonszam: 06-30/630-80-97

(Weores Simdor)
A Csoke Janos .. ..

TEMETKEZESISZOL6A TATAS

OJ CYOMAENDRODI HiRLAP

PAP'RDO OZ

DaraIt beton, tegla: 2500 Ft +alatol
Elerhetosegek:

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

• Epft6ipari szolgaltatasok nyujtasa,

epftesi anyagok szallftasa

.~ • K6rnyezetvedelmi engedellyel

~ tiszta beton, teglatOrmelek

..-: ~ , 't I dO' t·0;0 atve e e IJmen esen
.§:
.~

StancoIt 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

6

ANlw ruiJizO:1J
Ruhajavitast valla/ok!

Cipzarcsere, [uggonyvarras, atalakitas, sziIkites, b6vites
Gyomaendrffd, 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 ORAIG

~~~~~.~~ - idegbecsipodesek, tzUfeli blokk, tarMsi
rendellenessegek megszuntetese

- nyaki eredetii szediilesek megsziintetese
- sportserulesek, izUfeti bantalmak kezetese
- Itagyomanyos kinai orvosltis
-Jtilakupunkturas fogyokura
- porckorongservek es terdblokkok mutet

I1IHkuli megszuntetese

DR. GARZO PETER terrneszetgy6gyasz
Mobil: 06-30/9458-477

~ E-mail: rozakft@rozakft.hu.............................. , , , , .. ,.. "'., , , ,, , , .
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/(IS BAuNT IS/(OLA
NyelvAszok
Asok magyar verseny koziil szemezgetve diakjaink mar evek ota reszl
vesznek a Bendegllz - NyelvEsz versenyen, ahol igen szep
eredmenyekkeJ biiszkelkedhetnek. A megyei donton hat tanulo vett
reszt, ahol Bartha Karina 7. c osztalyos tanulo az elokelo 4. helyezt:st
szerezle meg. Segilo pedagogusa: Forgaesne Gyetvai Krisztina.
lntt:zmenyiink diakjai minden t:vben megmt:reltetik magukat a
Simonyi Zsigmond Karpal-medeneei helyesirasi versenyen.
Tehelseges tanitvanyaink mar negy alkaJommal jUlottak be Bckes
megye legjobbjakt:nl a rangos verseny orszagos donti.\jebe. Az idei
tanevben 2015. arpilis 18-an, Bekesesaban 7 diakllnk kepviselte
iskolankal a megyei fordul6n: Nandori Vikl6ria (5.e) Fekees Laura
(5.a), Deli Boglarka (6. b), Rak David (6.r.;), Kovacs D6ra (6.a), Ladanyi
Sara (7.e) es Bartha Karina (7.e). Koziiliik Ladanyi Sara 7.e osztalyos
lanul6 erte el a legkiemelked6bb eredmenyl; a hetedikesek
mezonyeben 5. helyezett lelt. Felkt:szilo lanara: ForgaGsnt: Gyelvai
Kriszlina.

Filmforgatas
Majlls II-en ttlraajanlo filmet forgalott a tv2 szamara KandaszAndrea a
kesziil6 gyomaendrodi lan6svenyrol. Iskolankbol a 4. b oszlaly olyan
szerencses volt, hogy reszese lehetett ennek az erdekes esemenynek.

Eiso latogalok
ken I felmehettiink
a "Iombsetanyra",
ahol Puskas
Laszlo, a Koros
Maros Nemzeti
Park mllnkatarsa
kalauzolt minket.
Nagy 6r6miinkre
taves6veket is
hozotl, amikkel

lathattunk erdekes madarakal, madarfeszkeket.
A tan6sveny rendkiviil gazdag ismeretanyagot mutat be valtozatos,
erdekes forma ban.
A mi nemes feladatunk az volt, hogy vegigjarjuk a kiilonJeges
magasilotllltat, megesodaljuk a lalnivalokal, megoldjllk a feladatokat.
Ha ismetelni kellett, meg t:lvezliik is a helyzetet, k6vettuk az operator
utasitasait. Lehetseges, hogy egy r6vid kis film lesz mindebb61, de mi
egy felejtl1etetlen delel6ttellettiink gazdagabbak.

3. 4.b Hamupipoke 91 4. 3.b H6feherke parodia 90 5. 3.a Pletykas
asszonyok 86 6. 4.b Palaesintasiites 85 7. 2.b Siin Balazs 82 8. 4.a Nem
sziilettem varazsl6nak 81 9. 2.a Cirkuszolunk 77 Kiilan dijas: Var6r.;zy
yreta 2. osztaly Juhasz Magda: Hova lett az ellenorz6 '1- vers 82 pont
Enek, zene kategoria: 3. Sza16ki Lolita es Kereki Lili 2.a - Dalok az
t:vszakokr6175 pont 2. Hanyer.;z Nikolett t:s Csatari Levente 2.a - Dalok
az allatokroJ 78 pont 1. Jonas Mariann 4.b-Dalok furulyan 78 pont
Felsos osztalyok eredmenyei 1. 8.a Cirkusz-buesUfellepes 98 2. 8.b
Ilyenek voltunk 973. 6.a Oriilj, hogy ... 934. 6.b Liliputi tanr.; 845. 7.a
Kerge kukumburrak 83 6. 5.a
Iskolabolygo 79 7. 7.a Most elsz 78 8. 7.b
Swing break 74 9. 5.b Retro metro 71
Kul6n dijasok: Vaszko Agnes 99 ponl 
Karinty Frigyes : Influenza proza Gyetvai
Mate es Gyetvai Csongor 83 pont- gitar,
enek

Aranyerem atletainktol
75 gyomaendr6di gyerek yell reszt a
Bekesr.;saban sorra keriil6 36. Tavaszi
Sportgalan, amely a gyalogl6k orszagos
bajnoksaga is egyben, melynek kereten beliil
keriilt megrendezesre hagyomanyosan az
itltalitnos iskolitsok vitltOfutasa, ahol a
versenyz6knek 1000 m-t kellelt telje
sileniuk.7-8 osztalyos tanulok kate

goriitjitban ismt:t a legjobbnak bizonyultunk. A Szendrei Balitzs
Tarsoly Nikolell-Demeter Sebastian-Nyemesok Judit osszetetelii
csapatunk I. helyen vegzett, sok nagy m(tl til bekescsabai iskolat
megelOzveAz 5-6 oszlalyosoknal r.;sapatunkat csak egy bt:kt:scsabai
iskolitkb6l 6sszevalogatott valto tudta megelozni, Mertz Adam
Szendrei Boglarka-Konya Frigyes-Nemes Agota-Karsai Gabor
asszetelelii csapatunk utols6 pillanatig csatazott az aranyeremert.
Ennel a korosztalynal a "B" csapatunk is nagyszeriien helyt allt,
bronzermet szereztiink a Marton Tamas-Badari Timea-Szlanesik
Benr.;e-Kovacs Agnes-Vaszkan Bence 6sszett:telll csapalunkkal, lTIt:g
tlgy is, hogy utobbi futonk mindossze 2. oszt31yos!
Minden eelba erkezo csokolauet kapott. Tanuloink valogalOIt
atlelakkal talalkozhattak es lathaltak versenyezni okt:t, ez a ut:lutan
igazi reklamja volt az atletikanak! A helyi miisorvezet6 tbbb
alkaJommal is ki;;melte, hogy milyen nagy letszamban es milyen
eredmenyesen szerepeltek ismet a gyomaendr6diek!
A versenyzok felkeszitoje: Vaszkan Gabor leslneve!6 lanai; altetika
szakedzo

XVI. OVI-OLIMPIA A SELYEM UTI 6vooABAN
Mint minden evben most is a Kihivas Napjan rendeztiik meg az Ovi
Olimpiat a Selyem Uli 6vodaban, immitr 16. alkalommal.
A yaros minden ovodaja elfogadta a meghivast, sot Hunyarol is
erkezlek gyermekek.
Az 6vodak szines lornabemulat6ikkal lettt:k mt:g szinvonalasabba
rendezvenyiinket. Mivel nagyr.;soportos gyermekek vettek rt:szt sport
napunkon ezert igyekeztiink eletkoruknak megfelelo versenyszamokat
6sszeallitani.
A fUloverseny ket reszbol alit. Volt elOfutam, majd az el6flltam
gy6ztesei versenyeztek egymassal.
Helyezest erlek el:

Lanyok:
I. helyezett Kovacs Rt:ka Selyem Uti Ovoda
II. helyezett Csipai Csenge Szazszorszep 6voda
Ill. helyezett Meszaros Nelli Szivarvany Ovoda
Filk
1. helyezett Nagy Szaboles Szazszorszep Ovoda
II. helyezelt Demeter Istvan Szazszorszep Ovoda
III. helyezett Laszlo Martin Selyem Uti Ovoda

A fut6versenyt kotelhuzas kovelte, melyben 4 vegyes csapal merte
6ssze erejet, iigyesseget. A legiigyesebb esapat tagjai mezeskaJaesbol
kesziilt ermel kaptakjutalmul.

Adelel6tl folyaman az egeszseges etetm6djegyeben kesziillliz6raival,
sok-sok zoldsegfelevel, citromos tea val es a Tersegi Gondozasi
kozpont j6voltab61 finom csokis tortaval vendegelliik meg a
gyerekeket es az oket kisero feln6tteket. Senki sem tavozott iires
kt:zzel, mivel minden resztvevo gyermek kapolt ajandt:kba egy-egy
labdat.
Tamogatoink vollak: Tersegi Gondozasi I<ozponl, Fulop Imrene, Dr.
Csoma Antalne, Csik6s Zoltanne.
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A XV. Magyar Mazsorett Bajnoksagot

8ACQL\MENTUM

TEMETKEZE&,
Allando jjgyelet: 36-30/696-71-17
Gyoma8mlrii~. Bajcsy-Zs. i1t 117. Sl.

A
G

AKC

a mazsorettek "fOvarosaban", Debrecenben rendezte meg a Magyar
Mazsorett Szovetseg es a debreceni Valcer Tancstlldi6 mazsorelt
csoportja. A gyomaendrodi Szinfolt Mazsorett Egyiittes Margareta
juniorcsoportja botos szinpadi es menettanc koreografiaban: 3. helyen
vegzelt! Ezen kiviil: sp-nior mix mini kateg6riaban: V. helyezellek
lettek, J6nas Izabella senior pompon sz6l6javal szinten: V. helyezett
lett, Piroska Attila senior sz6l6 botos versenyszama pedig arany
minosites lett! Az egyiittes vezetoje: HlIl1ya JolitJllaJlarno.

OJ GYOMAENDROm UiRLAP8

LAT ZERE Z Z ET
liyomaendrud, Husiik utja 3. T lefon 84·~55

INGYENES I{OMPUT RE SZEMVizsGALAT
I{Edd, CSUTORTOk, PENl'EI{, szoMbAT 1 O~ 1 2~iG

SZERdA: DR. CEdEi MARGiT
10..-12; 14..-16 ORAiG

AK .. A ' T§Z RE§Z UZLETBEN!
Vedje szemet a k' ros U.V. su raktol!

Dioptri ' s napszemiive lencsek

0/0-..". 'OL:"

ked ezmennyel kaphatok!
Multifokalis (progressziv)

lene ekre es bifokalis lenese re

5 0/0
kedvezmeny!

z akcio idotartama: junius 1·tol 30-ig
A reszl tekrol erdeklodjon uz.ettinkb n!

EGESlSEGPENlTAl1i "Al1ryAl ES ZEP "AI1Trh dfoGAdvNld
GyORS ES pONTOS kiszoLGALASSAL VAlljuk kEdvES VASAllloiNI(AT!

TisznLETTEl: SZARkA CsiLLA OPTO~lETlliSTA, LiTsZEIlESZII1ESTER
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Gyomaendrodi Jarasi Hivatal
Allami kozigazgatas helyi szerv

VezetO: Dr Pacsika Gyorgy hivatalvezet6
Az 1889-ben, klasszicista stillisban epiilt a Jarasi llivatal epi.ilete a
revlaposi holtag partjan all, falan emlektablakjelzik a ter nevezetes
esemenyeit.
Varoshaza epiilele 20 12-ig, majd 20 13. januar 2-3161 ajarasi hivatal
epiilete.
A Gyomaendr6di Jarasi Hivntal illetekessegi teriilete 5 telepiilesre
terjed ki, szekl1elye Gyomaendr6don, a volt Varoshilza epiileteben
taJalhat6. Kialakitott iigyfelfogadasi rendiink alapjfm, a szekhelyen
es a kirendeltsegen is minden nap folyamatos az iigyfelfogadas.
Csardaszttllas, Hunya es Ecsegfalva telepiileseken ligysegedi
ligyintezes kereteben heti egy nap biztositjuk a szakmai
feladatellatast.
Hivatalunk, a megyeben egyedlilall6 m6don, egy epiiletben
miikodik szakigazgatasi szerveivel, igy kozigazgatasi centrumkent
biztositjuk a magas szinvonalll, hatekony, egy helyen torteno
iigyfelfogadast es iigyintezest.
Hivatali epiiletiinkben biztositottunk helyet a KLlK, az RSzSz es a
NAY kihelyezett iigyfeJszolgalatanak is. A FoldhivataJ valtozatlan
helyen latja el feladatat.

Levelezesi dm: 5500 Gyomaendrod, pf. 5.
Ugyfelfogadasi rend:
HeW): 8.00 - 12.00; 12.30 - 16.00
Kedd: 8.00 - 12.00
Szerda: 8.00 - 12.00; 12.30 - 16.00
Csiitt.irtt.ik: 12.30 - 16.00
Pentek: 8.00 - 12.00

Gm:
5500 Gyomaendr6d, Szabadsag tel' 1.
Tclefon:
+36 (66) 581320, +36 (66) 284043
Fax: +36(66)581321
E-mail: gyomaemlrod.jaras@bekes.gov.hll
Weboldal: http://www.bekesijarasok.hu

Gyomaendrodi jarasi statisztika
Jarashoz tartoz6 telepiiU:sek szama: 5 Teriilel, km1

: 686.
Nepslirllseg, fo/km1 2:34, 8 Lak6nepesseg 20 10. ev vegen, fa:
23879. 14 ev alattiak arimya, %: 13,3, 15-64 evesek aranya, %:
66,7. A 65 ev felettiek aranya, %: 20. Nyilvantartott allaskeresok
aranya a l11unkavallaJasi korU nepessegb61, %: 10,6. Egy
ad6fizetore jut6 szemetyi jovedelemad6 alapot kepez6 jovedelem,
ezer Ft: 1331. Nyugdijban, nyugdijszerli ellalilsban reszesiilok
szama ezerlakosra: 357,4. Rendszeres szocialis segelyben
reszesitettek atlagos szama ezer lakosra: 3,8. Ovodaval rendelkezo
telepiilesek aranya, %: 100. Altalanos iskolaval rendelkez6
teleplilesek aranya, %: 100. Kozepiskolilval rendelkez6 teleplilesek
aranya, %: 40. Regisztralt vallaJkozasok szama ezer lakosra: J58.

Mely fajdalommal tudatjuk, hogy, ,
TIMARLAJOS

88 eves koraban, 2015. 04. 22-en tavozott.
Temetese sziik csaladi korben zajlott.

Gyaszoljak fit: felesege, lanya es csaladja.

Dijat kapott Torma Lajos!

Negyedik alkalommal ketiilt megrenctezesre Gyoma
endrodon egy amator teliileti fekve nyom6 verseny. Tudni
kell, hogy az eroemelesbe haromfele gyakorlat van: a
felhuzas, a guggolas es a "fekvenyomas". A kornyekbo]
erkeztek a banlti egyesi.iletekb61 reszlvev6k: BerettyMjfalu,
Kondoros, Csardaszallas, Mez6tllr, Szarvas versenyzoi a
helyiek met lett. Mintegy hetvenen alltak rajthoz. A
legfiatalabb korosztalyt61, a lanyokt61 kezdve a senior
kateg6riaig. Ez lulajdonkeppen egy kortalan sport. A
gyomaendr6di klub vezet6je Torma Lajos, r61a elmondhat6
hogy teljesen megszallott sportember, aki mindenet be[eteszi
ebbe. Neki kbszbnhet6 az, hogy a klubunk fent tud maradni,
tovilbba az is, hogy ez a verseny letrejbtte. Nillunk harminc
negyven fOvel m[l1<odik evtizedek 6ta mar.
A mostani bir6kr61 annyit, hogy tobbszoros orszagos
bajnokok, amit Torma Lajosr61 is elmondhatunk , sot a
neveltjei is j6 uton jarnak, szamos dijjal dicsekedhetnek 
nyilatkozta Molnar Istvan.
A lamogat6k voltaIc BioTeck USA, a mez6turi Szabo Sandor,
Papp Istvan vallalkoz6 helybol, Siker Kft., Kis Balint
Alta[anos Isko[a, es nehany nevet eltitkol6 szponzor.
Toldi Balazs polgarmester ez alkalomb61 Madta Torma
Lajosnak Gyomaendrod Varosa Kepviselo-testiiletene\{
Elismero oklevelet a telepLiJes spOltjM:rt vegzett kieme[ked6
munlGijaert.
Mikol' kezdte el ezt a sportot, kerdeztLik Torma Lajost61?
-1994-ben kezdtem el, mivel vekony testalkatU voltam, es
szerettem mindig mozogni, gondoltam hatha lesz valami
IMhat6 eredmenye raj tam ... Majd atkerultem Mez6rurra, ott
mintegy tiz evig voltam. Indultam par orszagos versenyen,
negyszer masodik, negyszer harmadik he[yet ertem el. Most
mar, csak a sajM oromomre, hobbi szjnten vegzem, valamint
versenyeket szervezek, szerveziink.
Tovabbi eredmenyes es egeszseggyarapit6 munkflt ki vanunk!
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A szerelem visszhangja
" ... Az elettel egyiitt csak Ie meg en, harmasban feszkeliink
es hagyom, hogy nezd, nezd, nezd, s nem fer mar semmi kozenk,
kezed, s kezem koze, kezem s kezed koze ... "
ISzab6 Balazs bandaia: Helkoznapil

Nem bizlos, hogy Iud r61a mindenki, de FLirj
Kalalin es Mahler Csaba az OMart
konyvesbollban mar bemulalkozott lobb fialal es
elhivaloll mtiveszpalantaval egyiitt.
Sok embe11 erdekelhel, hogy egy szerelmes par
hogyall irhal kozosell verseket. Vissza kell
llyUlnunk az idoben egy kicsil, ha ezl ki akarjuk
derileni. A I{myomat nehanyan mar ismerhelik,
hiszen megjelenl egy lanulsagos verses mese
kolele. aminek a clme Az elefanl es a reptilo

szonyegek. ParjM is ismerhetik mar, hiszen a Kozt'iink elnek ...
riportsorozal az 0 nevehez mzodik, - illelve egy icipicil Kalicaehoz is - aki
egy elelvidam fialalember, bar lelke picit megtort szerelmehez hasonI6a.n.
Ezt hivalolt illuszlnllni a kovetkezo ket vel'S, melyekel meg
megismerkedesiik eloll, killon-kiilon irtak.

Emlekezes
En, ki emberkent az elelben csak csa 16doll,
Arva gyermekkent szivem lassan, lassan dobog.
Felem kozelednek a mosolyg6s,jokedvii felh6k,
Gondviselom tanit6 szavai vezelnek at az erdon.
Gyermekkenl veszlettem el szivem egyik darabjal,
Halvany gyerlyad ftistjenek angyalok nyujtanak hazat.
Megsapadt arcomon hullnak a keseril konnyek,
Sa veg nehezkes percei fullasztva 6Jelnek.
Vegtelell faradl utam maganyosan lepdelem,
De er6tlen lelkemet a meses edenbe kepzelem.
Mindig emlekezni fogok bajos nevelesedre,
Amig szellemem elteved a mill Ikodjebe. remegve.
1Mahler Csabal

Az derant es a reptilo slonyegek
Ireszlell

... Ugyanis a kicsi Bohom,
MeglalOlt egy csi Ilagol,
Melynek villodzo fenyeben
Anyukaja ragyogott.

Mosolyoglak a sz6nyegek.
Az elefant kacagott:
- Mindig IMhat az anyukam,
S sziveb61 ad egy darabot!-

Bohom vegiil megjegyezte
Anyukaja csillagal,
Apukanak megmulalla,
Milyen edes a van\zs.

Minden elhunyt szeretliinknek
Van egy sajal esillaga,
Az el6knek eler oda
Megemlekez6 dala."
IFiiJj Katalin/

A versek segilettek abban, hogy e ket lelek osszelalalkozzon, hiszen Csaba
a sajat verseivel azert kereste fel ~anyom.at, hogy s~gits~g~t ~e~jen t6le.
And6dine Erzsike ajanlolla 6t a hgyelmebe. Katlcam Joszlvusege mIntt
termeszelesen el is menl hozza es elolvasta milveit. R6gton belopta magat
leend6 szerelme a szivebe, mivel kideliill erzelmi hasonl6sag is, hogy
mindkelt6jiik szerint a legszebb az, amikor egy szerelmespar id6s kon\ban
egyill1, osszeolelkezve hagyja il1 az arnyekvilagot. . .
Azzal folytatnam, hogy legall\bb is Magyarorszagon nem lelezlk oly~n

alkoloparos, akik egyillt irnak verseiket. Hogy hogyan dolgoznak egyutt
Katiea es Csabi? Nekem kiinnyii dolgom van, hiszen nap, mmt nap hallom a
kozos munka hangjait. Sokszor egy hllron pendiilnek, de neha - es ez az,

amil6l nehez a kozos versiras-vitaba szallnak a sajat gondolalukert. Persze
mindig kompromisszum lesz a vege. A versek tehat ugy szilletnek, hogy a
lanyomek sajal ludasukal vegyitik ossze, de [onlos, hogy mmdketten
lanulnak egymasl61 sok-sok ujat. Hallom mindig, hogy teljesen kiegeszilik
egymast, hiszen olyan is elOfordul, hogy egyikiik elkezd egy sort es a masik
befejezi. Nem beszelve arr61, amikor egymas gondolatat talaljak ki.
Temaikatlegtobbszor a termeszet ihleti, illetve a magyar hagyomanyok es
nephitek. Nagyon kiforrnllnnok meg es sokat kelltanulniuk, de pr6bfIlnak
mindigjobbat esjobbal alkolni.
Bemulatnam leglijabb versiiket, amivel fejet hajtanak J6zsefAllila eloll:

A Korosnel

SzeI disziti fodrokkal vized tUkret,
Visszacsalogat egy kis csalfa Wnder.
Alazallal kerlelnek hatalmas fak,
Legy az eletiikben orok, hti tars.
Gyarl6k vagyunk, szemilnk lulonllll moh6,
Tisztits meg minkel, 6 fenseges foly6!

Vigan tancoJllak benned a bllS [elhok,
Agakpillaira teritesz kend6t.
Apr6 hnlakat rejt viragos kerled,
Homlokodb61 szokkennek eziist cseppek.
Ajkunk sokszor faj6 szavaknt ont6
Tisztils meg minket, 6 fenseges foly6!

Piszkossa szennyezziik tiszta vizedet,
Megtorlod bi'miink, pusztilasz ridegen.
Elbllesllzot a nyuglato, lagy esendtol,
Mint adaz bika, lorsz ki medredbol.
GyUlolkodo dilhilnk galakal bonl6,
Tisztits meg minkel, 6 fenseges foly6!

Orvenyek cs6k.kal ebresztik fel a hajnalt,
S a Nap h6dolneked kipirult arccal.
Szinpompas pillang6k szallnak feletted,
Magasztos dallamokallnnloddnl pengelsz.
Banat biizos bora szomjunkal 01t6,
Tisztits meg minkel, 6 fenseges foly6!

Gyomaendr6don 61 kozolliink lobb tehelseges fialal es idosebb korll
mUveszlelkii homo sapiens. Valahogy roluk nemigen esik sz6. Olyan j6
lenne, ha nem esak az Endrodr6l es Gyomar61 elszarmazollak "blljnanak
eta a sotelb61", hanem azok is, akik fenyl sugaroznak es a maguk modjan
kicsit naivan pr6balkoznak irasaikkal vagy kepeikkel oromel szerezni a
gyomaendr6di, egyszerii ilt elaknek.

Vaszko Kalalill

ED
Sokan - nem mindenki - szavaztak az EU melletl anno. Azota eltelt
idoben sok megalaztalas es tigyelmeztetes, bilnletes erte hazankal az
EU-ban. Mar ekkor erosodoll a szkeptikusok hangja. Azlan ahogy teltek
a honapok, evek, egyre tobb magyar, elsosarban fialal pr6balt szerencset
a uyugati orszagokban. Az ellenzeki oldalr61 vallig emlegelell
"kivandorlasr61" (?) van sz6. Ez is egy ok a piszk<\16dasra, a kormany
mocskolasara. Holott mi az igazsag? Az Eu tagsaggal beleptilnk egy
olyan korbe, amikor az ember maga valaszthalja meg hoi, mil akar
dolgozni. (Ha persze van megfetel6 vegzettsege, nyelvtudasa!)
Legtobben mosogalnak, takaritanak peldaul. (Tudott oka ennek, hogy
nines vegzellseg es fOleg nyelvludas ' Kimegy valahova a fialal, s
fogalma sines az ol1ani, vagy barmilyen idegen nyelvhez, meg se tud
sz61alni az adoll nyelven. Csoda, hogy egyaltalan alkalmazzak oket.)
Meg ekkor is magasabb bert kap, minI illhon. A hazai eraban ludalos a
berek alaesony szinlen lartasa. Az okot mindenki kiokoskodhatja. Na
marmosl ha kornolyan vesszilk az Eu szabalyait, akkor ill nem
kivandorlasr61" van sz6! Sokkal inkabb a szabad munkahelyvalasztast

~yakoroljak a magyar polgarok! A legtbbbjilknek eszeben sines kint
maradni orokre, hanem csak anyagi hallerel kivanja megerosileni. TehM
ez nem kivandorlas l Ezt a meghatarozast, elnevezest silrgosen abba
kellene hagyni ' (A kivalldorl6 orokre elhagyja hazajat ... ) Van helyelle
mas, ami a val6sagol tilkrozi! Hasznaljuk azl!
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2. Segft szinten tartani a vercukorszintet
Egy masik tanulmany igazolta, hogy a mogyor6 kepes szabalyozni a
vercukorszintet. A kutatasok azt mutatjak, hogy nemi mogyor6
fogyasztasa reggelire segithet a vercukorszintet egesz nap kordaban
tartani, meg egy magas kal6riatarlalmu ebed utan is. Tehat fogyassz
reggelire nemi mogyor6vajat!

3. Hozznjnrul a karcsllub test eh~resehez
A mogyor6ev6k es mogyor6vaj fogyaszt6k karcsllbb alakkal
rendelkeznek, anllak ellellere, hogy t6bb kalariat esznek.

HAT ok, amiert erdemes fOldimogyor6t enni!
Ha ragcsalni szeretneI, ragcsalj mogyorot!

A foldimogyor6 gyakran kimarad az egeszseges diOfeJek sonib6l. Az
igaz, hogy technikailag hiivelyes novenyr61 van sz6, megis szillntalan
elonye van, amierl erdemes mogyor6l es mogyor6vajat fogyasztani.

1. Csokkenti a koleszterinszintet
Annak ellenere. hogy a mogyor6 magas energiatartalmu (magas a
kal6ria- es zsirtartalma), egy tanulmany kimutatta, hogy a mogyor6vaj
es fcildimogyor6 csokkenti a koleszterinszintet, anelkiil, hogy
sulygyarapodas[ okozna.

4. J6 zsirokat tartalmaz
A fOidimogyor6 elosegiti a fogyast, tele van j6 zsirokkal - ez alapjilO
lalalhatod meg aj6 mogyor6t esj6 mogyor6vajal.

S. Javitja a mem6riM
Az agy laplaleka a mogyon\ ugyanis B3-vitamintartalma fokozza a
szellemi kepessegeket, de ezen kiviil szamos tapanyagot tartalmaz,
mely tovabbi egeszsegiigyi el6nyoket eredmenyez.

6. Magas a tapanyagt3l'talma
Felpatlintod a foldimogyor6 hejat es rengeteg hasznos tapanyag tfmil
maris eled' A mogyor6 egyedi bioaktiv komponenseket tartalmaz,
antioxidanskent viselkedik es szamos belegseg megelozeseben segit.

EK •
Hasznalt szekrenysor, TV szekreny,
allvany, ul6garnilura, agynemulart6,
dohanyz6 aszlal, szonyeg, al16lampa,
talal6 szekreny. szo!opres, Robi 56-os
gep rotakapaval, utanfut6val elad6. Ar
megegy. szer5. Erd.: 70/329-84-93

NyMon elokeszlto, gyakorl6, ismetl6,
felzark6ztat6, p6tvizsgara,
I\iizepiskolai felvetelire felkeszlto
foglalkozasok indulnak altalanos
iskolasoknak (1-8. oszl.).
Kiizepiskolasok szamara malemalika
korrepetalas es kiizepszintu
erellsegire val6 felkeszites indul. Erd.:
30/856-32-18

Nyugali hasznaH eikkek elad6k aKulich
Gy. uteai hasznalleikk kereskedesben.
Erd.: 20/9857-259

Dunnat, parnal, hagyatekol veszek
Gyoman, Pelofi u. 64. 30/4643-956

Serbe kiad6 kiesi, de rendezell, j6
allapolu esaladi hilzal keresek nagyon
hosszu lavra! Megbizhal6, fizel6kepes
no vagyok. Nyaral6 is lehel. Erd.:
30/640-33-73

Robog6alkatreszek oles6n elad6k. 12"
gumik. Karburalor, kuplung-szell,
kontraszlrug6k, fektaresa, henger,
hengerfej, f6tengely, hals6 allelel,
sporllegszuro, ekszijak,
kormanykapesol6k, sziv6esonk,
varialor, fuv6kak ...slb. Erd.: 30/856
32-18

vegyes

ingatlan

Gyomaendrodiin a Rak6ezi u. 29. sz
ala II nagy esaladi haz-volt orvos
rendelo- elad6. Erd.: 0630/367
0840,vagy 0630/998-5096

Gyomaendrod Keeseges-zugba
vizparti horgaszlelek elad6. Erdekl6dni
0630/367-0840, vagy 0630/998-5096

Gyoman, Arany Janos u. 16. Sz. alall

szobas, iisszkomfortos haz elad6. Erd. KismeretU, h6dfarku eserepel vennek
20)526-65-73 kb. 300 db-ot realis aron. 70-77-154-85

Vasarteri LIp-en 1 szobas f61dszin
lakas ELAOO! Ar megegyezes szerinl
Erdeklodni: 06-20/376-4567

Gye., Rak6ezi u-ban, 4 szobas, dupl
furdoszobas, dupla ebedlos, 2 bejarat
polgari haz mellekepuletekkel, dupl'
garazzsal, vegyes tUzelessel
berendezessel elad6. Erd.: 66/787-723
30/851-99-02

Gyoman, Zrinyi u.i9/1. alall 5 szobas
etkezos, vegyes, ill. gazfOteses ha
elad6. Erd.: 70/566-73-44

Gye., felkomforlos pilfaszthaz
bek6lt6zhetoen, Kalvin u 57 sz. alall
elad6. Erd.: 70/2015-208; 66/282-148

Okt6ber 6. LIp-en 2 szobas j6 aliapot

takas elad6, vagy kisebb kerles hazr Utanfut6s kistraklorral szallitasl es
eserelheto. Erd.: 20/5767-879

kisebb terulelek, zarl kertek szanlasal
vallalom. Erd.: 70/7057-668

Fagor felult6Hos aulomata mos6ge
elad6. Ar: 27000 Fl. Erdekl6dni: 30
9985-096,30-367-0840

• APROHIRDETESEK • • APROHIRDET

Vasarteri Hp-en 1szobas, fiildszinti laka
azonnali bekiiltiizessel elad6. A

". Egy garazsra val6 38x18xl0 em es
megegy. szer.r:rd.: 30/576-11-40 berenyi blokklegla elad6 fel aron. Erd.:

Gye., Zrinyi u. 29/1. esle 5ulan.

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

"HH'·HH'· ·HH'HHH.HH' .HH.·H HH '.H. • •••••••••••• , X
INGYENES CSEREBERE "mUETES (APROHIRDETES)

Felad6 neve: .

Clme: , .

Cserebere (apr6-) hirdeles sziivege (max. 20 sz6): .

IR TeSE VA
OLeSON, K DVEZO A ON VALLALOM,

CI ERE!

Tel.. 70/230·54·68

Telefonszam: , .

(Iranyar): Ft) (olvashal6 irassall)

Lak.odalID.ak.,
rende~ven.yek.,
... vacsorak

z'enesz,olgalt:at:asa!
TeI.:·-06~'~O/221-66-33
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Gyomaendrod, Kossuth u. 31.
TELEFON: 06-30/278-04-05

Az 5000 Ft-os onlwrmanyzati tanszervasarhisi
utalvanyat levasarolhatja nalunk!

Ha a 10 %-os kedvezmenyre jogosito

ZOLD kartyaval
(amit minden gyomaendriidi kisdiak

megl<apott a bizonyitvanyuval)
mllunk vasarol, kiilOn sorsolason vesz reszt!

A kartya hatoldahln tUntesse fel a nevet, telefonszamat!

FODIJ: kerekpar
Folyamatosan boviilo arukeszlettel,

szeretettel varjuk Kedves Vasarloinkat!
Elfogadunk Erzsebet utalvanyt; Sodexo stb•.•

Tovabbra is va/that
vasar/asi uta/vanyt barmilyen osszegben!

NyitvatarHis: H-P: 7-17-ig; A TAPiR PAP!R
Szo: 8-12-ig csnpnla

/------------------------------------------,
r - friss pekaru \
! - elerheto arak
I - szeles va'asztek
i -minosegi termekek
I f(ft - akciok

- torzsvasarloi kartya,
Valassza a IHER Hft. boltjaitl

Gyomaendrad:
- Fa iit 26.
- Bajcsy-Zs. iit 49.
- Bajcsy-Zs. iit 119.
- Hossuth u. 2.
- Hossuth u. 66.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

fRZSEBfT ~5~A~~~~yET i
I utalvanyt !
I I

!fLFOGADUNHl !.
I I
I I
\ I
~----------------------------------------_/

OJ GYDMAENDRODI HiRLAP

~ ~

10 % ARENGEDMENY
~ ~

TAPETAKRAI
Junius I-tol 30-ig

Egyeb ajanlatunk:
Ontapad6s t petak
Bordiirok
Fali matricak
Viaszos asztalterito
Fiirdoszoba szo y g

NYITVA TARTAs: H-P.: 8-12; 13-17-16 S10.: 8-12-IG
TELEFON: 66/386-553; MOBIL: 70/503-76-12

12

UJ Gyomaendrodi Hirlap • fUggelien varosi havilap. Felelos szerkeszto: Biro
Karoly, szerkeszloseg: 5500 Gyomaendrod, Arany Janos u. 25. sz. Felelos
kiado: Blr6 Karoly Tel.: 06/20/221-66-33.
Nyomlalas: Bereny Nyomda. Hegyi Marlon; Mezobereny, Vesztoi ul11/A.
E-mail: gyehirado07@freemail.hu;biro.karoly5@upcmail.hu
Terjeszlik a gyomaendrodi keresked6k.ISSN szam: 2060-7083

A lapunkban megjeleno velemenyek, ertekelesek, hozzasz61asok, eselleg
fizetelt hirdetesek nem feltellenul a szerkesztoseg allaspontjal tukr6zik.
Viszont leret adunk minden velemenynek, hozzasz6lasnak. melynek
hangvetele bizonyos elikai halarol< k6z6lt mozog. Az "-XX-" jelu irasok fizetelt
hirdetesek, velemenyek vaqy PR-cikkek. Cfmlaoterv: Novak Hanqa
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Atya

emlektabla...

A Bogracs Nap

jiizlf eredntenyei, .

dijazottak....
5. aldal

,

,
K E ••• ... 4. aldal

Aranyermet talaltak!
A gyomai reszben, a Kossuth utcai Siker boltted szemben, a
szelektiv hulladekgyujt6n talaltak egy megyei vonatkozasll
labdalilg6 aranyermet. A megtalal6 szeretne visszaadni jogos
tuJajdollosanak. Kerjiik, jelentkezzen az illet6 lapullk
szerkeszt6segenel l Elerhet6segek a lap impresszumaban.

indul megfelelo szamu(5/_..~._~,~>,~5~~-;;
jelentkezo eseten, ,:.l>/:.·~i7:·:.. /

jelentkezes: julius 10-ig. ., - h ':

I ER Nyelvstudio, Gyomaendrod
Kossuth lit 18. kedd-pentek: 15.00-18.00 ora

Tete/oil: 06-20/229-7022; 06-20/947-1603
internyelvstudio@gmail.com

ye vta folyamok
Nemet, angol ujrakezdo 40 ora, 10 het

Nyelvvizsga felkeszito treningek 100 ora 10 het
Tanfolyamkezdesrol informaci6 telefonon es e-mailben julius 10-ig

Oradij: 500 - 850Ft - hHszamt61 fuggoen

51AMIltCEP
NEZELI INFOLYA

Ken orsegi
«> tanacsok...... 7.aldal

.
FOG~ETLEN VAROSI H_ MILAP

Ara: 200 Ft

A I{oule ias I{O.ero) ... 9. aldal

lIN ~R
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Jako (Atya) emh~ktabla
Jako Laszlo (Atya) emlekere a Gyomai reszben, a refOimatus
te01pJom elotti padsornal, kedvenc padjara emlektablat helyeztek.
Junius 14-en, delutan nelHlny volt banlt, ismer6s jelenleteben
Kardos Ferenc emlekezett meg a gyomai, sokak altai szeretett,
megbecsiilt Jako Lasz16r61, ismertetve roviden eleltoJ1enetetel.
A varas sporteleteben halalaig resztvevo Atya emiekere a padra
er6sitett kis tablacskat aztan Szendrei Uiszl6val "Ielepleztek".
Kozben a pad ele helyeztek egyik volt motorkerekparjat, a BMW R
75/5-osl. Ezt kovetOen nehanyan kimentek a te01et6be siljahoz,
kegyeietiiket leroni. A tabla elhelyezeset a Gyomai Sziilofold Barati
Kor szorgalmazta es rendezte.

Fiu unokam, Levente az iskolaev vegen nehany napot itt tQlWlt veliink.
J6 volt vele csatangolni ismet a Karas parton es a Ligetben. Neki
tetszett a Liget latvanyossaga! Hatalmas hoscincer bogarakat, szarvas
bogarat fot6zott Ie a Wlgyfak kergen. Megcsodalta, e10lvasgalta a
madarak.r61 sz616 leirasokat, sokat ismert. Szegeden, ahol 0 eI, a
kertben van rig6, zoldike, tengelice, vereb es mas enekes madar is. J6
volt vele letesztelni a tanosvenyt. Kijelentem, nekem is tetszik.
Szeretettel elfogadom, mert pedag6giailag is hasznos.
Tavasszal a famonstl11mok a kopasz fak kazott bizony nem voltak
bizalom geljesztoek l Most, hogy a liget kizaldellt, feloltoztette a
faepitmenyeket es igy kevesbe zavar6ak azok. J6 es hasznos lenne
valahol egy szep itat6 komplekszumot terveztetni es megepiteni, nem
sok viz kell hozza, de naponta friss vizzel ellMni igen! Asok kis enekes
madar, eliikon a rig6kkal, nagy pancsolasokat vegezhetnenek, ami
latvanynak is nagyszeru. A holtag vize nem alkalmas igazan erre a
celra, mert csak rejtett iv6helyek leleznek szamllkra. Amadarak itatasa,
fiirdesi lehetosege minden evszakban fontos l Figyelem: a tollak kozott
felhaJmoz6dott par a tollazat legmentes lezarasat megakadatyozza,
ezert is fiirdenek, eletfontossag\l, faleg telen! Legyen tehat a java
nyarra itat6, akar szep kis szok6kutas megoldassal, ott k6zepen a
"kikovezett" Jigetben! Latvanyossag leone belole! Ez csak ohaj
reszemrol.
Meg nehany sz6 a J6kai llti latogat6 kazpontr61. Csak a g61yaim miatt!
Az igeret ellenere az iskola teto reszen a lebontott kemenyek helyen
megsem kesziilt valami piheno, leszall6 hely a felnolt es leenda kis
g61yak reszere. Az adott sz6 csak ennyi? Engem Jehet nem szeretni, de a
g6lyakat? Ok fontosak, az eletiikbe fog keriilni I A villanyoszlopon sem
helyeznek 20 eve veda O1iianyag papllcsot i A Nemzeti Park semmit
nem lett ez iigyben! Utoljara Czifrak Gabor es Puskas Laszlo segitett
ennek a g61yaparnak keresemre. A tabbi csak duma es semmitteves!
Igazi hivatal! R6111k ennyit, nem erdemelnek golya iigyben lobbet!
Befejezesiil az iskola tetoreszere felszerell napelemek deilltan fel4kor'
mar arnyekban vannak, mi lesz kesobb? Miert nem az lIteafrontra
keriiltek. ott keso estig kapnanak fenyt, meg rekl<imnak is j6 lett volna.
Olvasom, hogy heli egy alkalommallesz nyitva az udvar... , hat. ennyi
penzert? Bar csak tevednek. Szoktam.
Mikorezeket a sorokat iro01, esik az eso. Ez <lZ igazi ok aramre. Minden
mas elhanyagolhat6!

Tisztelettel: D,: Franko Karoly

A)

Frank61evele...
VAKACIO!

Igazi b'lnikul<ival, forr6 nyari meleggel koszonlatt be a junius. Ideje
volt befejezni az iskol<'Isok lanevel! Ilyenkor mar nehez elviselni az
iskolal. Faraszt6, a gyerekek figyelme lankad, mashol jar az esziik.
Hallani a radi6ban, a teveben a kormany allamlilkarnoje az iskolasok
nyari szi.inidejenek lerovidilesen gondolkodik. Szerencsetlen
gyerekek! tgy is alland6an kiserleleznek veliik, \lj~bb e~ \lja~b
lanlervek vegrehajtasaval. Miert nem maradhal meg a lobb mml szaz
eve kialakult nyari sziinel idotartama? Persze, meg egy kel hi.ilye otlet,
es lassan a kormimypartok hiveinek tabonit eredmenyesen lehel
leolvasztani! J6 ez? Nem volt e1eg a vasarnapi bolt bezaras?
Szemelyes szabadsagom korlcitozasanak tekintem, bar nem volt
jellemzo a vasarnapi bevasarlas a csaladban. .. , ...
Nallink gazdagabb, mas klimc\ju orszagokban erthetoen a tanevkozl
pihenok elosztasa mas. Teten hosszu ideig h6 van, ott a sieies, a
korcsolyazc\s font os kiegeszito sport es pihenes a diakoknak. Nyaron a
csaladok allt6ba, repiilore iilnek es irany valamelyik tengerpal1.
Legtobb nyugati allag esaladnak ez elerhet? eel. Nalunk ~ sok kis falu.si
gyerek es a sok szegeny gyerek ugyan hova megY?,HagYJ~kn:~g ~eklk

a sziinidol! Ostobasag, gog, nagykepfl okoskodas, amlt Idonkent a
politika muvel velunk'
Oszinten sz6lva, nagyobb gond az, hogy 5-10 ev mulva lesz-e minden
telepiilesnek haziorvosa?' Ugy tiinik igazan nem felnek a valos
problematol, de a baj koze!eg, gyorsabban, mint hinnenk!
Az ujkori nepvilOdorlas csak tetezi Europa es kis hazank gondjait!
Persze szemermesen hallgatnak a bajok igazi okozojar61. A nagy
Baratr61, a demokracia zaszlos haj6jar61, Amerikar61 nem illik
beszelni! Azt mondja az itthoni ellenzek, hogy a dr6tkeritessel gett6ba
zilljuk magllnkal. Val6ban? Ennyire hiilyek megsem lehetnek!
Javaslom, nezzek meg azt a m:pet, ahol ez val6ban igy van I

Meggyozodesem, az EU most fog szep gyorsan feloszJani, megszi\oni,
mindenki megmlltatja igazi areal. Koszonom szepen, nem ker a nagy
kozos semmibol l lsten mentsen meg egy esetleg Afrikab61 behurcolt
fertozo betegsegtol! Kedves Eur6pa, akkor val6ban mindenki bezarja
magat az orszagaba es se ki, se bel Ez is lehet egy val6s veszelyl Nem
hinnem, hogy most a gyerekek szunidejenek leroviditese lenne a
kormany igazi, f6 feladata! Szerencsere a kisiskolasok keveset tudnak
es hallanak meg a felnottek napi nyavaiygasaib61, a politika siiket
dumaib61. 16 nekik az 0 vilagllk, sziviik, lelkiik meg szabad es
szabadon szarnyalhat!
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Edesipari termekgyart6

Husipari termekgyart6
Pek

Gazda
Lovasz

Mezogazdasagi technikus
Kornyezetvedelmi :;:chnikus

Kepzeslldii 3 ev
8 altalanos Iskolai vegzettseggel
rendelkezok szamara

I(epzes! ido 1 vagy 2 ev
~rettsegl blzonyitvannyal rendelkezok
szamara

Technikus kepzesek

Kod

Kod

Mezogazdasagi agazat
Kornyezetvedelmi agazat

Kepzesl ido 4+1 ev
8 altali~nos Iskolal vegzettseggel
rendelkeziik szamara

Nem ike Ulii meg val SZiian d? k r mi segiiiunkl
2015/2016-05 kepze5 ink nek d:

Szakkozepi kola Sz ki kola

Egyeb informaci6k:
A Bethlen Gabor
~ez6gazdasagi es
Elelmiszeripari Szakkepz6
Iskola es Kollegium
Gyomaendr6dbn a yaros
kbzpon~aban,ugyanakkor

termeszet kozeli, parkositotl
kbrnyezetben tahilhat6. Szeles
kbril szakkepzesi kimilataval,

.~~~~~~~~~~~~~';~~~~~~i;~~~~~~;~~~~·~~;·~;~;·;~~~~t~!~'.'~~~~~~~~~ modern,j61 ~Iszereltelmeleties gyakorlati kepz6helyekkel,
tangazdasaggal,
kollegiummal, szines
szabadid6s foglalkozasi
lehet6seggel valja a
jelentkez6ket. A szakmai
gyakorlatok lebonyolitasahoz
tanmi.ihelyekkel rendelkezik.
Iskolank fenntart6ja a
Videkfejlesztesi
~iniszt6rium.

Gyomaendr6d terlileten a
mezbgazdasagi jelleg a
meghlltaroz6. A
mez6gazdasagi gyakorlatokat
a tanul6k a tangazdasagban
teljesithetik.
A yaros termeszeti adottsagai
lehet6seget adnak arm, hogy
idegenforgalmi kbzpontta
fejlodjon, nbvelve ezzel a
teliilet lakossagmegtart6
erejet, biztositva az itt eJ6k
boldogulasat.
Szeles eszkozpark all
rendelkezesre a szakmak
elsaj<ititasahoz. Tankonyha,
pekmllhely, geptanmtihely,
tangazdasag.
A szamos szakmai versenyen
elert kimagasl6 eredmeny
tantlsitja a kepzesek magas
szinvonal<it,
gyakorlatorientaltsagat.
Iskolank rendszeres klilfOldi

Be'rat k0 zits: gyakorlatokat biztosit a
Szeretettel varjul< (I jelentl<ezesed! . Leonardo da Vinci program
B6.rmil\jen l<erdesed mertilne fel, 2015 juni s 23-24. kereteben Lengyelorszagban,
keress fel minket (lZ alilbbi leherose- Franciaorszagban es

~~ge:l<:e=n=._~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~Iaszorszagban. Ezengyakorlatok keretein beli.il a
tanulak nemzetkbzi
tapasztalatokon ttd sok
izgalmas elmenyre is szert

~J;~~~~L::S==::~===3:"_~r...i~:l!jlli~~:J tehelnek. Nyelvludasukat az
Iii adott orszagban eJmelyithetik.

Kollegium
Tanlll6ink elhelyezeser61 kollegiumunkban gondoskodunk. A
kollegiumi elhltas teritesmentes. Tanul6ink reszere napi
haromszori etkezest biztositunk, melyet az tljonnan epLIIt

ebedl6ben fogyaszthatnak el. Gyerek centrikus, tapasztalt neve16k
foglalkoznak a diakokkal. A szabadid6 hasznos eltoltesere
szamtalan lehet6seget biztositunk (internet hozzc\feres, felszerelt
kondi!erem, konyvtarhasznalat, kezmi.ives foglalkozas, szinjatsz6
kor, onismereti foglalkozas, kliituralis programok).

Mh~rt eppen a Bethlen?
~ert szakkepzett oktatogarda foglalkozik veled.
Mert szeles eszkozpark all rendelkezesre a szakmak elsajatitasahoz.
Mert szakrnai kinalatuM evr61 eyre b6vi.il.
Mert lehet6seget biztositunk "T" kateg6rias mez6gazdasagi
vontatovezetoi jogosi tvany megszerzesere.
Mert a videkieknek kollegiumot es etkezest is biztositunk.
Mert a szakmai kepzesiink gyakorlatorientalt.
Mer! evrol eyre egyre IObb szakmai versenyen eriink el elokelo
helyezest.
~ert szinvonalas,j6 hangulanl rendezvenyek varnak Rad.
Mert gondoskodunk Rolad, ttirodlink Veled ...
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Hegeduversenyen versenyki.ilOndijas, kiemell t:ls6Iettem.
- Jol gOlldolom, hogy a sz% hegedii/esen klvii/meg VOI/Z va/ami mas is?
[gen, j6t gondolod. Az ut6bbi par evben a zenekari hegedUlest is sikeIiilt
kipr6balnom, es nagyon megszerettem. JatszoNam mar von6snegyesben,
szimfonikus zenekarban, jelenleg pedig tagja vagyok egy bekescsabai
zenekarnak, amellyel k6nnyll- es komolyzene egyfajta elegyet sz61altaljllk
meg. Nagyon elvezem a k6z6s munkat a zenekar tagjaival es eszmeletlen
t\lmt\ny a szinpadon allni. Teljesen magaval ragad, ahogy a hatalmas
hanger6t lestk6zelb61 hallom, de azert felreertes ne essek, hozzam mindig a
sz616hegedUles fog a legkozelebb allni.
- Milr gyermekkorod ula szel'epelsz mese-. illetve I'el's- es pl'ozumol/l/o
I'el'sel/yeken. Elmeselnelnekem eg)'oral/Yos l'(lgy I'icces lorlenelef?
- Hat nem egy versenyen tortent, de ovis koromb61 van egy izgalmas
torlenetem. Mar akkor jitrtam mesemond6 versenyekre, illetve az 6vodai
el6adasokon is nagyon sokal szerepeltem. Egy ilyen eloadas alkalmaval en
voltam kijelolve fOszereplonek a kis szindarabban, amit el6adtllnk es volt
egy egyeni szereplesem is. Azt a meset kellett elmondanom, amivel
elozoleg a mesemond6 versenyem elso helyezest ertem el. Csakhogy egy
nappal az eloauas elott belazasodtam es meg a fellepes napjan is 39°C-os
lazam volt. Mindenki teljesen ketsegbeesett, hogy hogyan fogok igy
fellepni. Anyuek nem is igazan akartak engedni, mert feltettek, de nagyon
akaratos ~yerek voltam t\s kijelentettem, hogy marpedig t\n biztos, hogy
fellepek. Ugyhogy elmentiink az orvoshoz, kaplam lazcsillapit6 szuril es
igy mentem szerepelni. A szinuarabban meg nem volt semmi gond, az
injekci6 hatott. Am mire a mesehez ertem, megint lazas lettem, de en
hallani sem akartam arr61, hogy hazamenjek. Ezerl apa felhozta a szinpadra
az otthoni kis fonoN szekemet, abba leiillem es igy monulam el a mesel.
Van r61am egy fenykep is, amin tiikeletesen kivehelo, hogy milyen piros az
arcom a lazt61.
- Kiskorodball lIem csak az Arallyjollal I'ersenyein szerepellid, hallem
Hajdll Laszlo KOllledi<is Koreben is megmlllal/ar! a lehelseged. J'vlilyell
darubokball, milyell szerepekeljdlszv(((il?
Eletem elso darabja az Oz, a nagy varazsJ6 volt, amelyben kezdo
szinjatsz6s leven megkaptam a leheto legkisebb szerepet, egy mllmpic
vollam. Csakhogy egy helleI a premier elott a fOszerepet jatsz6 !any
hirtelen kilepell es megkaplam Dorothy szerepet. Igazab6! a
memorizalassal nem volt gond, mert annyiszor hallottam mar a dambot a
pr6bak soran, hogy fejbol flljtam a szoveget. Viszont mt\g igy is rengeteg
munka volt a szereplocsere miatt, sz6val egy hetig szinte ejt nappalla teve
pr6baltunk. Voltam Lazar Ervin Negyszoglelu kerek erdo cimu muveben
Mikkamakka es meg sok mas szerepet is jatszottam kiilonbozo
darabokban.

VW/llak e peldakepeid? Kik es mierl?
- Termeszetesen, hiszen mindenkinek kellenek peldakepek. Az egyik
nagy pt\ldakt\pem Hans Zimmer, 0 egy t6bbszor6s Oscar-, Grammy- es
Sahlrn-dijas nemet zeneszerzo. T6bb ismert filmnek is 6 szerezte a zenejet,
csak hogy par ismertebbet emlitsek: Az oroszlankiraly, Gladiator,AKarib
tenger kal6zai. Rajongok a zeneiert es csoditlom, hogy milyen magasra
tudott jUlni mar egeszen fiatal koraban is. Aztan nagy kedvencem meg
George R. R. Martin is, a Tr6nok harea megalkot6ja. Benne azt tala10m a
legcsodalatosabbnak, hogy mennyi embert ra tudott venni az olvasasra a
k6nyveivel, redig manapsag egyre kevt\sb6 jellemzo, hogy valaki olvas.
Rajhlk kiviil meg sokan vannak, akikre felnezek: Beelhoven, Steven
Spielberg, Roman Polanski, J. R. R. Tolkien, Paganini vagy HOSSZll
Katinka. Igazab61 oldalakon kereszti.i1 hldnam sorolni a neveket.
- Mil szerellll!l elemi ajovohel/?
- Jelenleg orvos, vagy orvosi miiszerekkel foglalkoz6 mern6k szerelnek
lenni, meg nem igazan dont6ttem el, hogy melyiket is fogom valasztani.
Egyelore nem is kell, mert a kt\pzt\st mindkett6hoz az orvosin kell kezueni.
Szeretnem, ha a hegedi\ es minden mas miiveszet orokre megmaradna
szamomra, mint hobbi. Nagy vagyam, hogy egyszer sikeruljon kiadnom
egy k6nyvet. Nem tartom elkepzelhetetlennek, hogy munka mellett is
zenelni fogok egy zenekarban, vagy esetleg szabadid6mben regenyeket
fogok irogalni. Remelem, hogy valami hasznossal foglalkozhatok majd.

Ugy gondolom, hogy Grt\ti megt\rdemelnt\ azt,hogy majd
hegedi'mlUveszkent es ir6kent is megismelje az orszag. Az OMart-ban,
mikor fellt\pett, olyan varazslatosan sz6!altatta meg hangszert\t, mintha a
szferak zenejel hallottam volna. Aki tantlja volt a Nezz az Egre cimii
novellaja felolvasasanak, erezheNe aZl, hogy 6 koroszlalyahoz kepeSl
komolyabb es a vilagot is realistabban latja, megis szamllnkra meses
remenyt ad. Halas vagyok neki azert, hogy szemelyisegenek egy reszet
megismerhellem t\s tanulhattam tole kitartast, elhivatottsagot.

tv/ahler Csaba
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Interju...
Koztunk elnek...
"MIMllt a hegediimuVI!sz keZf!be veszi a heged/ijet
es elkezdjatszalli, 0 alakitja a hallgok VI?glelen
!olyamat, 0 irallylt. Ell is elkezdlem Imi
eleleJll zel/(!jel, meglalci!tam az akaraloJll,
egyszen'ien odamelllem az ajlohoz es az kinyi/I.
Milldvegig nyitva volt, de a vegtelen onsajnalatom
Icngel'l!bellmeg csak eszembe semjlllOtl probalkozlli.
Eszembe semjlllotl hizdelli, csak eljogadlam a sorsom

(Bela Grela Virag: SOleI Tt'ikol)

A mai rohan6 vilagban keyes id6nk van arra, hogy egy kepz6mi'tveszeti
kiallitasra, vagy egy zenei el6adasra elhitogassunk, nladasul az is elOfordul,
hogy nem kell6kt\ppen hirdetik meg. Szerencst\re ennek ellentmond Olah
Gizella es felje, B. Molnar Albert tevekenysege, hiszen ok Gyomaendr6d
lakosainak egy rt\szt\t megmozgatjak azzal, hogy fiatalabb illetve idosebb
tehetsegeknek adnak lehetoseget a bemutatkozasra. Az 6 kis mi\helyiikben
tahilkoztam Bela Greta Viraggal, aki tiibb mufajban is megcsillogtatta
tlldasat.
- HallY evesell kezdled el a novel/airaSI es Ini mOliva/l? Milyell
eredmellyeid vallllak?
- Mindig is szerettem t6rteneteket kital{lini, mar egeszen kicsi koromban
e1kezdtem ezt, de arra, hogy a gondolataim papirra is vessem, esak elsMves
gimnazistakellt gondoltam eloszor. Akkoriban kollegista voltam, elosz6r
tortent meg, hogy huzamosabb ideig tavol kerUltem az otthonomt61 es mivel
nem volt senki, akivel melyebben elbeszelgethettem volna, az inlssal
fejeztem ki az erzeseim. Az elso novellam "Tizenhat ev" cimmel latot1
napvilagot es az6ta is ez a kedvencem, bitr mostanra a cime "Nezz az Egre!"
lett es szamos atdolgozasoll ment kereszti.i I. Erdekes, hogy ez a legsikeresebb
alkotasom, egy orszagos palyitzaton masodik helyezt\st t\rtem el vele t\s egy
irodalmi foly6iratban is megjelent egyszer. Ezell kiviil meg vall par iJ'asom,
ami dicseretet vagy bronz fokozatol kapotl es jelenleg is vannak irasaim
kiil611fele palyazatokon.
- Hogyan/wlIgoliJdsz rit az i)'(lsra?
- Altalaban mindig zenet hallgatok, ha valamit alkotok. Legyen az novella,
rajz, feslmeny vagy barmilyen kezzel keszitett mit Amikor irok, mindig
nagy gonddal valasztom ki a mU hanglliatahoz illo zent\ket - ezek altalaban
klasszikus zenek - es a tovabbiakban a zene es a novella, vagy esetleg regeny
szamoIllIa 6sszefon6dik. Ha meghallom az ad ott dallamot, azonnal beugrik
az alkotasom, illetve ha atolvasom az iI'asom, mindig hallom k6zben a
zenemuvet.
- Menn)'i nOl'ellad sziilelell es Il'sz- e ezen kll'iil lIIeg va/alllil?
- Jelenleg olyan 40-50 novellam van "kesz". Igazab61 ez nem a megfelelo
kifejezt\s, mert szamomra egy alkotas sosincs teljesen kesz, mindig
formalok, alakitok meg rajta valamit. Lehel, hogy egy IH~1 mtllva, de az is
megeshet, hogy csak egy ev m(IIva Ulok Ie egy-egy irasomhoz, hogy valamit
atiljak benne, az id6nem szab hatal1. Pillanatnyilag egy regenyen dolgozom,
bar mostanaban a tanulmanyaim miatt nem volt idom foglalkozni vele,
ugyhogy marj6 sok minden van a fejemben, ami arm val', hogy Ie is iljam.
- Ugy II/dom, hOg)' I/em csak az il'odalolll mu!ojabal/ jeleskedvz, hal/em a
zene vilagaban is. Lehel. hog)' ncmmindenki III(ija, de ahegediilesbell is sok
dijjal jlllaimazlok. Elmondal/ad, hogy mikor veIled eloszol' kezedbe a
hegedl.il?
- Hat elmondasok szerint egy kicsivel lehettem t6bb, mint egy eves, mikor
elosz6r a kezembe kerUlt a dedi tatam szuette, rozoga hegeduje, ami
egyebkent az6ta is megvan oNhon, nemikepp feltljitott allapotban. Bar azt
hiszem, akkor meg nem gomJoltam ra, hogy egyszer hasznalni is fogom
tudni. Viszont harom eves koromra mar ludlam, hogy nekem mindenkeppen
hegedUlni kell. Akkor mar imadtam a klassziklls zenet es alig vartam, hogy
elkezdllessek hangszeren tanulni. Vt\giH erre elso osztalyos koromban kerUlt
sor, akkor kezdlem el Pappne Nemeth Hedvig tamlrn6 keze alatt a
hegediltanlilmaoyaimat.
- Kiemclni!l/-2 el.:'dmenyl, wI/ire ({ legb,'iszkcbb vag)'?
Harmadik osztalyos koromban valIum elosz6r versenyen, ez egy regionalis
hegedUverseny volt, akkor klilondijat kaptam. Bar nem sikeriilt felkerlilnom
a dobog6ra, szamomra ez megis meghataroz6 elmeny volt. Azt{m hetedikes
koromban est\lyem nyilt, hogy kimenjek Pnigaba egy nernzetkozi zenei
fesztivalra. Onnan eziist diplomaval tertern haza es megkaptarn eletem elso
tr6feajat, az az6ta is a kedvenc disztargyam a szobamban. Nyolcadikban a
Bekes megyei Hegedi\versenyen rnasodik helyezest ertem el a
korcsoportomban, aztan kilenccdiktol Bekescsaban folytattam a
tanulrnanyairn Uhrin Viktor tanar tlr tttmutatasaval, es az 0 partfogasa alatt
ertem el a szamomra legjelent6sebb eredmenyern. A Bekes megyei
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Az idei strandszezon...

Interju u fiirdlJ vezetlJje.'el, Geru J(risztiflllllUI
(Ez az interjll sajnfliatos okok miatt maradt a mostani szamba a juniusi helyett!)
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-Milyen helyzet, koriilmeny (legkol)
/ogadta a Ligetjiird6ben, alllikor atvette a
vezeteset?
-Ha ravid, diplomatikus vl't1aszt szeretnek
adni, akkor azt mondamlm, hogy egy
kellemes kiirnyezetben fekvii fiird6be
erkeztem iden januar elsejen. amely
adottsagainak kiisziinhetoen remek
lehetosegeket rejt magaban ...
Ha viszont az oszinte vetemenyemre
kivancsi, akkor elarulom, iiramamre
szolgalt, hogy Vass Ignac szemelyeben
olyas valakivel dolgozhatok egyiitt, aki

tapasztalt muszaki szakemberkent nagy segitseget tud nyujtani abban,
hogy a fiirdo muszaki allapota megfelelo hatteret biztositson a
minosegi szolg{t1tatas nylljtasahoz. Ugyanakkor betegsege. es januar
28-fm bekiivetkezett sajnalatos halala ezt nem tette lehetove. A
legnagyobb nehezseget pont ez okozta a munkaban, hiszen egy
mintlenre kiterjed6, alapos mi'\szaki allapotfelmeres mindenfelekepp
szukseges ahhoz, hogy a fiird6 a jovoben muszakilag rend ben legyen
es az uzembiztos mUkodes feltetelei meglegyenek. A legkorre
vonatkozo kerdesre azt tudom mondani, hogy volt, akillel "kiverte" a
biztositekot, hogy januar elsejen minden dolgozot behivtam, de a
bemutatkozasomat kaveto, pezsgozessel egybekat6tt llj evi kiiszantes
valamennyit oldott a hangulaton. Hiszek abban, hogy a turizmusban
azokkallehel a legjobb eredmenyt elemi, akiket ismernek. szeretnek a
vendegek, es akik tisztesseggel. becsiilettel vegzik a munkajukat, ezert
mindenkinek megadtam a lehet6seget a bizonyitasra.
-Mil/dig problemat es vitat geljesztett a Kepviselo-testiiletben ajlirdo
anyagi tiJlllogatiJsa (so/(J/ak tartolfak). On hogyan kepzeli el ezt?
Milyen tervei vannak a tamogatas esetleges leszoritasara?
-A legtabb telepiilesen gondot jelent egy kazfiird6 iizemeltetese. igy
nem Gyomaendrod az egyetlen telepules, ahol problemat jelent es vitM
getjeszt a fiirdo anyagi tamogatasa. Azt latni kell, hogy csak es
kizar61ag fiirdobelepo ertekesitesbol nem Jehet rentabilisan
iizemeltetni a fUrdot. Azon fUrdok, amik Magyarorszagon
gazdasagosan miikadnek, a komplexitasnak kaszanhetik
eredmenyessegiiket. Magyarul a fiirdo iizemeltetese mellett komplex
gy6gyaszati szolgaltatast nyujtanak, legalabb 1-2 busznyi turista
elszallasolasanak felteteleivel rendelkeznek, a gy6gyvizet megfelelo
m6don hasznositjak. Fentiekre iranyulo fejlesztesek sziiksegesek
ahhoz, hogy tart6san csokkenteni tudjuk az onkormanyzat

tamogatasat. Elsa lepesben a kemping fejleszteset tUztem ki celul. ezt
kavetoen redig a termalviz hasznositasat es a gyogyaszati
szolgaltatasok minosegi boviteset. Lepesrollepesre haladva nehany ev
alatt elerheto. hogy az onkormanyzati tamogatas fokozatosan
csokkenjen.
-Milyen valtozasok, Jehljit6sok stb. jogadjak a vendegeket az idei
strandszezonban, es (J gy6gyaszati I'eszlegben?
Mar utaltam a fUrdii muszaki allapotara, igy (alan nem meglepo, hogy a
valtozasok, fellljitasok egy resze vendeg reszerol alig erzekelheto. A
biztonsagos mi'tkodeshez sziikseges felteteleken folyamatosan
javitunk, uj szivattyukat vasaroltunk, a nyilaszar6k javitasat,
karbantartasat vegeztettiik el helyi vallalkozoval. Ami a vendeg
szamara is erzekelheto valtozas lehet, hogy ket ev utan lljra
hasznalhat6 ajatsz6lt~r. A gy6gyaszaton is tortent valtozas. Dr. Csernus
Zoltan szemelyeben uj reumatoJ6glls fogadja a gy6gyaszati kezelesre
erkezaket, aki kazel 25 eves tapasztalattal rendelkezik, es Szegedrol
jar at heti egy alkalommal.
-A belep6d(jak hogyan viJItoz/ak?
Erkezesemet kovetoen az arakat is attekintettem, es elsa
intezkedeseim egyikekent a gy6gyaszati anresz merteket
nagysagrendileg felere csakkentettem. A korabbi 400 Ft-os kezelesek
tobbsege marcius I-tal 200 Ft-ba keriilnek, az orvosi gyogy
masszazsert is csak 250 Ft-ot kell fizetni a betegnek. Majus 1-101 a
fiirdobelepat 100 Ft-tal emelttik, viszont a belepa araba beepitettiik a
finn szauna szolgaltatast is, amiert korabban 600 Fl-ot kellet1 fizetni.

A jiinius 6-an lezajlott oregszolOi Bogracs napja fozoeredmenyei:

Paprikas I<rumpli kategoria:
I. Gyuricza Sarazo
II. Baratok csapata
1I1. Szabad madar csapat

Porkolt I<ategoria:
I. SZGSZ csapat
II. KDNP- Mennyei izek csapat
III. Feblldozhatok

Egyeb kategoria:
1. Halgasztron6miai Egyestilet
II. bno kvartett csapat
III. Braki csapal

Ktilondijasol<:
- Unicum csapat
- Nevtelenek
- Kis CSllmi csapat
- Magyar kazut csapata
- Endrodiek BarMi Kare
- Mozgaskorlatozottak es
Hadirokkantak Gyomaendrodi
Egyesiilete
- Tarpok csapata
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R' GI DUTORT, ANT KDUTORT vAsAROLDK!
Gyomaendr6d, VI ker. 540.

Telefon: 06-30/9533-594
- -It AIS AitON VESZEK:

Boltberendezest • hagyatekot, regisegeket,
6csl{asagokat • regi stflbUtorokat

'parasztbutort (szekreny, asztal, kaszli, sublM,
faliteka, konyhaszekreny, lada, szek,

tiikor es tiikorasztal, kredenc)

Fizetes azonnal, Idszpenzzel!
Blirkai lsoll, G)'omaelldrod, Bocskai II. 59.

"Szep m!"iball, UlWI)' ajlvlI UCYELET: ejjel-nappal hivhato
kop()gsz 1/Iosl. !tog)' szabai/-e!" telefonsz~m: 06-30/630-80-97

(Weares S(/IIdOl~
... Csoke J{lnos .. ..

TEM TKEZESI SZO 6A~ ~TAS
Temetkezes, temetkezessel kapcsolatos

teljes koru tigyintezes
GYOMASZOLG ]PARI PARK KFT.

GyolI/aelldrod, Ipartelep (it. 2. sz.
Tef.: 66/386-233; Fax: 386-269

Az iigyfelszolgalati iroda nyitva tartasa munk:mapokon:
8-12:00-ig es 12:30-15 6dig. ipgyomaszolg@illtcrnct-x.hll

Varjuk kedves v3sarl6inkat a
Fo ut 214. sz. alatt (a T-Mobil helyen), a

Mobiltelefol1 Szakiizletbel1!,
Uj es hasznalt mobiltelefonok ,

ertekesitese, javitasa! '_HI
Tartozekok, navigaci6k!

Nyitva taIias: H-P: 9~ 12; 13-17. ij~l1ijl~~~I.~~~
Szo.9 12.

ozPAP'R

Daralt beton, tegla: 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, teglatbrmelek

"" ~ 't' I d" t~C) :0 a vete e IJmen esen
§
.~

Stancolt es hagyomanyos
PAPIRDOBOZ gyartasa

I , I

. STANCFORMA KESZITESI
R6za kft.

5500. Gyomaendr6d, Ipartelep lit 1/1.
Te1./fax: 66/282-095; 06-20/9142-122

E-mail: rozakft@rozakft.hu

Ruhajavitast vallalok!
Cipzarcsere, jUggOllyvarl'as, atalakitas, szt1kites, blJvites

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

Szombat: SZUNNAP!

CSONTKovAcs-AKUPRESSZOR
Rendel:

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

~
~"'- ..~..... - idegbecsipo(Jesek, izfiletf bloH, tartasi

~) /. rendellellessegek megsziilltetese
C _ lIyaki eredetfi szediitesek lIIegs'liilltetese

- sportseriitesek, iziileti b(lI/tallllak kezelese
- IIagyolluillyos killaf orvoslris
- jiila/mpllllkt(lras!ogyokllra
- porckorollgservek es terdblokkok miitet

lIel/iiili lIIegsziilltetese

DR. GARZa PETER termeszetgyogyasz
Mobil: 06-30/9458-477
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Egy kiallihis...
- nem szokvanyos temaban -

Bobaly Katalin, gyomai sziiletesu muvesz kiallitasat jlInius 20-an
nyitotta meg Dr. Frank6 Karoly tidv6zlOje utan Juhasz Katalin a
Vidovszky keptarban. A gy6ny6Iii nemez miidarabokat megtekintve
megkerdeztem az alkot6t, mikent es hogyan kesziilnek kepei. es miert
pont nemez? Ak6vetkez6kepenjellemezte a munkajal:
Most ez a kiallitas itthon egy 6sszegzes tulajdon kepen. Mert tiz eve
keszitem a nemezmunkaimat. A tizedik evet az llj sorozatommal
iinneplem meg, amely kepek itt is lathat6k. Ugyanis itthon meg nem
volt kiallitasom. Hogy miert eppen a nemezzeJ foglalkozom? A
rajztanari diplomam mel lett mindig is az alkotasi vagy fi'tt6tt. mozgatott
inkabb. Ezert sok mindennel kiserleteztem, aruhazi dekoraci6kat is
keszitettem egy ideig. A nagyalakll, tavolabbr61 is elvezhet6 dolgok ott
alakultak ki bennem. (A nemezek t6bbsege is viszonylag nagy.) Miert
eppen nemez? A veletlenek osszejatszasa. Egyszer valahol lattam,
amint valaki keszit ilyesmit, es ez aztan egy ideig lappangott bennem,
majd 200S-ben elkezdtem vele foglalkozni. Szerettem volna valami
nagyobb, dekorativabb dolgokat alkotni, ami meg ftzikai munkaban
sem megterhel6, muvelhet6, es nem is annyira k6ltseges, igy alakult es
maradt aztan a nemezkep keszites.
AZt{lll sokan megismertek es meg is szeretlek ezeket a kepeket, hiszen
nagyon sokat eladtam mar. Az emberek a lakasukba vasaroltak
kii16nlegessegkent. Nem tudom, ez utan a tiz ev utan mi k6vetkezik,
milyen valtozas, de minden lehetseges.
Mikent kesziil a kep? A gyapjusz31ak el6re meg vannak szinezve, es
aztan ebb61 szinenkent rakom ki a kepet, tehc\t nem ecsettel szinezek.
Inkabb gyapjllval va16 festesnek is lehetne nevezni. Azert neha eleg
apr6lekos munkat igenyel, de megeri, mel1 nekem is nagyon tetszik.

Tovribhi sikeres a/kohlsf!

Koszonet
JllOius 20-{lO, szombat delutan nyitottuk meg a gyomai sziiletesi'l
Bobaty Katalin textilmuvesz ritka szep nemez kiallitasat.
Oszinte tisztelettel k6sz6n6m meg a tobb mint szaz lc\togat6nak a
megjeleneset, akik megtiszteltek a mi'\veszno kiillIi tasat, a
megnyit6t! Nekem ugyan hianyzott meg 10-15 olyan gyomai,
endrodi, akiket nagyra becstilok, most valamiert nem jottek el.
De kerek mindenkit, aki teheti a nyar folyaman, nezze meg a
kultu116rtenetijelentoseg(i kia Ilitast!

D/: Franko KaroLy a kuratoriulII e/noke

Rendorsegi jo tanacsok a nyarra
Anyur veszelyeirOi altalanos iskohlsoknak:
Az ev legkellemesebb resze a nyari sziinet! Azert, hogy ez val6ban igy
legyen, es j6 emlekekkel kezdodjon osszel az iskola, fogadd meg
tanacsainkat l BARMILYEN PROBLEMAo VAN, BATRAN FORDULJ
SEGiTSEGERT: A 107 (RENDORSEG) VAGY 112 (SEGELYHIVO)
TELEFONSZAMON! KOZLEKEOJ BIZTONSAGOSAN!
Ha gyalogosan kozlekedsz: mindig ajardat hasznald, alaposan nezz koriil,
mielott atkelsz az uttesten!
Ha kerekparral kdzlekedsz: soha ne a jardat hasznald, es viselj mindig
lathat6sagi mellenyt, kerekparodon legyen vilagitas!
Ha gepkocsival kozlekedsz: mindig kapcsold be a biztonsagi dvet, ne iilj
idegen vagy ittas sofor aut6jaba!
Ha tdmegkdzlekedessel kdzlekedsz: soha ne pr6balj meg fel- es leszallni,
ha mar berreg a csengo. utazas kdzben kapaszkodj! FURDOZZ
BlZTONSAGOSAN!
Szabad vizeknel csak kijeldlt fiirdohelyell fiirdozz!
Soha ne fiirodj egyediil, legyen veled felnott'
Ne llgorj a hideg vizbe felheviilt testtel!
Ne menj melyvizbe, ha nem tlldsz llSzni, meg usz6g11mival vagy
gllmimatraccal sem!
Ne fiirdozz ejszaka vagy sziirkiiletben!
SZORAKOZZ BIZTONSAGOSAN!
Ha egyediil vagy otthon, ne engedj idegenl a lakasba!
Ha elmesz otthonr61, j61 zard be az ajt6t! Mindig tlldjak szuleid, az erted
felelosseget vallalok, hogy hoI vagy!

Sehol ne hagyd orizetlenUl penzed, irataid, ertektargyaid. kerekparodat
milldig zard Ie!
Ha penzt, iratot, ertektargyat talalsz, add Ie az informaci6nal vagy a
rendorsegen' .
Soha ne fogadj el szamodra ismeretlen anyagot' Ha azt teszed, lehet, hogy
bi'lOcselekmenyt kovetsz el. es magad is bi'lOcselekmeny <ildozatava
valhatsz! INTERNETEZZ BIZTONSAGOSAN!
Ne add meg szemelyes adataid a nelen, ne lolts Fel magilOjellegi'1 kepeket'
Ne v<isarolj a neten!
Mindig hasznaljjelsz61, amit csak te ismersz!
Aregisztraci6s neved ne a szemelyneved legyen'
Ne ismerkedj a neten! Ne talalkozz olyanokkal, akiket nelen ismertel

meg!
Ne chal-elj idegenekkel'
Ne nyiss meg ismeretlen e-maileket, mindig haszllalj 1i'lzfalat. virusirt6t!

~



Kozigazgatasi rezsicsokkentes
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Mentos Tajekoztat6
Orszagos Mentoszo!gaJat Del-alfoldi Regional is
Mentoszervezet tajekoztatja a tisztelt Jakossagot, hogy az
Uj Szechenyi Terv kereteben meghirdetett TIOP 2.2.1. "
Slirgossegi ellatas fejlesztese-mentes" kiemelt projekt
reszekent 2015.jllnius 15-tol megkezd6dott a

Gyomaendr6cti mentoallomas dinamizalasa. A kivitelezes idejere a
ment6allomas ideiglenesen - a mentoallomas kozvetlen kozeleben - a
H6sok lltja 63 sz. ala II tall\lhat6 epiiletbe kolt6zik.
A segClyhivas valtozatlanul a I04-es ( vagy 112-es) hiv6szamon
kezdemenyezhetii.

A Korl1lany celul Kizte ki az allal1lpolgarok es a vallalkozasok szeles
korel terhelo fizetesi koteiezettsegek enyhitesere iranyul6 fJilami
rezsicsokkentest. A Kormany dbnlott arr6l, hogy 10 milliard forint
osszegii kozigazgatasi rezsicsokkentesl hnjl vegre, melyel az
aJiampolgarok velemenyenek es javaslatainak felhaszmjlasavaJ
kivfll1 megval6sitani. Ennek erdekeben az allampolgarok es
va lIa Ikozasok bevonasava I konzu Itaci6t kezdemenyez. A
konzultaci6ban reszt vevok szamos lJat6sagi eljarassal kapcsolatos
igazgatasi szolgaltatasi dij es illetek megsziintetesevel
osszefiiggesben fejthetik ki velemenyiiket, tovabba javaslatot
tehetnek egy-egy tovabbi, altalllk fontosnak lartotl hal6sagi eljaras
dijmentesse tetelere. A konzultaci6 kereteben az allampolgarok es a
vallalkozasok szamara kiilon kerdiiiv keriilt bsszeallitasra, melyek
kitoltese onkentes es anonim. A ket kerdiiiven 9-9 hat6sagi eljaras
dijanak vagy illetekenek csokkentesere, megsziintetesere tehet
javaslatot a kitolto, valamint lehetosege van tovabbi I-I dij vagy
illetek csokkenleset, megsziinteteset ajanlani. A kerd6ivek
kitoltesere 2015. jlll1ius 5-t61 2015. augusztus 6-ig van lehetiiseg. A
konzultaci61efolytatasanak formai:
- Papiralapll kOllzultaci6. Az allampolgaroknak lehetosegiik van a
khdiiiveket papir alapon kitoiteniiik, es leadnillk a
Kormfll1yhivatalok iigyfelfogadasra nyitva all6 helyisegeiben
- Tnternetalapu konzll\taci6. A kerdiiiv kitolthet6 a
www.kormanyhivatal.hu honlapon keresztiil is. Az online khd6ivek
kiloltesere 20 15. augusztus 6-an 24.00 6raig nyilik lehet6seg.

Feher Dora
eziistermes a juniorok
kozott
Az els6 reIev ulols6 megme
rettetese vart a Gyomaendriidi

~"""IIIIJ~ Judo Klub fiatal versenyziijere
Feher D6rarajunius 21-en a BHSE

.u •.•. __c ..... csarnokaban. Ameg csak elsii eves
ifjllsagi versenyz6 a Junior
Orszagos Diakolimpian indult a 63
kg-os sltlycsoportban es nagyon
ertekes ezustermel gyujtbtt be.
Harom merk6zest ipponnal nyerve
jutott el az aranycsataig, meg
gyoza teljesitmennye1. Az arany

eremert foly6 kiizdelemben a Idllb korabbi versenyziije vart ra. D6ri
igyekezett jelenlegi felkesziiltsegenek megfelel6en helytallni, am
ezultal a sok eves rutin elanyt nem tudla <\tlepni!
Varga Istvan edz6: D6ri az iden versenyr61 versenyre el6rebb lepett
mind teljesitmenyben, mind eredmenyben. HarDm merk6zesl is id6
elott be tudott fejezni, ami komoly elare lepes az eddigiekhez kepest.
Utols6 l1lerkiizesen tudtuk, hogy nehez dolga lesz. Korabbi
versenyziinkkel kellett szembeneznie. EZllttal egyertelmiien gy6zott a
korkiilonbseg es a rutin, de a megszerzett eziisteremnek brulbk es
gratulc\lunk az ellenfelnek is aj6 teljesitmenyert. D6rival hOSSZll tavra
lerveziink, igy ez a verseny is egy allomas az Iiton. Sokat nem pihenhet
versenyzam, hiszen napi harom edzessel kesziiliink a kovetkezii
versenyid6szakra. -V1.-

B

kedv zmen y I k phat:ok,
ar 6.030 to/ a ' I!

EGE5Z5EGPENZTARi luiRTyh E5 SZEp luiRTyAT ElFOGAduNld
CyORS ES pONTOS IdszolGALASSAL VARjull ludvES VASARl6iNllAT!

TisZTElETTEl: SZARllA CsilLA opToMEmiSTA, LhsZERESZMESTER

LAT!iZ E!iZ UZ E
(iyomaendrod, Hthink utja 53. Telefon ~84·~55

INGYENES I<OMpUTERES SZEMVizsGAlAT
kEdd, CSUTORTOk, pENHI", szoMbAT 1 O~ 1 2~iG

SZERdA: On. CEdEi MARGiT
10~12; 14~16 ORAiG

Fenyr so~'~e 01 n sek
oria!ii edvez e yel

a Lat:szere z lizl t:ben!! !
Vedje szelTlet:

a karo!i V U arakt:ol!
Julius 1 -~ "1 ug szt: s:3 l-ig

az eg ~' kU!iz' e progr !iZI
f ' n re!i .. t:et:ed6 lenc ek

Strandon torteno lopasok
megelozese!

Lassan vege az iskolanak, a legtobb ember nyari szabadsagra megy.
Azt senki se feledje, hogy a tolvaj soha nem megy szabadsagra! Igaz a
mondas "alkalom sziili a tolvajt", de az alkalmat ne onok teremtsek
meg. Sokan hajlamosak iidiilesill<: soran konnyelmiien kezelni
ertektargyaikat. A strandok, uszodak kornyeke a nyari idoszakban
kedvenc vadaszteriilete a bunoziiknek, hiszen nagy tomegben szinte
senkinek nem tiinik fel, ha valaki felemel egy taskat a fOldrii1. Az
elkovet6k barmit eltulajdonitanak, ami 6rizetlen es mozdithat6, lehet
az telefon, penztarca, videokamera, akar usz6szemiiveg es meg
sorolhatnank a szamunkra fontos ertekeket. Barki lehet aldozat,
tekintet nelkiil korara, nemere, viselkedesere, megjelenesere.
Ugyanakkor ezek a lopasok sok bosszusagot is okozhatnak. Az esetek
konnyeden elkeriilhet6ek lennenek egy kis odafigyelessel, ezert nem
art megfogadni azalabbiakban felsorolt intelmeket.
A legjobb vedekezes a megel6zes. Amennyiben gepkocsival erkeznek
a strandra, azt lehetiiseg szerint kivilcigitott, szem eliitt levii
parkol6helyen hagyjak! Az aut6b6l minden erteket, a gepkocsi
okmanyail es egyeb szemelyes iralokat vegyenek magukhoz,
helyezzek bizlonsagba! Az ablakokal huzzak fel, amennyiben van,
kapcsoljak be a gepkocsi riaszt6jM! Amennyiben lehetoseg nyilik ra,
vegyek igenybe n strnnd ertekmeg6rz6jet! Ekszereket, ertekes
targyaikat a strandolas idejere olt helyezzek e1.
Fiirdiizes alkalmaval csak a sziikseges penzmennyiseget tartsak
maguknal. Ekszert, videokamerat, fenykepeziigepet hagyjanak
otthon, vagy valaki mindig maradjon a parton az ertekek mellett! A
gepkocsi indit6kulcsat soha ne hagyjak IMhat6 helyen, a rajta levii
riaszt6 tavkapcsol6vaI a tolvaj felti'lI1es nelkiil eltulajdonithalja
jarmuviikel. Amennyiben valaki - a megtetl 6vintezkedesei ellenere 
megis buncselekmeny aldozatava vcilik, kerjiik, hogy haladektalanul
ertesitsek a rend6rseget (107, 112), hiszen igy nagyobb esely lehet
ing6sagaik felkutatasara es az elkbvetiik felel6ssegre vonasara.

Bid((?s Megyei ,.elldo,.)okapitiJII)'
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AKomedills Kor eloadasaban: a Banyavirag

Az immar huszonnegyedik eveben jar6 Komedias Kor kival6 eloadasat
lathattuk 2015. majus 22-en a Katona 16zsef Miivelodesi Kozponlban.
Ekkor, masodik alkalommaJ mutattak be Szekely Csaba, Banyavirag cimG
tragikomectiajat.
A34 eves, fiatal erdelyi magyar ir6, dramairo Tril6giaja,- illelve, annak eza
darnbja-, mar sok elismeresben reszesiilt. A szerzo, az Erdelyt ovezo idilli
keprullerantja a leplet, es a val6sagot abrazolja.
A darab szereploi igazi atelessel tartak elenk az erdelyi kis falu lak6inak a
banyabezaras utani elethelyzetet. A kilatastalansagot, a munka
nelkliliseget, a ferfiak alkoholizmusba, ongyilkossagba meneklileset, a
meghasonlast, a kitorni vagyast, a szerelem erzeset, arnyaltan es erzeJem
gazdagon, szociol6giai es pszichol6giai melysegekben lattuk a szinpadon l

Adarab otszereplos, illelve, a halodik azApa, aki a masik szobaban betegen
fekszik, nem latjuk soha, megis ismerjlikajellemet, habitusat, elell~t.

Ivan a fia VALUSKA LAsZLO, mar ketgyermekes esaladapa,
Bek~sesaban', a Nyomdaban dolgozik, harom mGszakban. Grommel
vallalta el a szereplest. Sok-sok eloadasban lattuk mar, hiszen kezdetektol
lagja a Komedias Komek. Kiemelkedo alakitast nylljtolt'
Mihaly, orvos, KERJ MIKLOS, a volt Kner 111m Gimnazium Ima Szent
Gellert Altalimos Iskola es Gimnazium/ tanul6ja, aki Szinpadrn termett.
Urai Peler szinmi'lvesz jellemzesevel teljesen egyelerlhellink. Miklos igen
sokoldalu: a szinjatsza~ mellett a neptanc, a zene es a technika vi lagaban is
otthon van.
Adarabbel i monol6gja megrendito volt I

I1onka, Ivan feltestvere, SIPOS FANNI. 6 is a volt Kner Gimnazium
lanul6ja. Az altalanos iskola felso tagozatatol kezdve tarlozik a Komedias
Korhcz. Afiatalsaoot, a lendiiletet, a kitorni vagyast remekiil mUlatta be!
Illes, Ivan szoms;edja, VASZKO ARON. Szenlesen, a Horvath Mihaly
Gimnazium dramalagozatos ereltsegizo diakja. Mind a harom Vaszk6
gyermek tagja a Komedias Kornek. Aron, a mi'lveszdinasztia masodik
tagja.lA legfiatalabbat, Agikat is elsukent vettek fel Szentesre.lAdarabban,
a mindig vidam, mosolyg6 ember melyseges tlramajatlathallukTole!
Irma, Illes felesege, KORDA NIKOLETT. A Bethlen Szakkepzoben
erettsegizelt. 6 is munka mellett vallalta a szereplest - orommel.
Leheletfinomsagl( pillantasaival, kedves hangjaval nagyszerGen jatszot1a
az odaad6 szerelmes asszonyt, es gyozott meg benniinket! A Bevezetot
UHRIN BARBARA mondta el, aki kulturalt, megkap6 hangszinevel
eselyes lehet a java evi Kazinczy-verseny ermere is! 6 is tabb darabban
szerepelt mar!
Majlls 22-en, ajelenlevok egy igazan erelt, Ir.agas szinvonalll, torokszorit6,
itlonkent derus eloadilsl lilttak, amely barmelyik szinhilzban megallmi a
helyet!
Nagyenyed testvervarosban tervezik meg az elcadas bemulalasat.
HAJDU LAsZLO, csaknem negyedszazada vezeti a J(omediils Kort,
rendezi a darabokat, rna mar nyllgdijas tanarkent, llgy, hogy nines mogotte
iskola, anyagi tamogatas is keyes! Megis csodakra kepes- es kepesek
egyiitt-, hiszen ez az ELETE! Koszonet az elmenyert Mindannyiuknak!

Majoros Maria. a Kllllllralis Egyest'ilel lagjo

A kepell balrol: Keri Miklos. Sipos Falllli. Voillska Laszlo.
Korda Nikolell. Vaszko Alldras

Lakossagi Forum az
Integralt Telepiih~sfejlesztesiStrah~giarol

A Belligyminiszterium EU-s tamogatasi fon'as igenybevetelevel
biztositja az Integralt TelepGlesfejlesztesi Strategiak (ITS)
elkesziteset. A projekt kereteben, Gyomaendrod varosa elkeszitette a
20IS-2020-as idoszakra sz616 kozeptavu strategiai dokumentumat.
Az elkesziilt dokumenlaci6 tartalmaval, a varosban etoket erinto
tervezelt beruhazasokkal kapesolatos informaei6kat lakossagi forum
kereteben osztotta meg a yaros vezetese junius J I-en egy lakossagi
f611lm kereteben, ahova, sajnos, csak nagyon kevesen jottek el,
valoszini\leg a hianyos felhivas, ertesites miatt. Rendezvenyen Toldi
Balazs polgarmester megnyit6jat kiivetoen Torma Gyongyi felelos
tervezo ismel1ette az ITS tartalmat.

Pedag6gus Nap
Gyomaendrod yaros Onkormanyzata es a KLl K Gyomaendrodi
TankerlUete kozosen szervezett Gnnepsegen koszontiilte a yaros
pedag6gusait. A Pedag6gus Nap alkalmab6l Toldi Balazs
polgarmester viraggal es emleklappal koszontiitte a gyomaendrotli
gyermekek es fiatalok neveleseben resztvevo intezmenyek
kepvisel6it.

Atadta a GyomMndrod Neveh~siigyeert kitlintetest Kereld Iren
tanit6n6nek, a Kis Balint Altalanos iskola pedag6gusanak.
K6sz6ntOtte a t6bb evtizeddel ezel6tt diplomat szerzett, jubilal6
pedag6gusokat is: 6v6noket, tanit6kat, tanarokat.
Kepenyes Andras tankeliileti igazgat6 a neveJesi hben kival6 munkal
vegzett pedag6gusoknak adOlt at okleveleket. A pedag6gllsoknak
mtisorral kedveskedtek 6vodasok es iskolasok is.

Vice
Setal egy fiek6 a Cenlral Parkban, amikor eszreveszi, hogy egy pitblill
ratalllad egy kissracra. Odarohan, megragadja a nyakorvet es addig
szoritja, mig a kutya meg nem fullad. MillLlenki Gnnepli a fazont, kore
ozonlenek az ujsagir6k. - Akkor hoi nap lehozzuk a hirt azzal a cimmel,
hogy "A has New York-i megmentette egy kisfiu eletet l " - Az igazat
megvallva nem vagyok New York-i. - Akkor "Amerikai has megmentette
egy kisfiu eJetel a kutyatamadilsban'" - Nem is vagyok amerikai. - Akkor
hova val6si? - Pakisztilni vagyok. Masnap az ujsagok cimlapjan: "Iszlam'
fundamentalistak szerencsetlen kl.llyakal kinoznak a Central Parkban - Az
FBI kel'esi az aI-Kaida-szalat."

&ACQAMENTUM

TEMETKEZE8>
AUandli iigyelel: 36-30/ 96-71-17
Gyomaemlrod, Bajcsy-Zs. ill 117. sz.
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Rendorsegi esemenyek
A kozelmitlt vizbefulladasos esemenyeirol szemelyisegi es kegyeleti
okok mialt nem adhatunk tajekoztatast.
Majus 13-an, a reggeli 6nikban jelentettek be, hogy az OMY
benzinkilttal szembeni temetoben egy gyanils szemely setal a sirok
kozott. Ajaror igazoltatta a hajlektalan ferfit. KiderUlt, hogy a szemely
karazes alalt allt kerekparlopasok miatt. Elfogtak es elaallitottak, az
eUanis folyik ellene.
Majus 15-en allHott elo egy helybeli ferfit a rendoljaror, kiderult n
ferfir61, hogy par nappal korabban ket kerekpart lopott el egy
gyomaendrodi tanya udvarab61. Ellene lopas miatt folyik az eljaras.
19-en az esti 6nikban egy gyomaendrodi halgy telefonon jelentelte be,
miszerinl a tole eltiltotl ferje a bir6sag tilt6 hatarozata ellenere
megjelent lakasan. A jaror megallapitotta, hogy a terti megszegte a
tavoltartasi hatarozat. Eloallitotlak, szabalyserles miatl orizetbe veltek.
Junius 4-en estefeJe eszlelt a jaror a Selyem Man egy eikk-eakkban
halad6 kerekparost. Intezkedes ala akarta vonni, de az illeto nem akart
megallni a felsz6litasra, sol el akart menekulni, ezert ellene tesli
kenyszerl alkalmaztak bilincesel is, majd eloallitottak az orsre. Kesobb
azonban kozremiikadatt, ekkor n szonda alkoholos befolyasoltsagot
mutatotl. Kazlekeclesi szabalysertes es jogszeru rendori intezkedes
elleni engedetlenseg miatt elindult eJlene az eljaras.
Ezen kiviil meg tabb ittas gepjarmij vezelot csiptek el. Pelchiul a 46-os
ut mellett a f61dllton bizonytalanul kozlekedo autost velt eszre a jaror,
mert mind untalanullelert az utr61. Igazoltattak, majd eloallitottak ittas
vezetes miatt.
Egy szeghalmi lakost a kondorosi ilton fiileltek Ie ittas vezetes miatt. A
vezetoi engedelyet bevonlak.
A Selyem ilton robog6javal az ejszakai 6rakban vezetetl il1asan egy
helyi szemely. Eloallitotlak es szinlen biintelo eljaras ala vontak.
Egy gyulai lakosl igazoltalott a jaror a halorakkel kazosen majus 31
en.Az illeto a g310n vezette kocsijat, am kidenilt, hogy ittasan. Ellene is
elindult az eljanis.
Junius 22-en az egyik kiilteruleti lanya melletti, bekeritetlen udvarb61
villek el egy traktort, amit ket ora hosszara hagyott orizetlenlil a
gazdaja. A Belorusz MTZ 550-es traktorm homlokrakod6 es fi'lkasza
volt felszerelve. Az eljan'ts folyik az iigyben.

Hanyecz Vilmos szep
koru koszontese

lllOius 6-3n, a gyomaendr6di on~'or

manyzat neveben Leh6czkine Timar Ir~1l
alpolgarmester asszony koszonlolte
Hanyecz Vilmosl 90 eves sziiletesnapja
alkalimib61. EgyiJltal atnyiljtotta Magyar
orszag Miniszterelnokenek emleldapjitt a
szep korl megell polgaraink elotti
tiszteJet jegyeben.
Anepes csalad a 86nom-zugi nyaral6ban
j6 hangulatban loltotte az ev elsa igazi
nyari hetvegejenek nem mindennapi
sziiletesnapjat. (gyomael/drod.llll)

[(is helytortenet I.
Hova jartak a Zsid6gaton...?

Egy helyi foldrajzi nev eredete utan proballam nezni. Mit is jelent,
vagy taka I' a Zsid6gat elnevezes? Azt mondjak, hogy a zsidok ott
jelennek meg, ahel penz van, varhat6. Mar Montesqlliell azt mondta,
oll kell a penzt keresni, ahol a zsido van. Ha vegigmegy az ember a
nevezell Zsid6gaton, hova vezet? Milyen font as esemeny helyszinere
mentek, hogy kint a halarban galat kellett emelni, hogy akadaly Ilelkiil
biztosan kieljenek a helyszinre? Yalamikor az endrodi hatarban halado
ilt, amely a KaJes-halomhoz vezet ki, az vall End.rod es Gyoma hatara.
Az J370-79-es terkepen IMhat6 az endrodi-gyomai hataron. Ezutan
lett a hatar a ZsidogMon kialakitva. Az endrodi oldalon egy sekely,
szeles arkot alakitottak ki. Az utat a gyomai oldalon a kitermelt f61dbbl
emeltek meg. Az tltrol a viz igy Ie tudoll folyni. A Gyomai
Tanulm{lIlyok azt ilja, hogy I(eviig kiepitellek, de ez nem vnl6s, csak
Udvarnokig, a Csatorna-orhaznal er vegel, ahol a balai nngycsatornat
eleri. Idejottek a zsid6k ki a 11ntarba. Am ezen a csatornan nem kellett
(Iehetell) atmenni, meli ez csak kesbbb, 1900 karlil eptilt. Itt eri el a
regi Devav{lIlya-Mez6tilri ut a esatormit. De itt nines atvezet6 hid,
ezeli a kevi utat elerve at kell jonni a nagy csatornan es az elso
dliloilton jobbra terni a Koles-, mnjd a Simai halomhoz. A Csatorna
orhaznal erl veget a ZsidogM. Koras-k6rLil mindeniitt legelok,
kaszal6k voltaIc Mara a legjobb teliileteket feJtorlek, szanto muvelesi
agil lett. A rosszabb teriileteket dig6zassal, altalaj fOldteritessel
javitottak meg. Birkalegelol lalalunk, ahogy elerjuk a csatornan lilli
teliiletet. Itt a kis, apr6 szalit varosnadrag csenkesz no, amelyet a birkn
legel. Aztan kijjebb a Banffy-Balan mar marhnlegeltetesre, kasz{dasra
alkalll1ns reti ecsetpazsit dus flivel talaljuk. Ahol n tarackos lippnn volt
a f6 noveny, azon a terlileten a lovak legeltek. Meg az 1950-es
evekben, m{ljus elejen a kihajtaskor egesz marhacsordaknt hajtollak a
kevi ilton napokig. A szovetkezetek megnlakitasa ut~in a lsz-ek idejen
lefogyott nz allatallomany. Az allntok szama tovabb esokkent 1990
utan, legeltetest nlig latunk. lnkabb esak birkakat lehet lfitni, keyes
lehene!. Valamikor Yaranyos es Riganyos foldjein is Iegeltetest
folylattnk. Ez nna uta1, !logy az itl elok lstvan kiraly lIralkodasn elott
haszn{llt<ik legeltetesre, kaszalasra. A magyarok neveztek el Rigalyos,
Varjas neven a leriilelel. - D,: W J. -

Atadtak a felujitott szennyviztisztito telepet
Mint az m{lr kozismerl, Gyomaendrodon korszeru szennyviztisztito
letesiilt EU-tamogatasb61. Az epilesi munkak 2013 nugusztusaban
kezcl6dtek meg. A 859 milli6 forint osszegl'1 beruhazas kivitelezese a
kozelmiJltban befejezodott. A korszerusitel1 Ielesitmeny iinnepelyes
atndasara 2015. junills 5-en keriilt Sal' a Gyomaendrodi
Szennyviztisztito telepen.
Toldi Bnlazs polgarmester kaszontoje utan Gajda Robert, a Bekes
Megyei Kormanyhivatnl Kormanymegbizottja es Dank6 Bela
orszaggy(Msi kepvisel6 sz61t a beruhazas jelentosegerol. Ezt
koveloen Pogany Istvan projektvezeto Madta a korszeriisitett (elepet
es Tinkane Zvara Erzsebet, az Alf61dviz. Zrt. kirendeltseg vezetoje,
mint lizemelteto mutatta be a korszer(isitett gyomaendrodi
szennyviztisztitotelepel. (gyomaelldrod.hu)
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• APROHIRDETESEK • • APROHIRDETE EK • Nernzeti Osszetartozas Napja

Telelonszam: .

(Iranyar): Ft) (olvashal6 irassal!)
. ... . . . . . .. . .. .. .

Tisztelt Hirdetonk!
Uj Gyomaendrodi Hirlap szerkesztosege Gim:
5500 Gyomaendrod,Arany J. u. 25.; mobil: 06/20/2216-633;
e-mail:gyehirado@freemail.hu; BekUldesi halarido minden h6 25.

JllOius 7-en emlekeztek meg varosunkban a Nemzeti Osszetartozas
Napjarol, arne/yen n:szt vett Dr. Pacsika Gyorgy jarasi hivatalvezetO,
Toldi Balazs polgarmester, Megyeri Laszl6 megbizott jegyzo es a
helyi partok, civil szervezetek kepviseloi.
Az linnepi megemlekezes kozonsege az istentisztelet utan a
reformatlls templomb61 az orszagzaszl6hoz vonult, ahol elhelyeztek
az emlekezes, a kegyelet viragait, koszorllit.
A Nemzeti Osszetartozas Napja evfordul6ja. 20 IO-ben, a szerzodes
alairasanak 90. evfordul6ja kapcsan fogadta el az Orszaggyiiles azt a
torvenyt, mely emleknappa nyilvanitotta jllOius 4-61, a trianoni
bekeszerzodes alairasanak napjat. (gyofl/ael1drod.hu)

Egyhazi dIu egyedi tamogahlsban reszesHlt ket
gyomaendrodi egyhazkozseg
Dank6 1:3(:1<1 orszaggyi'tlesi kepviselo Gyomaendrodon tanott tajekozlatast
arral, I,ogy nemr0giben Jontes sziilelclt az Emberi Eroforrasok
Miniszll~rillmanak egyh<izaknak kiirl palyazalaban.
Kel lamogatasi forrasra palyazhattak az egyhazkuzsegek, egyreszl ai
egyh;'lzi epitcll orokseg vedelme es egyeb beruhazasok tamogatasa,
masrcszt az egyh<izak kozossegi celil rrogramjainak es beruhazasainak
el6segitese volt a palyazali kiirasanak eelja.
Danko I3ela elmondta, hogy B':kes megycbe osszesen 59 milli6 Ft
tamogatas 6rkezell. melynek 80%-al Bekcs megye 2. szamil
valasztokeliilelenek egyhazkozsegei nyertek el. Gyomaendrodon a
Gyomai EvangelilClls Egyhazkozseg, valaminl a Jews Szive Plebania
I':szesult a tamogatasb61. Gyomaendrod mellett Szarvas. I3ekes,
Mezobereny es Bekes teleptilesen is nyertek lamogalast az
eg)' hazkiizsc3ek.
Fiilop Monika lelkcsz asszony elmondla, hogy a Gyomai Evangeliklls
Egyhnzkozseg a 14,5 rllilli6 Fl-OS tamogatasl a gyiilekezeti lerem es
parokia ep(ilt:lenek feliljit<isc\ra szerelnek forJitani a kiiziisseg javat
szolg<ilva. Az cvangeliklls telllplom 1862-ben epiilt, a parokia epiilete
1862 es 1872 kozutti evekben. A templom es az eplilet mliemlck jel!egi't,
helyi veJettsegi'1, Az egyhazkozseg lervei szerint a gyulekezeti terem belsii
oldalfalainak javitasa, szigetelese, illetve festese, illetve az epiilel
homlokzatanak festese, burkolat javitnsa a eel. Az epiilel teljes fi'ltesenek
kialakit<isat is el keH vegczni, mivel a jelenlcgi fali gazkonveklorok nem
megfeleloek. igy sziikseges egy uj kemeny beepitese, es egy kazanhaz.
vagyis szoeiitlis resz kialakitnsa.
Czank Gabor pl6banos Dr tajckoztatas szerint a gyomai Jezus Szive
Templom feliljilnsnhoz engedelyes es kivileli tervek elkesziteset
val6sitjak meg az 1,5 milli6 Ft osszegii tamogatasb61. Agyomai lemplom
mikmlekkenl nyilvantal10tt eplilel, ezert a feliljitasat kizarolag k(ilon
tervek es engedelyek birlokaban lehet elvegezni. A tervkeszites a
kloszerkezet fellijilasara, a Telllpium al<iszigetelescre es a falazat kiilso
klinkerlegla es marvilOylapos borilasanak pOllasnra, Feliljit~sara, tovabba
a kcrites Celiljitasara teljeJ ki.
Danko Bela hangsitlyozta, hogy a Kormany funtos fcladatanak !.:kinti,
hogy feliljilS;'lk azokat az egyhazi epl'tletekel, alllelyek korablJan nem
kaplak tamogalaSI. Ezert a kormany rendkivUli es evente visszatero
pidyazatokkal igyekszik segileni ezeknek az intezmenyeknek a
megiljulasal. (g)'vllluel/Jrvdhu)

Egy garazsra val6 38x18x10 em es
berenyi blokklegla elad6 fel aron. Erd.:
Gye., Zrinyi u. 29/1. esle 5 ulan.

Nyaron el6keszil6, gyakorl6, isme1l6,
felzark6zlat6, p6tvizsgara,
k6zepiskolai felvelelire felkeszit6
foglalkozasok indllinak allalanos
iskolasoknak (1-8. OSZI.).
Kozepiskolasok szamara malemalika
korrepelalas es kozepszintU
erettsegire val6 felkesziles indul. Erd.:
30/856-32-18

vegyes

Fagor felullollos automala mosogep
elad6. Ar: 27000 Ft. Erdekl6dni: 30
9985-096,30-367-0840

Kismeretu, h6dfarku cserepel vennek
kb. 300 db-ot realis aron. 70-77-154-85

Nyugali hasznall cikkek elad6k a
Kulich Gy. utcai hasznaltcikk
kereskedesben. Erd.: 20/9857-259

Dunnal, pamal, hagyalekol veszek
Gyoman, Petofi u. 64. 30/4643-956

Berbe kiad6 kicsi, de rendezett, j6
aliapotu csaladi hazal keresek nagyon
hosszu tavfa! Megbizhat6, fizet6kepes
no vagyok. Nyaral6 is lehet. Erd.:
30/640-33-73

........................................................... >{;

INCYENES CSEREBERE "IRDUES (APROHIRDETES)
Felad6 neve: .

Cime: , .

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

Csaladi haz Gyoman, j6 helyen elad6.
I.ar.: 6,1 MFt. Erd.: 70/254-98-75

Vasarteri Up-e.n 1 szobas foldszinti
lakas ELADO! Ar megegyezes szerint!
Erdeklodni: 06-20/376-4567

Erdeklodni: 0630/367-0840, vagy
0630/998-5096

ingatlan

HIRDETESE VAN?
OLeSON, KEDV ZO ARON VALLALOM,
C I BEE! Tel.: 70/230·54·68

Gyomaendrod Kecseges-zugban
vizparti horgasztelek elad6.

Gyomaendrodon a Rak6czi u. 29. sz.
alalt nagy csaladi haz-volt orvosi
rendelo- elad6. Erd.: 0630/367
0840,vagy 0630/998-5096

Gyoman, Arany Janos u. 16. Sz. alatt 4
sloMs, osszkomfortos haz elad6. Erd.:
20/526-65-73

Gye., felkomfortos paraszthaz,
bekollozhel6en, Kalvin u 57 sz. alatt,
elad6. Erd.: 70/2015-208; 66/282-148

Gye., a Templom-zugban vizpartra
men6 ingallan surgosen elad6. Villany,
furott klll van. Ar megegy. szer. Erd.:
70/9438-212

Gye., Rak6czi u-ban, 4 szobas, dupla
furdoszobas, dupla ebedlos, 2 bejaratu
polgari haz mellekepuletekkel, dupla
garazzsal, vegyes lUzelessel,
berendezessel elad6. Erd.: 661787-723;
30/851-99-02

Gyoman, a Tokai 1I. 3. Sz. alatti haz
elad6 (Banomkert). I.ar 750 e Ft. Erd.:
70/252-74-88

Okt6ber 6. Up-en 2 szobas j6 allapolu
lakas elad6, vagy kisebb kertes hazra
cserelhelo. Erd.: 20/5767-879
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Gyomaendrod, Kossuth u. 31.
TELEFON: 06-30/278-04-05

Az 5000 Ft-os onkormanyzati tanszervasarhisi
utalvanyat levasarolhatja nalunk!

Ha a 10 %-os kedvezmenyre jogosit6

ZOLD kartyaval
(amit minden gyomaendrodi kisdhlk

megkapott a l>izonyitvanyaval)
milunk vasarol, kiilOn sorsolason vesz reszt!

A Idrtya hatolda1l1n tiintesse fel a nevet, telefonszamat!

FODiJ: kerekpar
Folyamatosan boviilo arukeszlettel,

szeretettel varjuk Kedves Vasarl6inkat!
Elfogadunk Erzsebet utalvanyt~Sodexo stb•••

Tovabbra ;s va/that
vasar/as; uta/vanyt barmilyen iisszegben!
Nyitvatarbls: H-P: 7-17-ig; A TAPiR PAPiR

Szo: 8-12-ig csapa(a

------------------------------------------,/ , , \
I - friss pekaru I

_elerheto arak J

- szeles valasztek
- m;nosegi termekek
- akciok
- torzsvasarlo; kartya
"

Valassza aSIHER Hft. boltjait!
Gyomaendrod:

- Fa tit 26.
- Bajcsy-Zs. tit 49.
- Bajcsy-Zs. tit 119.
- Hossuth u. 2.
- Hossuth u. 66.

ERZSEBET
utalvanyt

iELFOGADUtlHl
I
I I

,,-----------------------------------------/

UJ GYOMAENOSOOI "iSlAP

Kiil- es belteri falfestekre
Labazat festekre
Zomanc festel{re

Lazurokra, olajfestekekre
Julius I-toI31-ig!

~ ~ ~

KEDVE VASAR OIM,
~ ~ ~

K SERJEK FIGYELEMMEL
·A HAVI AKCIOINKAT!

NYITVII TIIRTAs: H-P.: lIZ; 13-11-IG SZO.: 1-1Z-IG
TELEfON: 66/316-553; MOBIL: 10/503-16-12

12

TAPETA, FE JA DEI(SZ LON
Gyomaendrod, Kossuth u. 45., ,
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Uj Gyomaendrodi Hirlap • fUggetlen varosi havilap. Felel6s szerkeszt6: Biro
Karoly, szerkesztoseg: 5500 Gyornaendr6cl, Arany Janos u. 25. SZ. Felel6s
kiad6: Blr6 Karoly TeL: 06/20/221-66-33.
Nyomlatas: Ben'lny Nyomda, Hegyi MinIon; Mezobereny, Veszt6i uI11/A.
E-mail: gyehirado07@freemaiLhu
Terjesztik a gyomaendr6di keresked6k.ISSN szam: 2060-7083

A lapunkban megjelen6 velemenyek, erlekelesek, howisz6lasok, esetleg
fizetelt hirdetesek nem feltetlenul a szerkeszt6seg allaspontjat tukr6zik.
Viszonl lere! adunk minden velemenynek, houasz6lasnak, melynel<
hangvetele bizonyos elikai hatarok k6ziill mozog. Az oo_XX_ oo jelu irasok fizetelt
hirdelesek, velemen ek va PR-cikkek. Cimla lerv: Novak Han a
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UJ elM: IN R yelvst'diu, Gyomaendrod
Harsfa ut 8/1. kedd-pentek: 14.00-18.00 ora

Eh~rhet6segunk vall zatlan:
Telefon: 06-20/229-7022; 06-20/947-1603

internyelvstudio@gmail.com
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Dr. Franko levele
Valami, ami jo!

T6bb sikerleJen pr6balkozas Ulc'm vegre leiillem megirni ezl a levelet. A
nagy meleg, sajnos elvette a kedvem meg ett61 is. Sok minden tortent
mostanaban, amir61 szivesen megnyilalkoznek, mert j6 dolgokr61 es
esemenyekr61 velemenyt nyilvanitani k6nnyil. Amiben nem lehetek
biztos, hogy Ont, Kedves Olvaso, val6ban erdekli-e az, amir61 irok?
Botesinalta "levelir6"-ja vagyok ennek az lljsagnak. De tetszik a feladat.
Gyakran piszkal6das, esetleg vegleges "haragszomrad" hangulalol
provokalok! Tudom, erzekelem, de 6szinten sz61va nem keseredek el
mialla. A semmitteves, a hallgalas, az elhallgatas nem liszlesseges
do log, fOleg koziigyekben, igy hat az igaZS<lgerzetemnek teszek elegel
olykor-olykor. Kerdes, van-e jogom hozza? Talan. Lalom, a helyi szines
ujsag fed6lapjc'1I1 kedvesen esimllnak jo reklamot Bobaly Katinak, a
mostani nemez kiftllitasa i.i1iigyen. Megerdemli! J6 es bator dontes volt a
Keplar reszer61, hogy hazahivta! Kar, hogy az ujsagiro a kiallitas
megnyitojan nem vett reszt! Az illem igy kivanta volna, legalabb is
szerintem. Katika kiallitasa vegi.il is szeptember kozepeig IMhato lesz,
igy uonlotliink. A pedag6gusok kertek. Koszonom a keresl, j61 esik
teljesiteni.
Csupaj6 dolgok t6rtenlek a nagy meleg ellenere. J6 hirek koze lartozik.
AJ6kai uteai iskola golya parja sikeresen felnevelt negy fi6kM! Kel tojut
es ket himet. Jldius 26-an 6k elhagylak vegleg a sziiI6feszki.iket, es
esatlakozni fognak 2-3 het mllltan a tobbi fiatal g61yahoz, majd irany
Torokorszagon kereszliil Afrika! Joutat, eljek l-id az ltlosszes veszelyetl
Itt Gyoman nem tortent baj\lk. Osszel lehef felszerelni a kamerat a
feszekhez!
Kedves ismer6seimmel beszelgetve megallapitottuk, hogy szepiil a
varos. Lcithat6 jelei vannak, Mia a J6isteCUlek, igy szokas mondani, igy
irom hat en is. Az lltszegelyek tisztabbak! Szepek a viragokkal telt
ladak! A posta el6tt fonadalmi a valtozas, az eg meghallgatta Toldi
Balazs szemelyeben a regi kivansagot: lesz parkol6, koszonet erte! De a
ki vansagkosarban meg sok feladat val' fiatal polgarmesteriinkre!
Tovabbra is tetszik a ligetben torlent valtozas. AS6hajok hidja szep is,j6
is, dejolenne a ligetfel61i hosszabb vegen valami korlat, vagy nehc'lOy
nagy viraglada... nem tuuom, esak valahogy aszimmetrikusnak lalszik
tavolrol az egesz. Es mi lesz telen h6ban, fagyban, 6nos esoben'! Ott a
viz. Veszelyes, vagy nem?
Egy nyugdijas kortarsam azon kesergett, hogy a ligetben kivaglak azl a
far, ahol a m6kusouu volt' Kivagtak azt a fat is, ahol 13 denever pihen6je
volt! Igaz lenne?
A vizi mozi ollele j6. talan most ez a nyar nem kedvez a sZlmyogoknak,
lehet filmet nezni. T6bbszor jartam a jarasi hivatalban. Csenu. puha
sz6nyegeken kell lepkedni, olyan nekem, mint Szegeden a Piispoki
hivatal. Ott voltam ilyen megilJetOdott. A Kormilnyablak szepen lett
kialakitva, ma voltamjogositvc'lIly i.igyben. Valamikor ott volt az egykori
onkormanyzat istall6ja! Miesoua valtozas'
A kovetkez6 soraimmal, gondolom, a rendszeresen allt6val kozleked6k
egyet erlenek! J6 volna [eliilvizsgalatot kerni az alllljar6 Fo ltt-Pasztor
Janos keresztezodesnek l Allnak a koesik a zebran takarasban lartva
mind a ket zebn'tt! Hogy lehetett ilyen kozel tenni a zebrakat az alnljaro
torkolatahoz? Aharmine kilometeres sebesseg betarthatatlan.
Befejezeslil nehany gondolatom az llj Varoshaza kornyekhol. Az el6z6
testi.ilet es Varfi ur hogy is gondolhatta a Varoshaza tovebe gyiimolesos
kertet telepiteni? Hoi eliink? A Varoshaza nem tanya es nem faillsi haz
hatso kertje' Miesoda igenytelenseg? Es komolyan gondolta valaki,
hogy ott lesz maju az uj varoskozpont? Hoi taltak hasonl61? Szilvas
kertet a varos sziveben? Megoliillek?
Kedves Tolui Balazs, meg nem kes6, a [akat mas helyre attelepiteni, ha
majd term6re fordulnak, id6s Varfi Andras setfllgasson es szedegesse a
szilvar, almai gyiimolcset l
Vegiil, olvastam, kozel szazmilli6t szeretnenek kolteni a jovoben a
haziorvosi renuel6kre. Val6ban meltallanok a koriilmenyek, de Darvas
Lizak rendel6je Gyoman megoldana ket haziorvos problemajat.
Tizedeerl! Miert nem veszik meg? Tudom, esak mel1 a F6orvosn6 igy
akmja, a Fideszes kepviselok meg elajulnak tole. Az endrodieknek
valoban akar uj rendel6t is kellene epiteni! Kozhdeku iigy lehetne,
melyik haziorvos kapott lilvozaskor lobbet, vagy semmit a rendelojeert!
Ki uontotte el? Nyilvanossagra hozzak? Megerne egy miset, igaz?

Udvdzle/tel DI: Frank6 Karoly

25 eves egyesiilet
A Mozgaskorlalozottak es
Hadirokkanlak Gyomaendrodi
Egyeslilete jIll ius 25-en i.il1ne
pelte fennallasa hnszonotodik
evfordul6jat. A I(alo:-!a J6zsef
Mi'tvelodesi Kozpontban tartott
iinnepsegen Timarne Kozma
Agnes elnok di6hejban ismer
tette az elmult id6szak tbrte
neseit.
Az alapit6k kozii! mar a
legtobben sajnos eltavoztak,
mint petdaul Ujhazi Ern6, Simon
Mihaly, Hornok Sandor, Kovacs
Mihaly. Az els6 iroda a Hosok
lItja 42. szilm alatt kezdett
ml'tkodni, majd a Kossuth \ltea 2.
szam, es jelenleg a Hosok lltja
56. szam alatt talaltak otthonra. Az alapszabalyuk szerint dolgoznak,
kepviselik a tagjaik, a fogyatekossaggal el6 sorstarsaik erdekeit. A
MEOSZ kozponlnak kezdettol fogva bejegyzett lagegyesiilele. A
munkajnk elismeresekent 1998 juniusatol kiemelten kozhasznll
egyesulet lettek. Tovabbkepzesekre, oktatasokra jartak a vezet6ik,
hogy lovabbra is megfeieljenek a feladatoknak,es az anyagi
tamogatasok odaiteleseben alairasi joguk lehessen a MEOSZ-nal.
Kirandlilasokat, rendezvenyeket szerveztek az evek soran nagy
sikerrel. A mostani, "Bograesos babbtelek fOz6versenye" a
tizenegyedik a sorban.

Nehany pelda bizonyos tamogatasi formara, amelyeket a lagok
kaphatnak: lakas akaualymenlesitese (egyszeri alkaloll1) 150 ezer
forinl; gepkoesi szerzes es atalakitas uj gepkoesi eseten: 900 ezer
forint; hasznalt gepkoesi eselen pedig 600 ezer forint; gepkoesi
atalakitas 100 ezer forint (het evente kerheto). Ezekhez
jovedelemigazolas nines. Sulyos fogyatekossagi lamogatast,
meltanyossagi nYllgdijemelest 3 evente lehet kerni. Egyszeri
gyugyszerlamogatas, amennyiben inuokolt es sziikseges.
Huszonot ev alall sOk embernek tudtak segileni, a Jegtobb alkalmat
megragadlak ehhez. Volt nyelvtanfolyam, szamit6gep kezel6i
tanfolyam is.
Adomanyokat osztottak szet, peldaul babot, krumplit. JeJenleg 830
taggal mi"tkodnek Gyomaendrod, Hunya, Devavanya es Ecsegfalva
letepiiteseken. Timarne Kozma Agnes 2000 uecemberetol vezdi az
egyesi.i1etet.

Felhivas
Bobaly Katalin kiallitasa meghosszabbitva

szeptember 15-ig - kozkivanatra!
A kuratorium neveben Dr F K. elnok
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Jltlius lJ-en. Szarvason az Arp<id Szallo disztermeben mlltatt<ik be a
Koros-szogi I<isterseg Hlilladekgazctalkod<'tsi Rendszerenek
tovabbfejlesztese kereteben megvalosulo KEOP-I. 1.1 IC-13-20 13
0043 kodsz<imll projektet, melyben Gyomaendr6d es erdekelt. A
projeklnyit6 rendezvenyen Brl{ls Janos tarsulasi e1nok megnyitojat
kovetoen Hanko Gergely az OKO-PACK Kft. mClrketing vezetoje es
Nyiri-Szmol<ir Eszter a Gyomaendr6di Kozos Onkonn<inyzati Hivatal
ml'lszaki iigyint0zoje lartoll eloadaSI a megval6sulo projeklrol.

Mihaly kllk 10 I. gye Kohler Mihaly kuk 39. gye Liziczai Gyorgy k\lk
10 I. gye Nagy Jozsefkuk 10 I. gye F Nagy Benedek kuk 101. gye Nagy
Endre kllk J0 I. gye Olah Istvan 4.hgye Orbok Janos kuk 10 I. gye Papp
J6zsefkuk 10 I. gye Papp Gabor kuk 10 I. gye Seprenyi Lajos kuk 101.
gye Szabo Gyula kuk 10 I. gye Szabo Janos kuk 10 I. gye Szabo Jozsef
4.hgye Szanto Imre kllk 10 I. gye Szilagyi Antal kuk J0 I. gye Trafikan
Gyula kllk 101. gye Uhrin IslI'an kuk 10 I. gye Vince Jozsef 4.hgye
Wagner Peter kuk 10 I. gye WICluar Jeno 2\). h.gye

Kiss S{lOdor l((~ri n hozzatnrtoz6kat, rokonokCIt, vagy minuazokat,
akik I938-ul<in kClptak vitezi clmet, eselleg ezen a kozzetett listan nem
szerepelnek, hogy jelcntkezzenek telefonon 0630/207-3598 szamon,
vagy a kovetkezo e-mail cimen: kiss.sandor738@upcmail.hll. a
tel'\'ezett emIekmi\ a jelenJegi Gyomaendrod varoshaza CI mellett lev6
parkban kapna helyet es az avat<isara az idei aU!:,'llsztus 20-i varosi
iinnepsegen keri.ilne SOl'.
Az emlekmii elkeszitesehez a Gyomaendr6di lakossag anyagi
tamogat<isat is varja aTortenelmi Vitezi Rend.
A tamogatasukat az Endrod es Videke Takarekszovetkezet 53200125
35244136 szamlaszamra sziveskedjenek befizetni.
9yomaenurodi avatott vitezek nevsora. (nev, szliletes)
Arvai Imre Endrod 1893, Balazs P<il Gyoma 188l, Bal<izs P<il Gyoma,
Banfi Anlal Endr6d 1891, Banfi Antal Endrod, Baranyai Istv<in Endr6d
1882, Biro Enille Gyoma 1877, Biro-Kovacs Laszlo Endrod 1907,
Csapo Albert Gyoma 1903, Dani Lajos Gyoma, Dani Lajos Gyoma,
Desaknai DlIber Gyorgy Endrod 1883, Desaknai Gybrgy Endrod,
Dobovari Peter Endrod 1887, Gaal Ignac Gyoma 1868, Gmai Sanuor
Gyoma 18lJ5, Gyimesi Janos Endrod 1878. Gyimesi Bela Endrod,
Gyori Laszlo GyomCl 18lJ\), Gyori Laszlo Gyoma, Gyurieza Matyas
Endr6d 18\)6, Gyuricza Matyas Endrod, Hajdll Bela Gyoma 1886,
HCljdll Bela Gyoma, Hangodi. Hmos Gyoma, Harmati (Hornok) Istvan
Endr6d 187\), Harmati Imre Iistvan Endrod, Dr. Haviar GyulCl Gyoma
1888, J<ikoi (Jambrik) Imre Endrod 1898, Juhos Jozsef Gyoma 1883,
Juhos Jozsef Gyoma. Katona Sandor (Klimo) Endrod 1896, Katona
Laszlo Endrod, Kocsis Hmos Gyoma 1882, Kocsis Sandor Gyoma,
Kolomp<ir Janos Endrod 1896, Kolomp<ir Lajos Endrod, Komoroczi
Lajos Endr6d 1896. Komor6czi Lajos Endrod, Kovacs Jozsef /Mihaly
GyOIl1C1, LaszJofi B<'tlint Endrod 1893, Levardi Imre (Lipt<ik) Endrod
1890, Levente Gyorgy (Hanyecz) Endrocl 1898, Madaras Aurel
Endr6d. Madaras Gyula GyomCl 1891, Mernay Jozsef Endr6d 1896,
Molnar r<il Gyoll1a 1890. Nagy Janos Gyoma 1870, Nagy Janos
Gyollla, Naduclvmi Sandor Gyoma 1892, N<'tcludvari (Orban) Killman
GyOIllCl, o I{til Imre Gyollla 18\)3, Olah Imre Gyoma, Olah Janos
Gyoma 18\)4. Olah Janos Gyoma. Pajer Gyula (Priskin) Gyoma 1882,
Szabo Imn:: Gyoma 18\) I. Szabo Imre Gyoma, Szakalos Gergely
Endrod 1893, Tandi L<1szlo Gyoma /895, Terenyey Gyorgy Gyoma,
Tilllar Istvan Endr6d 1882, Tim<ir Istvan Endrod, Timar Janos Endr6d
1887, Tim<ir Peter Endr6d, Timar Lajos Endrod 18\)8, Timar Zs.
Andras Endr6d 18%, T6lh lstv<in Gyoma, Toth Istvan Gyoma, VargCl
Kallll<'tn Gyoma 1895, Varga Killman Gyoma, ValY Jozsef (Wagner)
Gyoma 1888, Vary Jozsef(Wagner) Gyoma 1924.

Tovabbfejlesztik a Koros
szogi Kisterseg .
Hulladekgazdalkodasi
Rendszeret

VITEZI REND-rot, Its KtRESUK
Az e1so vi/aghaborLI hosiesen helytallo kalon<\it klilonbozo
kitLintetesekkel, erdemermekkeljutalmaztak.
Ezen hosok, es a batorsagukkal es nemzeti erzeslikkel killint magyar
allampolgarok jutalmazasara letrehozott szervezetet, a Vitezi rend,
amely Horthy Miklos kormanyzo kezdemenyezesere alakult, 1920.
szept. I-jen.
I945-ig a Vitezi Rend ket reszbol alIt: az ininyito vitezi szervekbol es a
vitezi telekben reszeslilt vitezekbo1. A vitezek vitezi szakaszt alkottak,
amelynek elen a vitezi hadnagy alit. Felettese CI vitezi szekkapit<iny
volt, mint a megyei Vitezi Szek vezetoje. A vitezi torzskapitimy a tiibb
megyel osszefog6 Vitezi Torzsszek elen alit. MagyClrorszag 8
torzsszekre tagoz6dott. A 8 torzskapitany es a konminy deleg<ilt
kepviseloi alkottak az Orszagos Vilezi Szekel (OVSZ), amelynek
elnoke, egyben a vilezek fOkClpit<inya, Horthy Miklos volt.
A Vitezi cimrol szolo rendelet az ut6dokban is jutalmazni Idvanta az 1.

vilaghaborllban, es az
1918-19-es forrCldClI
mak alall a "magyar
allam vedelmeben
kitl'lnt fedhetetlen
honfiakat". ezert ClZ
elsosziilott till litjan a
vitezi elm orokl6dik.
Ha nem volt fill utod,
kervenyezni lehetetl az
e I sas z iii 0 I t I e<i ny
"fillsitasat". Az orok
lodesi rend ma is
ervenyben vCln.
A Vitezi Rend fokCIpi
t<inya eloszor 1921.
aug. 20-<in avalott
vitezeket: 91 tiszlet es
143 legenysegi allo
manYLI szemelyl. A
vitezi telekert klilon
kellett folYClmodniuk
az avatottaknak,
amelynek odaitelesi es
orok lesi rendjet 192 I.

aug. 2\)-en sziiletetl kiilon rendelet szabalyozta. A nyilas
hatalomatvetelt koveloen beszLlI1tette a Vit0zi Rend a miikodeset,
kifeje7ve enel azt. IlOgy nem en egyet az llj rendszerrel. Az Ideiglenes
Nemzeli Konm\ny t \)45. febr. 23-an megjelent rendelelevel CI Vilezi
Rendel is betiltottCl.
1991. jan. 30-an a Vitezi Rendet ismet bejegyeztek Magymorszagon, es
az ota toretleniil mi'lkodik, a Tortenelmi Vitezi Rend.
A Tortenelmi Vitezi Rend es a Szent Gyorgy Lovagrend Bekes megyei
szekkapit<inysagnak Gyomaendrodi tagjai a Gyomaendrodi
onkorm<inyzat hozz<ijfll1l1asaval emlekmiivet kivan aIlitani az elsa
vilagh<iborllbCln hmcolt GyomCli es Endrodi vitezck emlekere. Az
emlekm('lvel v.1. Fiiredi Gabor a Vitezi renel szekkapitanya es a
Lovagl'l.:nd mcgyei Priorja kesziti el. Kiss Sandor kigyi'ljtotte azoknak a
vitezi elmet, illetve bronz vagy magasabb vitezi 0rmet kapoll
szemelycknek a neveit. akik vagy gyomai, vagy Endrodi sziilelesi'lek,
vagy ittcni lakosok voltClk. (Lasu CI tabh\zatban')
Kitiintetcttek nevsora. (nev, csapClttest) Antal Istvan kuk 101. gye
Agoston Jozsefkuk 101. gye Bartik Mih<ily kllk 10 I. gye Beres Mihaly
kllk I() I. gye Biro Gyula I. h.gye Dr. Chriszlian Kalman I. h.gye
Fekele S{In<lor kuk 10 I. gye Fried Geza kllk 10 I. gye Geesei Imre kuk
I() I. gye Gyuricza Sanuor kuk 101. gye Herter Auam kuk 10 I. gye
KCllmar Irnre kuk 10 I. gye Kiszej Simon kuk 10 I. gye Kovacs G Lajos
kllk 101. gye V I<ovacs Imre kuk 101. gye Keri Mihaly kllk 10 I. gye
Kakati S{lIldor kuk 10 I. gye K6szegi Istvan kuk 10 I. gye K6szegi
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Koztunk elnek...
EvfordulOk eve

Karcsi bacsi, Dr. Franko Karoly szamara ez az ev nagyon fontos, hiszen
t6bb evfordll16t is iinnepelhet. Augllszlllsban lesz 75 eves, amil el sem
hinnenk r61a. Szeplemberben lesz 50 eve, hogy orvos lett, raadasul
bearanyoz6dik ez az ev, hiszen felesegevel is 50 eve vannak egytitt, az
aranydiplomat is megkapja novemberben es meg ez ev oszen lesz 50 eve
annak is, hogy kineveztek orvosnak ide Gyomara. 25 eve lett polgarmesler es
ennyi ideje vezeti a Galaktika Baniti K6rt. Barmilyen nagy kozottUnk a
korklil6nbseg, Karcsi ba' megtisztelt azzal, hogy tegezodhettiink es ez
nekem nagyonj61 esett.
- Sokan ludjak aZI. hogy labb evig f1ilziorvoskenl prakliuilltil. Elmondantid
mll/ak a larlellelel, hogy mikelll keriillel Gyomaendr6dre?
- Elosz6kent elmondanam azl, hogy az ember emplilia nelktil nem lehet j6
orvos. A bekescsabai k6rhazban 6sztondijaskenl kezdlem el a hivatasomat.
Az osztondij k6telezett volna, hogy Bekescsaban dolgozzak, de ez al61
"felmentettek" es javasollak, menjek fa lura. fgy lettem gyomai orvos 1965.
szeptember vegetol. Az elso 5 ev nagyon nehez voll szamomra, hiszen nem
volt ilgyelet es bicikJivel kellett minden betegemhez kijarnom. Mellekesen
elanilnam, hogy nagyon szeles k6rzelel kaplam, es voll olyan nap, amikor
t6bb beteghez is kibiciklizlem es megtettem 20-30 km-t is. Majd 1984-ben
lelrehoztak az iigyeletel, ami egyszerilsitelte az itteni orvosok- Vereb doktor
ur, Dar-'as doktor \11' es felesege Lizak Anna doktorno - munkajat. A mai
haziorvosi karlyarendszerrel nem ertek egyet, hiszen igy sokkal
bonyolllilabba valt a doktorok levekenysege. Ugy velem, hogy a
haziorvosok meltallanul nincsenek megfizelve, es hogy keresked6ve
si.illyesztettek a szakmal.
- Nem esak htiziorvoskeill. hallem polglll'lne.l'lerlcelll is megismerhelell a
vuros. Hogyulllellel polgurmesler?
- Veletleniil - a kepvisel6k tobbsege az en programomat es szemelyemet
talalta a legjobbnak -a Wbbi mar raj tam mulot!.
- "'"illurla:>? (/ legn(/gyobb eredmellyednek ezekbell (/Z evekben?
- Voltak sikerelmenyeim es lIt61ag nagy csal6dasaim. Az elso lestiilel
meglehel6s bizalommal viselteletl inintam. Nekem az volt a feladatom, hogy
otleteimet, javaslataimat tamogassak, higgyek el, azok j6k,
megval6sithat6ak.
- Milyell sikerekre gOlldolsz?
- Peldalll az \Ij piac es ennek k6vetkezmenyekent a Penny aruhaz
megval6sitasa. A piacol en lalaltam ki, megterveztettem a Szegedi Tervezo
Irodaval, a makettja evekig ott volt a varoshazan, a lesliilel lamogalla. Ott
van az uj egeszseges iv6viz iigye. AzeJott magas j6d es arzen tartalrnu vizet
ittunk. Senki nem akarta ezt lecserelni, pedig a merges j6d rendkiviil al1almas
voll. Itt hivatkoztam es eltem orvosi velemenyemmel ismereteimre is
lamaszkodva. Tobb ulon pr6baltam elindulni, vegiil ,Medgyesi Peter
segilsegevel sikeri.ilt megold,lOi az iv6viz problemajal. Es itt van a mar
gimnilzillmmal kibovitett Szenl Gellert iskola tigye. Tudod 20 eve hallgatok
- elhallgallam -lIdvariassagb61 az iskola igaz tOrtendet, de \lgy dontOttem
elmondom, mert ragaszkodom az igazsaghoz.
- Az internelen megirl iskola torteneteben meg sem emlitik a nevem.1993
aprilisaban a helyi katolikus plebanos nem jott fel velem Budapestre a
milliszterelnoki hivatalba, ahova be voltunk rendelve. Kellemetlen
helyzetbe keriill akkor GYlilai Endre plispok ur es az egesz ptispoki kar a
miniszterelnoki hivatal vezelese elott. Mar az els6 talalkozaskor elfogadtak
es el ismerlek az iskolara vonatkoz6 otletemet, javaslatomat. igy eldolt, hogy
Gyomaendr6don egyhazi iskola fog eplilni. Megbiztak, hivjam ossze a
gyomai katolikllSok presbitereit, gyozzem meg oket, adjak be a kozosbe az
6ket megillel6 30 milli6 forinlol. Sikeri.ilt. Aztan meggyoztem a testi.ilelet is
es vettiik egy telket ott, ahol ma az iskola all, ez 1,5 milli6 forintba keliill.
Szerezhink epileszt is. Oszre megvoltak a hivalalos papirok. A plebanos mar
csak ezek lItan vitte tovabb az tigyel. 66 milli6 forintot adott az allam az
onkormanyzalnak, melyet odaadomanyoztunk a katolikus egyhaznak az
iskola megepitesere. Emiatt tal10m az oltarkepen az iskola makettjet es
felajanlom a SZLIZ anyilnak. Az iskola mGkodesere vonalkoz6 alapil6 okiratot
Gyulai Endre pilsp6k ur irta ala. Tehat az iskolat nem a plebanos ur alapitolla.
Sajnalom, de ez a hiteles IOI1enet. Nem tudom, ellnek lenyeget miert kellett
elhallgatni az egyhaznak. Az ollarkep miatt sok negativ kritikat kaptam, \lgy
erzem jogtalanul.
- Ugy hal/ol{alll llag)'OIl sokoldahi vag)' a lIIiiveszelbell is. Elmolldallad.
frogy l1IibellmlllQlkozik meg a lehelseged'!
- 1gen j6t hallollad, llgy velem, hogy amalor festokenl mega110m a helyem.
Csaladunkban t6bb profi, elismert fest6muvesz volt es megtanitollak az
alapokra. Reg6ta irok verseket is, de csak a ti6komnak. Neha tobb h6napig
nem irok, de mikor megpillantok egy festoi kepel, rogton megihletodom.

- A gyonwi keptar kurat6riumi elnake vagy. Erdekelne, frogy erzed 011

lIIagad?
- Nagyon szerelem ezt a munkat, hiszen kamalozlatni tudom
kapcsolataimal, ezallal uj tehetsegekkel ismerkedhetek meg. MinI az
elobbiekben kideriilt, nagyon kotodom a miiveszelhez.
- Ltinyod- Tiillde-orsztigos elismerlsegel szerzell. milll operaellekesllo.
- Igen nagyon bilszke vagyok ra es emiatt ktilonosen kedvelem az operat es
operettet. Pnccini a kedvencem. Meg kell emlitsem legidosebb lanyomat
Edilet, aki a ludomanyok doktora, testvere pedig Lilla grafikus mLlvesz letl.
- Nem csak a l1IiiYl?sZelben suim)'alsz. hal/em afelhak k(jzull is.
- Ez egy nagyon regi tortenel, amikor kicsi voltam sok idot tolt6ttem el a
reptiloter mellett. Laci testverem, aki sikeresen letette a piJ6ta vizsgal, elvitt
magaval es nap,mint nap repi.i1hettem. Majd uj baratsagot kothettem egy
mezogazdasagi permetezogep vezet6jevel, akivel sokat repiiltem. Nagy
elmeny voll szamomra, hiszen olyan erzes ilaloll at, minlha szabadon
szarnyalnek. Ocsem j6voltab61 meg egy TU 165-6s gepen is elvezhellem a
reptilest. Ebbol a gepbol 10 km magasb611athallal1l varosllnk kepet.
- Ug)' gOlldolom. hogy nem csak a repiiles, hanem a madamk szerelmese i.~

vagy. 161gOlldolom, hOg)'jul ismered az omilolughil?
- Igen val6ban. Kertemben - mely nagyon a szivemhez nott - sokfele madar
megfordul. Ollhont nY\ljt szamllkra es en a teraszon tildogelve nezeget<::m
eleltikel. Be is tudom 6ket azonositani. Ahogy emlilelted, nagyon imadom
ezeket az elolenyeket, koziiliik is a g6/yakat. Azert, hogy meg6vjam oket,
mar negy g6lyafeszek epiteseben Yettem reszt, aminek az erdekessege az,
hogy egy meter almer6jLl, lehat nem volt egyszerCl ennek megepitese.
- AZljelletelezelll. flOg)' rellgeleg ellllellyed vall a g6lytikkal. Kiellleillel eg)'
lorleilelel i'
- Termeszetesen. Egy szomonl tOrtenelet ragadnek ki, amitol meg most is
meghat6dom. Egyik evben visszaterlek hozzank a g61yak a parjllkkal egyutt.
Teltek a napok, a fi6kak kikeltek a tojasb61, majd egy tragikus napon azt
vellem eszre, hogy a toj6 megegett. A him g61ya nevelte a fi6kakal4l napon
at. Mellekesen elarulnam, hogy a nosteny g61yat a hortenziaim moge
temetlem el, es amikor a fi6kak a feszekb61 kirepiiltek, megk6nnyezve
nyllgtallam meg eltemetett anyukajllkat azzal a mondaltal, hogy a gyermekei
j61 vannak es elindliltak a messzi Afrikaba.
. Sok elllber illlaibb veka alri rejli lelkil'ilrig(il. A Gyolllaelldrodi Hirlapba
"Frallkolevele " Gimlllel imd lIIeg gOlldolalaidal. Miel'l'!
- Azerl irok, mert igy nem maradok ki a kozelelbol, illetve mert szeretem
tanitani az embereket. Koszon6m azoknak, akik hisznek bennem es oliilok
annak, hogy szereny 0lvas6 taborom kital1 mellettem.
- Megludlalll, hogy a Galaklika Barali Kar I'ezeloje vagy es hobbid a
hal1lulII.!izika. Nilles I'elelleniil a kel dolog kazall osszejiigges?
- Nagyonj61 gondolod, hiszen a kvanlllm fizika egy olyan tlldomanyag, ami
nelkiil nem erthet6k a megmagyarazhatatlan jelensegek a mi
lIniverzumunkban. Termeszetesen vannak csillagaszati tavcsoveim, koztiik
egyet a lanyaimnak koszonhetek es keszitettem meg egyet en is. Szeretem a
csi /lagos egbol tot.
- Mi a kedvelle lIIiived. regellyed. .. ?

- Sokal olvasok, de amit tobbsz6r eloveszek, az Eric Knight: Legy hi'l
magadhoz- clmG regenye.
- Kaplal e valaha bnrll/ilyell elisllleresl az evek sornll. hiszell sokji!le
kozeleli levekell)'segel vegezle!.
- Igen, a szocializmusban az egeszsegilgy ki val6 dolgoz6ja leltem.
- Pnroddal el'ekig dolgozlalok egyiill, hiszell assziszlellsl10d voll orl'osi
praxisod alall.
- Igen, en a felesegem nelkill egy feJkaru 6riasnak erzem magam, de a
napjaimal az Istenben val6 hit is megedesiti. Mindig imadkozom hozza es
szerelnem \Igy itt hagyni ezl a vilagol, hogy lelellem valamil az asztalra.

" ... Mindenek falott
Legy hi'l magadhoz: igy mint napra ej,
Kovelkezik, hogy al mashoz se lesz.
Isten veled: aldasom benned ezt erlelje meg majd.,."
Shakespeare: Hamlet

Beszelgelesiil1k alkalmal'al en rig,!' !itllalll, hogy Karcsi b(; '-llak lIagy a szive
es ide ell is heleselkedhellem. J6 erzessellallall el. ahogyan laljo a vilOgol.
ulllelll1yire lelkiismereles. A legjobbull ilzfugotl meg belllle. hog." U legl(jbbeJI
lIelll lIIerik killll/lallli lelki gyellgesegeikel, l'iSZOll1 6 ezl lIIeglelle, lIIegleszi.
Szerilllem ez az egyik legllagyobli killCS, allli a sokfolllos IlIlajdol/Sng mel/ell
elllberre leszi az emberl. Mahler Csaba
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Dnnepelyesen 3tadta](
Gyomaendrod uj turisztikai
attrakci6it
A jlilius lO-i atad6 linnepsegen reszt vett
Ruszink6 Adam. turizmuserl felelos helyetles

L-.._LL......."-'--__---'--J Ililamtitkar es Farkas Zoltan a DARFU Del-
al tOldi Regionalis Fej leszlesi Ugynokseg Nonprotit Kft. iigyvezetoje is.
AKoros lalog,lt6kozpontban Toldi Balazs polgnrmester mondott koszonto
beszedet. majd Farkas Zoltnn es Ruszinl<6 Adam beszelt a most
megval6sult belllhaznsok jelenlosegerol. Ezt koveloen ellatogattak
valamennyi ilj turiszlikai attrakei6hoz es jelkepesen atadtak azokat a
nagykiizonsegnek is.
Agyumai varosreszben kialakilotti\k a Karos Ulogal6kazpontol, ahol a viz
sZert:pel mUlatjak be az erdeklouoknek egy kiaJlitas kereleben. az udvaron
pedig a helyi kistermelok es kezmilvesek mllkodtelnek bio piaeot. Az
endrodi reszen megepitettek a B,irka Lalogal6kazpuntot, ahol a Karas
halaszati hagyomnnyait mUlalj<ik be inlerakliv eszkozokkel.
A valhisi turizmlls fejlesztes reszekent pedig egy elhagyaloll epUlelbol
alakitottak ki a 21 to fogadasara kepes Szent Antal Zarandokhazat, es
eredeli allapotaban helyrei\Jlitottak az 1903-brtn epUIt Szent Anlal
Kenyersiitol1azal is. A Szenl Laszlo ZaranJoklrtt Zagrabbol inuul es a
Kbrosok gatjain halrtdva Nagyv{mldon vegzodik. egyik aJlomasa
Gyomaendrod.
A beruhazas soran kialakitottak a tobb mint egy kilomeleres Erzsebelligeli
trtnosvenyt. egy 15 meter magas kilnt6t. rt Hanloskerti-holtagon az Erzsebet
ligelet a vnruskozpunttal osszekolo S611ajuk hidja helyen pedig egy
lljunnan epilell fahid kesziill el a gyalogosok es kerekparosok szamara. A
hoi lag parljlll1 szabaJido- es kliituri'liis park epiilt. A lelesitmenyek
allgllszlUS l-tollatogalhat6k - szamolt be errol az MTI.

Delfinek a Balatonban

A Gyomacndr6di Delfin Usz6egyesiilet versenyzoi kozill helen (Gal
Bence, Gonefalvi Bal{\zs, Ignltcz Kata, Kovacs J6zsef, Kov{lcs R6bert,
Meszaros Szabolcs, Vaszk6 Agnes) Ilgy gondoltak, hogy
versenynapti\rukal kibiivilik a Balatom at\lszasaval. Julius 4.-en immar
33. alkalommal keliilt megrendezesre hazank egyik legnagyobb nyari
lomegsporl renJezvenye. A esapat minden tagjanak (tabb mint 8000
tarsukkal egyiitt) sikerCilt tervet megval6sitani. A sportol6k
kaszoneliikel fejezik ki Ignacz Tibor"epyesiileti apukanak", aki
szabadidejet felaldozva szallitotta oketo s nem mellesleg 0 is i\tllszta a
taval, Kov{lcsne Vari Eszter "egyeslileti anyukanak", aki a helyszinen
biztositotta a nyugodt hatteret, s keszitette a fot6kal. Papp Istvan
ankormanyzati kepviselo anyagi lamogatassal jarult hozza a sportolok
reszvelel0hez. Koszunel erte'

C)'olllnelldrodi Deljill Uszoegyesiilel

5

Feher Dora bronzermes
a fe/nott Orszagos
Bajnoksagon
Kecskemeten rendeztek meg az I.

f;l.1.~""i?~1 oszlalyll Felnott Orszagos Bajnoksagot
jill ills 25-en. A Gyomaendrodi Judo
Klubot a 63 kg-osok mezonyeben Feher
Dora kepviselte. Amegjovore is ifjilsagi
korosztalyll versenyzo nem vallott

_____~ szegyent, hiszen elete elso felnott
versenyen bronzermet szerzett.

Meggyozo teljesill11ennyel jutolt el a iegjobb negy koze, ahol a kesobbi
bajnok, U23-as Eur6pa Bajnok vart D6rira. Ez a merk6zes is j61
kezdodott, hiszen a gyomaendrodi tehetseg nem illet6d6tt meg.
Igyekezelt megneheziteni neves ellenfele dolgcit, de vegCiI a
bronzeremert kiizdhetetl. Utols6 merkozesen olyan ellenfel vart ra,
akitol ebben az evben mar tobbszar kikapott. Ezen a napon nem volt
kerdes. D6ri ket dobasb61 elert akei6 ulan ido elott fOldhareban
kihareolta. hogy a dobog6ra allhasson.
Varga Istvan edzo: Az elerl eredmeny nagyon j6 es szep jovokepel
mutal. A mostani verseny ugyanllgy egy allomas volt a kitilzott eelok
elereseben mint a kOf<lbbiak. D6ri a mely vizbe Jett dobva eziltlal, de
bizonyitotta. hogy szamolni kell vele' Nagyon aliilok hogy az eddig
sok eredmenyt hozo noi versenyzaink mellett most mar a is komoly
szerepet jfltszik a jud6ban. Nem piheniink, megyiink tovabb a kijelolt
l!lon. Az ev vegere szeretnenk meg fokozni az eredmenyeket, de a
kovetkezo evben varom az igazi elorelepesl.

Masodik iitem
A Kuras Kajak Sportegyesiilet Vizitelepenek fejlesztese a masodik
iilemehez erkezett. Az iinnepelyes atad6n ott volt tabbek kozatt Pat1i
Zoltan a Magyar Kajak-kenu Szovetseg fejlesztesi titkara, Kalman Tibor
a Del-AlfcilJi regi6 kepviseloje. A Magyar Kajak Kenu Szavetseg es az
Emberi ErOforrasok miniszteriuma tamogatta a projekt megval6sulasal.
2014-ben, az elsa iilemben. altozok, mosJ6k, zllhanyzok es a
mtesrendszer kerCilt kialakitasra. A masodik iilemben pedig egy regi
alom, a terburkolat keliilt lefektetesre. Amasodik litem ot millio forintbol
val6sult meg. Ami'lkadeshez a GyomaendroJi Onkormanyzat biztositja a
tamogalasl. A kivitelezest a T6tkaEp [(ft. vegezte. Egyebkent a sziilok is
kivellek reszliket a kornyezet szepiteseben. I(ovaes Peterne Erika pedig
segitel1 a palyaz31 meginlsaban es elszamol{lsban.
A szalag fltvagasfltTimar Imrene elnok, Leh6czkine Timar Iren es Pa11i
Zollan vegezte.
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REGI DUTORT, ANTIK DUTORT vAsAno OK!
Gyomaendrod, VI ker. 540.

Telefon: 06-30/9533-594

REaLIS ARON VE ZEK:
Boltberendezest • hagyatekot, regiscgeket,

6cskasagokat • regi stilbutorokat
'parasztblltort (szekreny, asztai, kaszli, subl6t,

faliteka, konyhaszekreny, lada, szek,
tiikor es tlikorasztni, kredenc)

Fizetes azonnal, keszpellzzel!
Bal'kai lsolt, GyoII/aelldl'od, Bocskai II. 59,

Temetkezes, temetkezessel kapcsolatos
teljes korii iigyintezes

GYOMASZOLG IPARl PARK KFT.
Gyolllaelldl'Od, Iparte/ep lIt. 2. sz.
Tef.: 66/386-233; Fax: 386-269

Az iigyfelslolgnlati iroda nyitva tartnsa munkanapokon:
8-12:00-ig CS 12:30-15 6raig. ipgyomaszolg@intcrnel-x,hn

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

Mobiltelefol1 Szaktizletbel1!,
Uj es hasznalt mobiltelefonok

ertekesitese, javitasa! I~~I

Tartozekok, navigaci6k!
Nyitva talias: H-P: 9~ 12; 13-17. ij~l1ijl~~~I.~~~

Szo.9 12.

"Szep I'IIf/libllll. III'UII)' aitvlI UCYELET: ejjd-nappal hivhat6
kupugsz I//ust. frog.)' sZCIbl/cI-I!~" telefonszam: 06-30/630-80-97

(lYeiirl's Sill/dor)
.. Csoke Janos. ~ ..

TEMETKEZESISZOL6ALTATAS

aralt beton, tegla: 2500 Ff +afat61
Elerhetosegek:

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

• Epit6ipari szolgaltatasok nyujtasa,

~ epitesi anyagok szallftasa

-la.A • Kornyezetvedelmi engedellyel

~ ~ tiszta beton, teglatormelek
~~. ;0 atvetele dfjmentesen

§
.~

PA 'RDOBOZ
Stancolt es hagyomanyos
PAPiRDOBOZ gyartasa

I , I

STANCFORMA KESZITESI
R6za kit.

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

E-mail: rozakft@rozakft.hu

Ruhajavitast valla/ok!
Cipzarcsel'e, fiiggollyval'l'its, atalakitits, szukites, bovites

Gyomaendrifd, Apponyi u. 17/1.
Nyitva t31ias: hetf6-pentek: 9-12-ig; 14-17-ig

Szombat: SZUNNAP!

CSONTKovAcs-AKUPRESSZOR
Rendel:

BelH~scsaba, Szent Istvan ter 6. szam alatt
.0 HETFON: 14-18 ORAIG

,~~>. - idegbecsipiJdesek, i'liileti blokk, tartas;
~7elr~) relld~lIelless~gek,1I~.e!!s'liilltetese" ,

-- -<-I - lIyakl eredetll s'ledlllesek lIIegswntetese
, - sportseriilise/f, izii/eti Mntallllak kezelese

- lIagyol/ullIYos killai Ol'voslfts
- [ii laklljJ II IIktllnis fogy61all'a
- pOl'ckorollgservek es terdblokkok IIIt/tet

lIelkiili lIIegs'liintettfse

DR. GARZO PETER termeszetgy6gyasz
Mobil: 06-30/9458-477
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A jlmiusi Japban megjelent Fonlitott viblg folytat6dik ... -b61 kimaradt
ket sz6:

f1a arrajarna
Megl'an meg a "II/acskilhirda "
J((fdarnbok mjta lillI/ok
SUlffitlism (lIMbo) lIamak
Utpadkaba I/elllllleltetl/ek
A blaktorul/el( II/egjok lelretl/ek.

Ha mar a padlulmll tartunk:

MrERT nem lehet az arok rendezes soran kitermelt foldet a hianyos
lltpadkak feltoltesere haszm\lni? Az utak katyuzasanal nehezebb es
dn\gabb ajavitasa a letoredezett lltszeleknek. MIERT nines vizelvezeto
arok a Vasarteri Itp. "A" epiilete elott? Ott nagyobb esoben a janJan
levu vizlengert esak a lepesohazi Iepeso hasznalataval lehet kikerlilni.
Ha khelemre lesz arok, a fOldet a volt Kenyergyar eJotti rossz padka
feltoltesere lehetne hasznalni.

MIERT nem lehet a volt Kenyergyar elotti jardar61 a vad bokor es
fahajtasokat evek 6ta eltCmletni? Az "A-B-C-O" epiilet elotti tavalyi
jardajavitaskor a !5yctlogos forgnlom az emlitett hasznalhatatlanjardara
volt terelve. MIERT csak a jardak es kerekparutak egyik oldal<\n
gyoml{llnak a !<ozmllnkasok mikor a masik oldalfll1 meteres gazok
nonek. PI.: A Bajesy ut-Wesselenyi urea -sarkan levo eplilel lepesojen
iilo kozmunkas mellett magasabb a gazes megsem szedik ki. Ugyanigy
nez ki a Kossuth \ltean a volt Nosztalgia elotti resz is. Ezek minden
evben ismetlodo problemak.
MIERT nem lehet a Fo lIt -Pasztor J. utea keresztezodesenellevo, kozel
5 eve megrongaJt, fttlatsz6 Kijelolt gynlogatkelohely tabln mnradvanyt
kszerelni?
MIERr nem lehet a Fo llt-Hosok lltja keresztezodesnellevo, kb. 1.5 eve
elforgatotl Kijelolt gynlogfltkelohely tabla alatti kiegeszito tablcit
visszaforditani? Lett jelezve a Kozteriilet Feliigyelonek, Utellenornek
es egy Ki.izutas brigadnak, akiknek akkor nem volt villask\llesuk es
vnl6szinfl az 6tn sines nekik.
Az llj kijelolt gyalogcitkelohely es kerekparllt program mellett a
regiekre is t6bb figyelmet lehetne forditani.
MIERT nem lehet t6bb ev alntt a MAv-vOLAN es helyi jarat
menetrendjet lakossagi kerelemnek megfeleloen alakitani? Nem esak a
GYULAI k6rhazijaratrol van szo, hanem n SZOLNOKI munkabajanls
lehetosegerol is. Szolnokon ismet tobb szaz llj munkahelyel
letesitettek. tobbek kozoll 400 borszabaszt vettek fel. (Lehet,
Gyomaendrouon meg vannak a megszlmt ENCI-bol aktiv koru
szakmllnkasok, akik megfeleJo vonatmenetrend miatt nem elhetlek a
lehetoseggel). MIERT lehet feltehetoen blinlelleniil (vagy legalabbis
nem erleslilliink elIenkezojerol) nevvel vagy monogrammal
osszefirkalni, megrongalni az Allomas var6termel, a KosslIth uteai
szepen fellljitotl iskolai ebedlot? Az 1116bbi raauaslll a RENOORSEG
mellell van.

Orovecz F Oliver

A Szabad Madar Dobk6r 2015. Julius 4-en Gy6gyil6 napot szervezett
Gyomaendrodon. A Zrinyi ut vegen lev6 tajhazban es k6rnyeken zajlolt az
esemeny. Mintegy husz gy6gyit6 mutalta be hldasat szivvel-Ielekkel!
Peldaul masszllzs, thai masszazs, reiki, energia blokkok oldasa.
kezmasszirozas, fejmasszazs. dobbal gy6gyitfls,j6ga kristaly gy6gyasszal.
szammisztika, sorselemzes tarot Idutyaval.
Ezek melletl bio elelmiszerek, kezmiives termekek vasara is volt. A tajhaz
lldvaraban ijaszkodas zajlott. Koszonet ezert a gyomai ijasz esapatnnk!
A gyerekeket bohoe szorakoztatta. A nagy meleget enyhiletle egy 80
ferohelyes sorsator, ahol kellemesen el llldtak az ebedet fogyasztani a
kedves vendegek. .
Delutan dobos lalalkozo zajlutl, mintegy 60 dobos reszvetelevel. A szer(
Feherhollo Oskii nyilutta meg osi magyar szokas szerinl. A szertiizel
ti'lzsaman gyujlotta meg paltintassal. A 60 dob hangja szarnyall az egnek a
tCLz k6riiJ a lemen6 napnal.
Szeretnenk, ha ebbol hagyomany alakulna ki minden evben a nyari
naptordul6 kornyeken! A eel az volt e remtezvennyel, hogy a helyiek
ismerkedjenek a termeszetes gy6gym6dokkal. -NyilulkozlU IWmelhlle
(Rezgesszint emelo es gy6gyit6 hatasu dobolas annak. aki hisz az osi
spiritualis tudnsban minden esutort6kon 18:00 6rat61 a R6zsahegyi
Hnzban.) Porubcsnllszki Mi/ria szervezo



Azon bregsz616si diakok akik I965-ben vegeztek evfolyam talalkoz6t
tarlottakjilnills 27-en.
Delel6tt 9 6rat61 gyiilekezliink a jelenlegi R6zsahegyi Kalman
Altalanos Iskola egyik tantermeben. A rendhagy6 oszt31yfOn6ki 6nin
mindenki beszamoll eddigi eletenek fontosabb alJomasair6J. Mnjd
fel<iJltlink es egy perces nema csenddel emlekeztlink elhunyt
tanarainkr6! es ctiaklarsainkr61. A rendhagy6 osztalyf6noki 6ra utan
kimentiink voll iskolank szinhelyere bregsz616be ahol most idasek
otthona mlikodik. 16 hangulatban elevenedtek meg elattiink a
gyermekkori csintevesek. Volt iskolilOk mellett leva emlekmiinel,
melya klilteriileti iskolaknnk allit emleket koszarut helyeztiink el. Ezt
kovetikn a HklfO Etteremben gyi'dtlink ossze egy kozos ebedre es
barati beszelgetesre.
Szivbol koszonjiik volt tanarainknflk, hogy elfogadtak meghivasunkat
es veliiok egyiitl emlekeztek ami diakeveinkre.

Tflnaraink akik veliink voltak ezen a napon: Dr. Racz Belane Mojzes
Katfllin volt osztalyfanoklink, Giricz Venuel volt iskolflignzgflt6..
Gacsi Laszlo, Dr. Bacsa Vendelne, Pes6 8el<\ne, All Janosnne

u szervezo!c
Hats6 SOl': Bekesi Ulszl6, Lenart J6zsef. Timar Karoly, Timar Katalin,
Czikkely Ferenc. Giricz Eva. Farkas Sandor. Gellai Gizella. Benko Bela.
Farkas Zoltan
Eiso sor:Flilop Lajos. Fekecs Gyiirgy. Giricz Vendel iskolaigazgat6. Dr.
Bacsa Vendelne, Szakalas Teniz, Alt Janosne. Almasi Erzsebet. Dr. Racz
Belane Mojzes Katalin osztalyfOniikiink, S Nagy Ilona, Bilza Mflgdolna.
Czikkely Anna, Pes6 Beltll1e tanarno. Gacsi Ulszl6 tnnar (II'
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50 eves talalkoz6
"El//fekefcbiJf ef nz embel;
s n ml/ftb6f if nz emfekezet
kinel< nil/es mclftjn
nem fe(,et jefel1e, sjoviJje sem"
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A!iZ E!iZ II ZL
6yomaendrod, Ho§ok utja 53. Telefon 284·255
INGYENES I<OMpUTERES SZEMVizsGAlAT
I<Edd, csihoRTOk, pENHI<-, sZOMbAT 10... 12... iG

SZERdA: DR. CEdEi MARGiT
10... 12; 14...16 ORAiG,

GEPJA M" MO IA Al OMAs
A toso Ii vele

Miiszaki vizs a
IKe Os aron 220Ft!

-
·szerviz

a vita
- redeti eg vizsgala

Varga Bela auto zerelO mester
Gvomaendrod, Csok na.i u. 31.

Tel.: 06-66/610-650; 06-30/600·42-30

,
ennye .kedvez

A g !izt:u
1 -1:01-3 -ig

na !iZ Dliivegek

EGESZSEGPENZT..iRi Iv\RTyAT ES SZEP Iv\RTyAT ElFOGAduNld
Cyons ES pONTOS kiszolGALisSAl VAnjuk kEdVES vAsAnl6iNI(ATI

TisZTElETTEl: SZAnkA CsillA opToMEmisTA, LiTSZEREszMEsTEn

IRDE E EVAN?
OLeSON, KEDVEZO ARON VALLALOM,
CIBEE! Tel.: 70/230·54·68

8ACQL\MENTUM

TEMETKEZE&
Allandli Ugyelel: 36-30/696-11-11
Gyomaontlriitl. Bajcsy-Zs. ill 117. SZ.
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Foro: BEOL.HU

Utfelujitasok
A nagy kanikula ellenere folyamalosan zajlanak az ez evi
6nJ<ormanyzali tltepilesi es utfellljit<isi munJ(a1atok. A k6zbeszerzesi
eljarasban nyertes Swietelsky Magyamrszag Kft. a Losonczy \ltea
lltburkolat epitesere (1.600 m') valaminl az 6nkormanyzali ulak (8.800
m') es a lemel6k lltjainak karbantartasara (3.500 m') kapo,tt megbizast
az 6nkormanyzatl61. A kepel a H6s6k titjan es az Achim \ltcai
bek6lotllon vegzetl munkakr61 keszilelli.ik.

Turisztikai forum
Az 6nkorm{myzat egyik k6telez6, es a helyi gazdasagfej lesztes
szempontjab61 fontos feladata a turizmus. Ennek erdekeben
tevekenyen reszt vesz a helyi turisztikai desztinaci6s menedzsment
(TDM) szervezetben, melyet anyagiakkal is tamogat. Toldi Balazs
polgarmester kezdemenyezesere julius 22-en a Nephazban egy
f6l11mra keliilt sor, amelynek kimondott celja az yoU, hogy a hamm
eves mllittal rendelkez6, sok tapasztalatot felhalmozOlt, de nemi bels6
ellentmondassal is terhelt, partneri kapesolataiban disszonanciat
hordoz6 szervezet muk6deset tljragondoljak az tlj turisztikai
latvanyossagokra, egyeb helyi adottsagokra es lehet6segekre is
figyelemmel. Nem titkolt cet volt az is, hogy a kozos erdekek menten
tovabbi, turizmusban erdekelt partnereket sz6Jltsanak meg. A f6rum
mooeratora Gera Krisztian volt. Az el6adasokban Timar Imre Gyiisz
Te dnok, Nagyne Peljesi Aniko onkormanyzati kepviselo, Szarvas
lIdik6 TDM menedzser, Magyarics Gabor, a tatai TDM szervezet
menedzsere beszelt az egyiittmiik60esen alaplll6 TDM szervezetben
rejlo lehetosegekrol es az eddigi tapasztalatokrol. Az el6adasok sorat
Toldi Balazs polgarmester zarta, aki felvazolta az 6nkormanyzat
perspeklivikus elkepzeleseit a varos fejl6deset is jelentosen
befolyasol6 turizmllsfejlesztes lehelseges iranyair61, a kiWresi
pontokr61. Ehhez kerte a jelenlevokel es kesobb csatlakozni
szanoekoz6k 6tletel, aktiv szerepvaJlalasM.

Osztalytahllkozo
Junius lltolso vasarnapjim 6sszejoltek talalkoz6ra az I960-ban vegzett
altalanos iskolak limy, illetve fitl osztalyai.
Balogh J6zsefne es Koos Jolan osztalyf6n6k6k tanul6i:
Havasi Margit, Gellai Aranka, Czegledi Maria, Gecsei J?I{m, Geesei
R6zsika Kovacs Erzsebel, Kiraly Erzsebet, KerekJ Plroska, Dell
Erzsebe~, Putnoki Erzsebet, Rideg Margil, Szendrei Ilona, Fasi
Erzsebet, Forgaes Erzsebet, Forgaes R6zsika, Plltnoki Irma. Balogh
Balintne, Eta m~nire nagy szeretettel gondolt a csapat!
Kovacs Gabor 8/B osztalya:
Bakonyi Mikl6s, Garai Lajos, Galambos J6zsef, Beinsehr6th Karoly,
Magyar Peter, 8/A: Hegedi'ls Laszl6, Honti Laszl6, Izs6 Istvan, Kovacs
Albert, H. Kovacs Alli la, Mmjai Lajos, Plavecz Janos, Miskolci J6zsef,
Szeltel i Bela, Uhrin Janos.

Uhrin Janos szep koru koszontese
Toldi Balazs polgarmester a R6zsakerl Idosek Otlhonanak dolgoz6i es
lak6i dott nylljlOtla at Uhrin Janos 95 eves sziiletesnapja alkalmab61 a
szep koruaknak jar6 oklevelel es viragesokrot. A kis hazi unnep,segen
ismertettek 3Z iinnepelt elettltjitt, majd az elmaradhatatlan szulelesnapl
dalt k6velocn elfogyasz(ottak az iinnepi (ortM is.
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Kis helytortenet lI.
Hova jartak a Zsidogaton?(2.)

Besenyszeg jelentese: a magyar elnevezes szerinti jelentes:Ebek e
senki szegenyei. A fiatal csaladok nostiles utan itt epitettek allami
hitellel a Horthy idoszakba. ONCSA hazaknak neveztek. Az allami
segitseggel epitett utcakban azonos, un. faxos hazakat emeltek. Nem
voltak itt semmifele besenyok az epiteskor. Jelentos kedvezmennyel
epitettek itt az epitkezok.
Amikor a hunok bejottek a Karpat-medencebe egy fejlett
allattenyesztesseJ rendelkeztek. Juh, szarvasmarha, 16 vonatkoza
saban. A mai telepLileseket a hunok alakitottak ki. A fOldmuvelesnek
nem volt nagy jelentosege. Rozst, zabot, b(mlt, arpilt, kolest termeltek
emberi eJelmezes celra is, az allatok etetesere is. Magyar sziirke marha
kivitele volt az orszagnak. Asziirke marhilt labon hajtottak el a Tiszan, a
Dunan at, amelyert kiilonosen haborus idokben arany, ezListpenzeket
kaptak. Az allatok eladasar a zsid6k vegeztek. Az aIlatok orzese
legeltetese fontos feladat volt. A fopasztor a szamad6 gulyas volt, aki
alkalmazasban tartott embereket, hogy az allatokat el ne lopjak se ejjel,
se nappal, se viharban. Munkajukat kutyak segitettek. Az
alkalmazottakat viszont fizetni kellett, akik a kornyezo telepLilesekrol
jartak dolgozni. Ejjelre karamokba zal1ak az allatokat. Vihar idejen ne
~zaladjon szet a 16, a marha, ne keveredjenek ossze masik gulyaval.
Ejjclre epiilctct is fclhllztak a pasztoroknak. A legeltetesre ugyan j6
legeloteriiletre voll sziikseg, niint Devavanyan, ahol a Korosok vize
kiaradt, elantalte a legeloket. Evelo fLivek nem eltek at az aradast. Ahol
a viz jart Gyoma, Kevi es Vanya kozatt nem nott edes, j6 m. Ha a viz
nem ontOtt ki, nem nott, csak keves m. Az aradas egy j6 ontOzest
jelentett. Nagy gulya kutakb61 huztak az allatoknak a vizet. A kutak
atmer6je 2-4metert is kitett. Abalai csatornat elerve kint Balan volt egy
csarda, Kucori nevu. A devavanyai 01dalr61 a FLilop tanya mellett volta
Gugyori csarda. Ezek felig falde vajt pusztai vendegfogad6k voltak,
ma mar nem leteznek. Ha a vendeg be akal1 terni, Ie kellett kucorodnia.
FLilop lml'e meg elt. mikor beszelt arr61, hogy itt egy kereskedot
megoltek a penzeert. Az ott foly6 csatornaban aslak el. A gyilkossag
kideriilt, a holttestet ki{lstak. Devavanya felol ide hajtottak ki a Gugyori
csardahoz az allatokat. Gyoma, Endr6d felal a Kucori esardahoz.
Aztan a zsid6 az Ul'asag ad6jar is behajtotta a maganszemelyekt61 is,
czert az urasag egyre inkabb alkalmazta 6ket. Az allattenyesztes
nagyon fontos megeIhelesi fOWlS volt. Az allatok felvasarlasa utan
asszegyiJjtolteI< az allatokat es inditottak oket Nemetorszag fele, ha a
mez6 elfogyott, ne romoljanak Ie az aJiatole A gazdag embereknek, az
lll'as{lgnak is egesz esordajllk volt. Ha egy rossz lit saros volt, elakadtak
az allatok, lementek a vizbe, megkesett az indulas, az allatokat etetni
kellett. Ezekben a halmokban ma is farkasok rurnak jaratokat, a
Zsid6gat vegen a halom regi neve Farkas halom volt. A Kerekt6 az
1800-as evekben meg t6 volt. Az 1900-as evek elejen a PUSAR-t, a
Kerektavat is lecsapoltak. Pusar = Nap a sal'; P6halom = Nap 6
hatalmCls, leomlott. A Pus,\rban megsziint a moesar, szant6fOid lett, a
bekak, a teknosbekak, reti esikok es sok egyeb allat eletfeltetele meg is
sZLint ezzel. D/: rV J.

Kerekparut fehijitas
Tisztelt Gyomaendr6di Lakosok!
EZllton ertesitjiik Onoket, hogy a Pasztor Janos utea
kerekparlltj,inak - Piac bejaratat61 a Penny parkol6jaig tart6
szakasza feltljitasra kertil. A munkalatok 2015. julius 20-3n, hetron
kezd6dtek, a befejezesig szives tiirelmiiket kelj Lik!

Gyomaendr6di Kozos Onkormanyzati Hivatal
Varosiizemeltetesi Osztaly

Labdariigas es Kulturalis nap

Harmadik alkalommal rendezziik meg a Nemzetisegi Onkormanyzat a
Bekes Megyei Roma Labdarllg6 torna es Kliituralis napot -nyilatkozta
Szecsi Zsolt elnok tir. Tiibb telepLilesrol erkeztek Gyomaendrodre
cigany szarmazasll emberek focizni. Meg szeretnem itt koszonni Toldi
Balazs polgarmester urnak es a Kepvisela-testLiletnek, hogy a
rendezvenyiinket tamogattak, a Sportcsarnokot igenybe vel1ettiik,
valamint dr. Szonda Istvan llrnak, hogy a mi'Ivelodesi hazat biztositottn
szamunkra.
Delutan pedig a Katona J6zsef MuveJ6desi Hazban kezdodik a
Kulturalis nap, a vendegeket Botos Janos hangulatos zenevel valja a
vendegeket. Polgarmesler ur megnyit6ja utan a eiganyok altai j61
ismert eload6k fognak fellepni, majd retro-diszk6 kovetkezik, s vegLii
Puj Ferenc sz6rakoztatja a kiizonseget. Tovabbi tamogat6nk: aRoma
Polgfujogi Szovetseg, a Gyomaendrodi Fiatalokert egyesLilet, Rnffai
Attila elnok tIl'.

,-------------------_.----------,
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XVII. Gyomaendrodi
Nemzetkazi Halfozo
Verseny es XIII. Karas
5zagi Civil Nap

Verseny idopontja: 2015. allgusztlls 22. (szombat)
Verseny helyszine: Gyolllaendrod, Endradi Nepliget
Nevezesi hatarido: 2015. allgusztlls 07. 16 ora
Nevezes feltetele: a nevezesi lap ertelelllszeru kit61tese es a
nevezesi dij, valalllint a rendelt hal (I kg ponty 800 Ft) mennyiseg
k6ltsegenek befizetese.
Szeretnenk feJhivni a figyell1let, hogy a nevezesi hatarido utan
sajnos mar nem tudjuk el fogadni ajelentkezest!
A rendezoseg biztositja a versenyzok reszere a helyszint, tiizifar,
vizlel6helyet es a veszelyes hulladekgyfljt6t.
A versenyzoknek kelt gondoskodniuk a jarulekos anyagokr61
(fiiszerek, stb.), keziszerszamokrol, vag6deszkarol, a tisztitashoz es
az elokesziteshez sziikseges edenyekr61, bogracsrol es
bogracsalivilllyrol, vaJaminl a zsurizeshez asztalteritoroJ,
hagyol1lanyos talalo edenyekrol (ne I1lllanyag legyen),
evoeszk6zrol, szalvetar61, egyeb dekoraciOrOI. (Tovilhhi ill/o (/
gyol11oelldrod.hll lapon)

___~_~..o::...._ ........_....... TiszteJetlel varnak minden kedves

erdeklodot a szervezok a XVlI. Gyomaendrodi Nemzetkazi
Halfaza Verseny es XIII. Karas-szagi Civil Napra. A rendezvenyen
bemlltatkoznak a kisterseg civil egyesiiletei, valamint varjak tlj
egyesiiletek jelentkezeset, tevekenysegiik bemlltatasara. A
programok bemutatasahoz a rendezvenyen felallitott szinpadon lesz
lehetoseg.
Jelentkezesi hatarido:jld ius 27. volt.
A hagyomanyokat folytatva a halfOzo verseny felteteleirol az
alabbiakban tajekoztatjuk Ont/Onaket.

Ajllllius 27-ei arad6 iinnepsegen tnlltatta be
Toldi Balazs polgarmester dr. Uhrin Annat,
aki 2015. jldillS 15-etol tiilti be a
Gyomat:ndrodi Kozos Onkormanyzati
Hivalaljegyz6i tisztseget.
ell'. Uhrin Anna 1984. julius 24-el1 sziiletett,
bekescsabai lakos. A Debreceni Egyetem
Allam- es Jogtudomanyi Kaninak nappali
tagozatan Cum laude min6sitessel szerzett

llE!Z!~~.::;:;:==--~ jogi diplomat 201 I-ben. 20t I juniusat61 a
bekesi onkormanyzati hivatalban jogi
iigyintez6, majd 2013 nyarat61 aljegyz6.

Id6kozben megszert:ztt: az ingatlanforgalmi szakjogaszi diplomat,
elvegezte a kozbeszerzesi referensi kepzest es kiizigazgat8si
szakvizsgM tett.
A Bekesi Polgarmesteri Hivatalban az aljegyz6i tisztseget junius
kozepeig loili be, igy a gyomaendr6di szolgalatotjul ius J 5-evel kezdte
meg.
Toldi Balazs polgarmester a csardaszallasi es hllnyai polgarmesterrel
egyet erlesben az 0 palyazatat tamogatta a megiiresedett jegyzoi alias
betoltesere. A Gyomaendr6di Koziis Onkormanyzati Hivatal frissen
kinevezett jegyz6je a hivatal es kirendeltsegei dolgoz6i el6tt
mutatkozott be, ismertette vezetoi hitvallasat, majd a polgannester elott
letette a hivatali eskiite
Jegyzono a kiizszolgalati eskii mellett a Helyi Valasztasi [roda
vezelesere jogosit6 eskiit is letette a Teriileti Valasztasi Iroda vezetoje
elott, igy a hunyai id6kozi valasztas iranyitasi feladatait is atvette.
Szerkeszt6segiink is gratulal a kinevezesehez, sikeres es eredmenyes
munkal kivanva!

Egy garazsra val6 38x18x10 cm es
berenyi blokktegla elad6 fel aron. Erd.:
Gye., Zrinyi u. 29/1. este 5ulan.

Nyaron elokeszito, gyakorl6, ismetlo,
felzarl<6ztat6, p6tvizsgara,
kiizepiskolai felvetelire felkeszito
foglalkozasok indulnak allalanos
iskolasoknak (1-8. oszl.).
Kiizepiskolasok szamara matematika
korrepetalas es kiizepszintG
eretlsegire val6 felkesziles indul. Erd.:
30/856-32-18

Fagor felliltiillos automata mos6gep
elad6. Ar: 27000 Ft. Erdeklodni: 30
9985-096,30-367-0840

Dunnat, pamat, hagyatEikot veszek
Gyoman, Pelofi u. 64. 30/4643-956

Berbe kiad6 kicsi, de rendezell, j6
allapotu csaladi hazal keresek nagyon
hosszu tavra! Megbizhal6, fizetiikepes
no vagyok. Nyaral6 is lehet. Erd.:
30/640-33-73

Nyugati hasznall cikkek. kerekparok
elad6k a Kuiich Gy. ulcai hasznaltcikk
kereskedesben. Erd.: 20/9857-259

Hagyatekb61: agyak. heverok.
ontotlvas szenes kalyha, szekrenyek,
eJJeli szekreny, asztal, szek, Zanussi
Lehel fagyaszt6, gk tetocsomagtart6
regebbi modeliekhez, pI. Lada,
Wartburg, Nova eleklromos slilo,
Moulinex zoldsegparol6, abSwing
"fellilo lornapad". Hajdu centrifuga, stb
elad6k. Ar megegy. szer. Erd 20/221
66-33

2015. augusztus

Haz, gazdalkodasra alkalmas
epliletekkel es terliletlel elad6 a Farkas
Kalman (volt Tanacs ul) 36/1 sz. alatl.
Erdeklodni : 66-284-786 lelefonon. Ar:
Megegyezes szerint.

Gye., felkomforlos paraszlhaz,
bekoltiizheloen. Kalvin u 57 sz. alatl,
elad6. Erd.: 70/2015-208; 66/282-148
Gyoman. Arany Janos u. 16. Sz. alatl4
szobas, iisszkomforlos haz elad6.
Erd.: 20/526-65-73

Gye.. Rak6czi u-ban, 4 szobas. dupla
fUrdoszobas, dupla ebedlos. 2bejaratu
polgari haz mellekepliletekkel. dupla
garazzsal, vegyes tlizelessel,
berendezessel elad6. Erd.: 66n87
723; 30/851-99-02

Gyomaendrod Kecseges-zugban
vizparti horgasztelek elad6.
Erdeklodni: 0630/367-0840, vagy
0630/998-5096

INGATLAN

Gyomaendrodon a Rak6czi u. 29. sz.
alatl nagy csaladi haz, volt orvosi
rendelo- elad6. Erd.: 0630/367-0840,
vagy 0630/998-5096

Elad6 a Budai utcaban teljesen
felujilotl iisszkomfortos, 2 szoba,
flirdoszoba + szoba konyha, garazs,
gazdasagi eplilet. Rendezett
r6zsakert, kis vetemenyes. Szocpol-ra
is.l.ar 10M Ft. Erd.: 70/254-58-03
Endrodi vasarter melletl tanya elad6
3809 m' terliletlel. Viz, villany. gaz van.
Kerleszkedesre es j6szaglartasra
alkalmas. Ar megegy. szer. Erd.:
30/5548509

Endrodi reszen Szab6 E. u. 1. Sz. alatl
csaladi haz elad6, bekescsabai
lak6telepi csere erdekel. Ar megegy.
szer. Erd.: 66/284-451
Gye., Templom-zugban 1453 m'-es es
egy 3161 m'-es vizparti telkek elad6k.
Ar megegy. Szer. Erd.: 70/9438-212
Endrodon, a Sugar ulon hosszu
paraszlhaz elad6. Ar megegy. Szer.
Erd.: 20/245-1262

Tisztelt Hirdetonk!
Uj Gyomaendrodi Hirlap szerkesztosege eim:
5500 Gyomaendrod, Arany J. u. 25.; mobil: 06/20/2216·633;
e-mail:gyehirado@freemail.hu; Bekuldesi hatarido minden he 25.

...............·.. ·· · ·X·
INGYENES CSEHEBERE HIRDETES (APROHIRDETES)

: Felad6 neve: .

: Cime: : .

: Cserebere (apr6-) hirdetes sziivege (max. 20 sz6): ..
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Gyomaendrod, Kossuth u. 31.
TELEFON: 06-30/278-04-05

Az 5000 Ft-os onlwrmanyzati tanszervasarlltsi
utalvanyiit levasarolhatja nalunk!

Ha a 10 %-os kedvezmenyre jogosito

ZOLD IUlrtyaval
(amit minden gyomaendrudi I<isdillk

megkapott a bizonyitvanyaval)
nalunk v3sarol, kiilOn sorsolason vesz reszt!

A kartya hatoldalan tiintesse fel a nevet, telefonszamat!

FODiJ: kerekpar
Folyamatosan boviilO arukeszlettel,

szeretettel varjul{ Kedves Vasarloinkat!
Elfogadunk Erzsebet utalvanyt~Sodexo stb•••

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

Szo: 8-12-ig csapalll
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! - elerheto arah
I - szeles valaszteh
I -minosegi termehek
: - akciok
: • torzsvasarloi kartya

"
Valassza aSIHER H . oltjaitl

Gyomaendrad:
- Fa tit 26.
- Bajcsy-Zs. tit 49.
- Baj sy-Zs. cit 119.
- Hossuth u. 2.
- Hossuth u. 66.

OJ CYOMAENDRODI HiRLAP
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A DEI(SZALO
yomaendrod, Kos uth • 45.

1 % arenge meny
az ontapa 6s tapetakr
Aug szt s I-tol 3 -ig!
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~ pETA, FESTE E

Egyeb ajanlat n :
* Tapetak
* ordu ok
* Kul- es belteri festek k
* Viaszos asztalterito
* Szonyegek

KisER EK FIGYELEMMEL
A HAVI AKCIOINKAT!

NYlrVA TARTAs: H-'P.: B-I2; 13-17.30-IG S10.: B-I2-IG
TELEFON: 66/3B6-553; M081L: 70/503-76-12

Uj Gyomacndr6di Hirlap • fliggeilen varos! havilap. Felel6s szerkeszl6: Biro
J<<iroly, szerkeszloseg: 5500 Gyomaendr6d, Arany Janos u. 25. sz. Felel6s
kiado: Biro Karoly Tel.: 06/20/221-66-33.
Nyomlalos: Bereny Nyomda, Hegyi Marton; Mez6bereny, Veszl6i 0111/A.
E-mail: 0YGhirado07@rrecmail.hu
Tcrjeszlik a gyomaendr6di kercsked6k.ISSN szam: 2060-7083

A lapunkban megjelen6 velemenyek, erlekelesek, hozzasz6lasok, esetleg
fizetetl hirdetesek nem fellellenul a szerkeszt6seg allaspontjal ti.ikrbzik.
Viszonl leret adunk minden velemenynek, hozzasz6lasnak, melynek
hangvetele bizonyos etikai halarok kbzbtl mozog. Az "-XX-" jelu irasok fizetetl
hirdelesek, velemenvek vaqv PR-cikkek. Cimlaoterv: Novak Hanqa
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Dl: Franko levele
Szep korusag

Itt van ujb61 a szeptember. a diakok nem repesnek ilyenkor az oromtol,
hlszen kezdodik az iskola. az idosek meg mondogathatjak, megint
e~sz~ladt a nyar! Annak i?ejen, mikor szu!ettem, meg mai hazank egy
klcslvel nagyobb volt. Eszak-Erdely meg idetartozott. alig voltam
parnapos, akkor mar egy eve zajlott a masodik vilaghaborll. 1939.
szeptember J-en tamadta meg Hitler Lengyelorszagot. 1945.
szeptember2-~njapan kapirulatt es veget ert a haborll,jott a beke csupa
nagybet~ivel. Jgy nott fel aZ en nemzedekem, egy llj klltyavilagban,
l~mel< JO volt, kmek rossz, vagy akar elviselhetetlen, de eltunk!
Epitettiik a szocializmust. Vidam indul6k, MHK mozgalom, Rakosi
pajtas, Sztalin elvtars mosolygott mindenhonnan! a radi6 naponta
kozolte, novekszik a termelekenyseg, tobb szenjon fel a tarnakb61, sok
bekekolcsontjegyzett dolgoz6 nepiink. ennyi es annyi szazalekkal nott
minden. \lgye ismeros a dolog? A hirek pont igy kezdodnek 20 IS-ben
is!
lme, a masodik gyermekkor, ettol szep a szep korllsag is! a legut6bbi,
au~~szrusi ujsagban egy itJll titan riportJ.at is kozoltek. Megleptek, a 75.
szultnapomon akal1ak igy tisztelegni. Oszinten sz61va az a riport csak
reszben sikeliilt nagyon oszinten, a fiatalember j6 szandekkal szepitett
oehany gondolatomon. viselt dolgaimon. Ma mar nem irok versekel az
asztalfi6komnak sem, bar az eddig sem "vigyorgott" ezekben a
"muvekben", ott j6 helyen voltak es vannak. Szornyii, hogy az ember
~izonyos idoszakokban erzelmi kitoreskent megpr6bal "verset" irni!
Ugy gondoljak, hogy az vers, de nem az. Verset jllhasz gY\lla irt, es a
szerelme is esak a kolto halala utan tudta meg (szegedi szineszn6), hogy
o volt a muzsa. ilyen az elet. avers maradt!
Azt is irtak, hogy a hetkoznapjaimat az istenhit megedesiti. Ez tlt! szep
igy! Nem vagyok melto igazan erre. hiszek a teremt6ben, val6ban
s~oktam imadkozni, ez templom nelkiil is jarhat6l1t szamomra. Tegnap
vlszont az evangeliklls lemplomban voltam vagy haromszaz
gyomaival! Nagyszerii fiatalokat lattam, hallottam ott enekelni
lilOcolni es imadkozni. ]0 erzes volt l11dni, erezni, vannak ilyenek is! ~
es mosolyogtak, mindig mosolyogtak. Gyonyori'l voll!
Annak a bizonyos riportnak a legfontosabb resze szamomra az egykori
varosvezet6i feladatom, eselekedeteim, otleteim megvalositasa volt.
Val6ban az llj piae, ivoviz, benzinkllt, kepUir es az egyhazi iskola tahin
sohasem lett volna. Volt egy tesli't!el, halas vagyok a mai napig nekik,
mert elfogadtak es egyet ertettek velem! ]0 erzes, kivanol11
mindenkinek.
Auguszlus 23-an, a postaladamban, egy nagyobb meretu boritekban
uzenetet kaptam. A felad6: Onkormanyzat. Felbontottam es elszonllt a
torkom, hangosan olvastam fel a felesegemnek. Ezek gondoltak ram!
J61 eselt mar-mar elhomalyoslilt a szemem, de az iidvozla sorak kozolt
volt egy mondal, ami gyanussa tette a dolgOl: "kivanom, hogy varosunk
lak6inak szep korll r6teget mindenkor ovezze szeretel, tisztelel es
megbecsiiles! Tisztelettel iidvozlom Toldi Ba lazs polgarmester
Aztan kinyilt a szemem, elparolgott a para es radobbentem: a
szamitogep nem tevedett. Szamon tartott a nepesseg nyilvantart6ban es
kinyomtatta a szi~es iidv6zla lapot. Koszonolll! Nem esett igazan j61 a
figyelmeztetes! Igy is tlldom, hogy oregszem, valamennyien ezl
tessziik. Az iidvozlo lap jobb also sarblban az ev madara, a gyurgyalag
van (20 13-ban). Aszoveget fagallyakb61 osszetakolt keret veszi koriil.
Itt-oil j61lathat6 vastag madzaggal atfonva, atkotve. A kep a!jan zOid
falevelek. Elsa pillantasra a madarat jegmadarnak neztem, a madzagot
selyemzsinomak is el1elmezhetnem. De nemi onironiaval el tlldnek
kepzelni egy kllvikot is, vagy egy valjlll (sokaig elnek. 70-80 evet is!).
Szebb Jenne a szoveg mogoll egy mosolyg6 fialal arckepe, akkor
legalabb az unokak ~utnanak esziinkbe, Vagy barmi, ami nem az
elmulasra emlekeztet. Tudotn) einikus vagyok, de megeri, hatha llj
iidvozlolapot fabrikat a varos! Izlesesebbet, igenyesebbet.
Itt koszonom meg Dajko Zoltannak es annak a ket kedves idos
holgynek, akik telefonon gratulallak, nagyon jol esett! Tudjak, a szep
kontak mindentol elerzekenyiilnek, en is. A figyelrnesseg olyao, mint a
pontossag: ereny! Nem llldom szegeny ]ako (Mya) mit sz61t volna
annak idejen a szoeializlTIusban, ha igy koszontOttek volna? A
templomkerl elotti padon ott az emlektabla, szerenyen*. Aki nem
ismerte nem el1i, hogy miert ott? Egy eesegfalvi iildogelt a minap ott es
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TOtka Sanyi vilagbajnok!
A T6tka-Molnar paros I,etszer is

megnyerte az aranyat
A nap (augusztus 22-en, Milan6ban) t:sattanojat Totka Sandor es
Molnar Peter szolgaltatta, akiknek ketszer kellett Jeevezniiik a K-2 200
meter finalejar. Az eredeti don tot visszalottek, a rajtnal a kanadai es a
sved egyseg is beragadt, a mezony tObbi reszvev6je azonban nem
hallotta az lljraismet~o jelz6st. Az elso donto - amelyet nem mellesleg a
mlelnk nyel1ek - utan 40 perccellljra fel kellett sorakozni a rajthoz a
mezonynek, es Hiivos Viktor tanitvanyai ujra megcsinaltak a nagy
bravllrt! Megnyerteka vilagbajnoki aranyat!
"Tenyleg semmilyenjelzest nem hallottunk, bOSSZllS voltam emiatt. Az
edzonk, Huvos Viklor mar vart a parlon, hogy ujra fulam lesz es
probaljuk me~ minden kulso koriilmenyt kiz<irni, a pihenesre
koncentralni. Ugy tiinik, ez nekiink sikeriilt a legjobban, hihetetleniil
boldog vagyok!" - mondta Molnar Peter.
"Az elso futam utan neh6z volt elhinni, hogy ez nem lesz beszamitva.
Am~kor n:eghldtuk, hogy lljra rajtolnunk kell, llgy gondoltam, holnap
Ismet neklfutunk ennek a versenynek. AZlan amikor azt monc.ltak, 40
perc mltlva fel kell sorakoznunk a rajtnal egy kep tort ossze bennem. A
gyllr~k mind?nt megtettek annak enlekeben, hogy a legjobb,
legfnssebb allapotban tudjunk odaallni, nagyon szeretnem
megkoszonni nekik ezt a munkat. Nehez volt osszeszedni magunkat de
annyira jo visszagondolni ra, hogy megis sikeliilt" - tette hozza T6tka
Sandor.
"En csak annyit mondlam a fillknak, hogy bizzanak magukban. Az
edzesen tobb~zor is megcsinalhlk mar ezt, es masodikra mindig jobb
idot €:rtek el. Ereztem, hogy kepesek lesznek lljra j6 eredmenyre, de ez
az arany val6ban maga az alom mindannyiunk szamara"

- mondla HUvos Viktor.

megkerdezte t6lem, nalunk miert nem a falra teszik az ilyet? Mondtam,
itt szeretelt iildogelni! Ja, mondta, igy mar ertem. Kozel hllSZ even at
lattam ot ott a a rendelo ablakabol. Feher polo, kek melegitoalso.
Mellette zold iivegben tej, kezeben egy fel vekni kenyer. Nem
mindennapi padk voll, igy is szerettek!
Befejezesul ehirulom, a lanyok hazajottek unnepelni. Lilla hozta a fiat
is. ]ott Editke, Tunde ,most utazni nem hid, de boldog voltam, hogy
lathattam a teveben. Ujbol dolgozik egy ev kihagyas utan, mindent
kezd, elorol. Vidl\m nevetes, j6kedv lengte be a hazllnkat. Boldogil6
erzes volt veliik egyiitt lenni. Az 0 jelenletlik, jokedviik az itthonlet
orome ad er6t, hilet es remenyseget oreg napjainkban. Ma augusztus
27-en reggel 4 ora van. Az ulea felett mar megjelent Az Orion
csillagkep. Hajnalodik. Jon az OSZ, lesz tennival6 a kertben.
'(igyazzanak magukra, SZOnlyli idokjonnek!
Udvozlellel Dr: Franko Karoly

*(Nehany nappal, hettel a ]ako emlektablaeska felhelyezese es a kis
iinnepseget kovetoen valaki lefeszitette azt a padrol, es a
templomkertbe dobta! Viszont hamarosan visszahelyeztek,
valoszinllen er6sebb feler6sitessel. Remelhet61eg ez utan helyen
maradhat! ]6zan esszel nehez elkepzelni, hogy valakit zavar egy ilyen
kis tablacska, es elvezetet jelent annak lefeszitese, majd a
templomkertbe valo bedobasa! Amennyiben viszont ]ako, mint ember
nem tetszelt eleteben a vandalnak, akkor a tabla elolvasasa helyre
igazithatta volna, miert is kerult az ada, a pad tamlajara l-a szerkeszt6)
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A gusztus 20-i varosi ilnnepsegek
Az allgusztusi kf\niklllak ulnn auguszlus 20-ra rnegnyiltak az eg
csatorm\i. Esa kaszontiitt az unneplokre, de nem tudoll minden
programot elmosni.
Az llj Varoshazan a Vitezi Rend linnepelyes keretek kozott felavatta a v.
l. Furedi Gabor a Vitezi Rend szekkapit<'\IIya, a Lovagrend megyei
priOlja altai keszitett emlekmi'lvet. A V alakl\ kopjafa ernIeket nllil az
elsa vilaghaborllban harcolt gyomai es endradi vilezeknek.

A kenyerszcnteles/kenyer<\ldas a refonnatlls templomban zajlott. Dr.
Lovas Kiss Antal egyelemi tanar mondla HZ iinnepi beszcdet Toldi
Balazs polgannester lidvozlaje utan. Az okomenikus kenyeriinnepen
Papp Tibor reformat1.ls, Scba GI6ria cvangelikus lelkeszek, es Hiise
J6zsef katolikus pleb;'lIlos ;'tldotta meg, szentelte meg a kenyereket,
kiscip6kat. Dank6 Bela orszaggyCdesi kepvisel() koszontojet tlr.
Szondil Islvan olvasta rei.
Akenyereket, cip6kat a Ken Kivi Kft. keszitetle.

Nemzetkozi half6z6 verseny
AugusZlus 22-en kerult megl'entlezesre a XVII. Nemzelkozi HalfOzo
Verseny, amelynek iden t<\rsrendezvenye volt axm. Karas-szogi Civil Nap
is. Annak ellenere, hogy az idojar;'\s nem kedvezel1 es ezelt a rendezvenyt a
Nepliget helyett a R6zsahegyi Ka1lm\n Altalanos Iskola udvaran kellel1
megrendezni, iden is sok versenyza csapat nevezel1 es sokan elllltogatlak a
civilek programjaiwd is szinesitett esemenyre. A megnyit6 programban
lobbek kozott felolvaslak a fOvednok, Dr. Gyuricza Csaba MVH elnokenek
levelet', miljd Toldi Balazs polgatmester es Dank6 Bela orszagl,ryUlesi
kepviselo koszontoszavaival nyilt megazegesz napos rendezveny.

A rendezvenyre ellatogatott felesegevel Oszter Sandor (R6zsa Sandor)
szinesz is. A Kondorosi Bely;\mapokon vetl rcszt (egyebkent Kondoros
diszpolg;\ra), de gyomaendrodi ismerasei, baratai meghiv;\s;\ra atl"LlCl:ant
Gyomaendr6dre. Elmondasa szerint Ilagyon tetszel1 neki a rendezveny, t6bb
haletelt is megk6stolt, es nem gyozte dicserni ,---------...,...,............,..".",...
a finom elkekd, AZI nyilalkozla, hogy a
kovelkez6, hasonl6 rendezvenyre is szivesen
el fOgjOlllli l

A rendczvenyen kosz6ntottek fe! kozeli
lavoli ismerasei .. Fiilop fillrenet, nyugdijas
6vodapedag6gust SO. szulelesnapja
alkalmab61' Tovabbi hOSSZtl eveket kiv;\nnnk
j6 egeszsegben f

Foteri sok~ da om...
Auguszllls 20-an mindent nem rnosott el ilZ es6, es este ismet
megrendezesre kl:!'iilt a Foteri sokadalom elnevezesii sz6rakoztat6
rendezveny, llJelyet ez evben is tnmogiltotl az onl<ormanyzat. Toldi
Bal;\zs poigilllnestci' ,\Ital megnyitott esti programban fellepett a
sokak <'lilal kedvell 3+2 nevi'l zenekar, melynek miisorM kbveloen
hhijMekot latlJattak a Szabads;\g terre kiJatogilt6k.
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ogartala kozo

Parkol6 epul a gyomai osta el6tt
Az 6nkormanyzat ut, jarda es parkol6 fellijitasi programjanak
reszekent hamarosan elkesziil a Kossllth 1Ilcai postahivatal el6tt a
gepjann('t parkol6. A parkol6 epites r----,--,----;rT"""lIII"lI7""=""-~_

kivitelezesi munkait a Gyomaszolg
Kft. vegzi, melybe besegit a
kbzmunka program is. A parko16
mellelli jardaszakaszt egyebkent a
Start Szociatis Szbvelkezet altai
keszitett betonteglakb61 keszitik el.

Felhivas
Itrtesitjiik a Tisztelt Sziiloket, hogy a 2015/2016-os tanevre
beiskoilizasi tamogatast a kozep- es felsOfoku oktahisi
intezmenyben taoul6 gyermekek reszere 2015. augusztus 31.
napjlit61 2015. szeptembcr 30. napjaig Jehet kercJmezni (az c
celra rendszeresitett formanyomtatvanyon) a Gyomaendrodi
Kozos Onkormanyzati Hivatal Integralt UgyreJszolglHahinaJ.
(Gyomaendrod, Selyem u.124.)
Kerelemnyomtatvany a meghirdetett idoszakban lesz
letoltheto.

Uj szolgaltatas a gyomaendrodi postan
A Magyar Posta az elmult ket evben teJjesen megujitotta penziigyi
port f61i6j at. Ennek koszonhdckn Gyomaendr6d lakosai is igenybe
vehetik a posta modern penziigyi szolgaltatasait. Mar igenyelhet6 a Posta
Szemelyi Koleson is, amely ingatlanfedezet nelkiil, szabadon, barmire
felhasznalhat6, egyszeruen igenyelheto, es az alacsonyabb jovedelemmel
rendelkezo (igyfelck szamara is e1erheti), hiszen nello havi 100.000 Ft
jovedelmet kell hozza igazolni.
A Magyar Posta az elml)lt idoszakban olyan versenykepes penziigyi
termekekkellepeu piacra. amelyek megteremtettek annak felWeleit. hogy
szolgaltalasi portf61i6jaban - igazodva a nemzetkozi trendekhez - egyre
nagyobb szerepet kapjanak a penziigyi, penzforgalmi szolgaltatasok.
Posta Szamlaesomaggal mal' t6bb mint 40.000 iigyfel rendelkezik. a
Magyar Posta Befektetesi Zrt. pedig 30.000 befekletesi szamlat kezel.
A Magyar Posta 2700 fi6kjaval a kistelepiilt~seken is jelen van, szamos
helyen az egyetlen penziigyi szolgaltat6. A posta biztositja a modern
penziigyi termekekhez val6 hozzaferest a nagyvarosokon nil a kisebb
viueki telepiileseken elok szamara is.
Mar 345 postan - koztiik Gyomaenurod l-es postan is elerheto a posta
leglljabb penziigyi termeke, a Posta Szemelyi Koleson.
A Posta Szemelyi I(oleson ingatlanfedezet nelkiil, szabadon, barmire
felhasznalhnt6 (pl.: tart6s fogyasztasi cikk. gepkocsi vasarlas,
lakasfelujitas, stb). A futamido soran nem kell arfolyam kiilonbozettel
szamolni, hiszen kizar61ag forint alapon igenyelheto. A kamat a teljes
futamido alau !ix, elore kiszamithat6, tervezhet6 valtozatlan mertekii
torleszlo reszletet biztosit.
A Magyar Posta szeles iigyfelk6rt szeretne elerni, igy a termek
fejlesztesekor es a kondiei6k meghatarozasakor is ez vezerelte. A eel egy
versenykepes kondieiokkal es egyszeru folyamatokkal igenyelheto,
fogyasztasi kolcson tomeges kihelyezese.
A koleson parameterei teljesen megfelelnek egy atlagos esalad es a
Magyar Posta iigyfelkore igenyeinek: 2-4 ev kozotti futamid61 es 200-500
ezer forint kozott igenybe veheto kolcsonosszeget biztosit, kedvez6
kamatozas mellett. A Posta Szemelyi Koll:son az alaesonyabb
jovedelemmel rendelkez6 iigyfeleknek is elerhet6, hiszen nett6 havi
100.000 Ftjovedelmet kell hozza igazolni.
Az ligyfelek ket termektipus koziil valaszthalnak:
- igenyclheto a kolcson, akar Posla Szamlacsomag megnyilasa nelkiili
konstmkci6ban, vagy
- elerheto lesz az \ljonnan nyitott, vagy meglevo Posta Szamlaesomagra
legalabb havi 100 ezer forint jovedelem atl.ltalas vallalasahoz kotott
konstrukei6. amiht az i.igyfelck kamatkedvezmenyben reszesi.ilnek a
teljes flltamido alatt.
Tovabbi reszletek:
https://www.posta.hu/penzugyi_szo19aIta tasok/posta_szemeIyi_ko leson
oldalon.

LOMTALANiTAs
A Gyomakozszolg Nonprofit Kft ertesiti Tisztelt Ugyfeleit,
hogy 2015. SZEPTEMBER 25-en (penteken) az ENDRODI

varosrcszen, OKTOBER 2-an (pcnteken) a GYOMAI
varosreszen LOMTALANITAST tart.

Tisztelt Tngatlantulajdonosold
A lomhuHadck begylijtcsc a kovetkezo rendszer menten keriil
megszervczesre es lebonyolitasra.
Lakasok elotti kozteri.iletre (zsakban, dobozban, osszekotve)
szallithat6 allapotban kell kihelyezni a lomhulladekot
REGGEL 7 aMRA.
A LOMhulladek begyi.'ljtes soran a GYOMAKOZSZOLG
KFT. reszerol NEM \<eriil atvetelre:

elektronikai hulladek
gumiabroncs hulladek
veszelyes hulladek (festekek, lakkok, olajok)
ipari tevekenysegb61 szarmaz6 IlUlladek
epitesi - bontasi hulladek
kommunalis szemet

Kelji.ik az Onok tamogat6 egyiittmllkodeset annak erdekeben,
hogya lomhulladek begyCtjtese egy kulturalt, a varoskepel el
nem ront6, a yaros kozteriileteit be nem szennyez6 szolgaltatas
legyen.

Bizva megtisztel6 egyiil1ml'tkodesiikbeu:
Koszonettel:GYOMAKOZSZOLG Kft

A 19. Nemzetkozi Volkswagen Bogar es Busz Party-rol. A tallllkozo
hivatalos rcszct Toldi Balazs polgilrmcstcr nyitotta meg, melyet
iigyessegi es kulturnlis programok kovcttek. A haromnapos
rendezveny valtozatos programjai kozott ez evben is nagy
erdekloclCs ovczte a szombati felvonulast, amely ideo sem
nelkiilozte a vizibombak sokasag:it es egyeb vizspriccelo eszkozok
valtozatossagat. A rendezveny sokadjara dicseri Kardos Ferenc
munluljat!

Szep kOrll koszontese
_-----------_ Augusztus 21-en egy

bens6seges esaladi
(innepsegen kosz6nt6tle
Leh6ekine Timar Iren
alpolgarmester asszony
Szegvari Janos Istvant 90
eves sziiletesnapja alkalmab61.
Az k6sz6ntes alkalmab61
atadta Gyomaendr6d Yaros
bnkormanyzata j6kivansagat
kifejez6 viragcsokor mellett
Magyarorszag .
Minisztereln6kenek oklevelet
is.
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Kreativ I ossagi palyazatok
a Koros-szogben

A "Karos-szogi Kisterseg I-1ul18dekgazdalkodasi Rendszerenek
tovabbfejlesztese" dmLI KEOP Projekt kereteben ket palyazat kerLil
kiirasm a hulladek-megelazes es a kornyezeti fenntarthatosag
jegyeben diakok, illetve a terseg lakos8i szamara ertekes
nyeremenyekerl!
Az elkovetkeza evek egyik nagy fejlesztesebe vagott bele a Koros
szogi Kistersegi tarsulas azzal a piliyazattal, ami segiteni fogja a
kornyeken el6 40.000 ember hulladekgyujlesi szokasainak j8vitasat, a
varosgazd.\lkodas es a kozszolgaltalok teljes infrastrukt11rajanak
modernizalasat, A lcclwologia azonbao mit sem er, ha ehJlez nem larsul
kornyezettudatossag es a kornyezetert lenni akaro lakossagi
motivacio! A Koros-szogi Kisterseg r-Iulladekgazdalkodasi
Rendszerenek lovabbfejlesztese kereteben az 6sz soran az 6rintelt
teleplilesek lakosai (Csabacsi'ld, Szarvas, Gyomaendr6d, Kondoros,
Kardos), valamint diakjai ket palyazaton is indulhatnak, amelyek celja
a tersegben e10k 6rzekenyitese a kornyezetvedelmi, azon bellil
elsasorban a hulladekos problemak irant, figyelmiiket a jo
gyakorlatokra es a pozitiv viselkedesl1linlakra iranyitva,
HulIadCkhojt
Problemamegoldo csopor1os palyazal koros-szogi kozep-, es foiskolas
diakok reszere l

A jov6 generaciojanak komoly szerepe lesz abban, ilogyan alnkitjuk
Faldiink es az emberiseg sorsM' A 4-5 fos kreativ csapatok egy helyi
hulladekproblemitval es annak l1legoldflsi leilet6segeivel
palyazhatnak, felterkepezve ilZ erintettek koret, a megolc1itsbnn
segitsegLikre leva szcrvezctel<et, illetve a megold{lst gatlo tenyezaket.
A felhiv.\sro olyan projekteket varnak a szervez6k, all1elyek a
kornyezeti fenlltarlhatosagot, ezaltal az eghajlat vedelmet szolgaljitk,
kiilonos figyelmet forditva a hullndek.megeJozesre.
Nehany lehelseges pelda: szerves hulladek elteritese n
hulladeklerakotol; Mfogo szelektiv hulladekgyiijtesi-, es hllllndek
megel6zesi rendszer bevezetese; i Ilegalis szemetkllpacok
felterkepezese; sib,
A vfllnszlott problem8 megoldasan8k megv810sulasi ideje nel1l kotatt,
8kar tobb eves lefutasll is lehel. A konkret lepeseket es eredmenyeket a
zSLlri extra pontokkal ertekeli.
Minden ervenyes nevezest be8do csapat elismera oklevelben es
ismeretteljeszt61ciadvanyokban reszesiil, korosztMyonkent 8 21egjobb
projekl csapaltagjai pedig reszt vehetnek egy egynapos
termeszetvedelmi programhoz kothet6 tallulmanyllton,
Jelentkezes 2015. sze[)temlJcr20-ig!
A palyazat reszletei itt olvashatok:
http://szel ekti v, korosszog, huJesemenyekJpa Iyazatold

K··szo et
A MozgaskoriMozottak es Hadirok {antak

Gyomaendrodi Egyesii ete
mcgalakuhlsanak 25. evfordul6jat

megiinneplO rendezveny szervezeseben
es lebonyolitasaban reszt vettek:

Blr6ne Majoros Maria, Dinya Olga,
Fedorne Nagy Ibolya,

Forgacs Zoltal1, Gellai Laszl6ne, Gugolya Jal1osne,
Ivanyi Szilvia, Kiss Peterne, Lapatinszki Sandorne,

Ravaine Farkas Eva.
MunkiUlikert koszonet illeti Ok-eO

Towibbi J71ullkitjukhozj6 egeszseget,
kitartast kivanok!
- Hangya Lctjos -

Jo lesz az meg valamire!
Kreativ palyazat hlllJadek anyagokbol kesziilt hasznos haszmilati
targyak keszitesere koros-szogi lakosok reszere!
Az On olthom\ban is keletkeznek feleslegesse, hulladekka vale
anyagok, amik mar pont nemjok semmire, de azel1 kidobnia sincs szive
az embernek? Mar gyermekkent is irigyelte a nagyapjM, aki IHtszolag
hasznalhatatlanna valt eszkozokbi)l csiholl valami ak<'tr teljesen lljszeru
es n\adasld hasznos targyat?
Keszitsen lljrahasznositott alapanyagok felhasznalasaval hasznos
hasznalati largyat, biltort vagy egyeb kreativ, am mindenkepp
praktikus targyakat! A legjobb hasznalati targyakat az oktober 9-21
kozott Szarvason megrendezesre keliil6 Hulladekbol Termek
KialJilason bemutatasra kerulnek!
f1; legjobb hasznalati targyak keszit6it Korosvol6'Yi Latogatokozpont es
Allatpark csaladi belep6jeggyel, Koros-Maros Nemzeti Park - A
lermeszet szigetei c. konyvvel, bekesszentandrasi oko-csomaggal,
CIRRhopp ajandeklltalvannyal es loldelJa egyhaz c. konyvvel
jutalmazzak,
Jelentkezes 20 15. szeptember 30-ig!
A pa1yazat reszletei itt olvashatok:
hltp://szelektiv.korosszog,hll/esemenyek/palyazatok/
Tov~\bhi inform~kio:

KumpEdina
kornyezeti neveJ6, kutato
Koros-szogi Kisterseg HuIIildekgnzdalkodas i Rendszerenek
tovabbfejlesztesc
KEOP-I, I, l/CI 13-2013-0043
korosszog@okopack,hu
www,szelektiv,korosszog,hll
https://www, face book, comJkorosszog
A "Koros-szogi [(isterseg Hullndekgazdalkodasi Rendszerenek
tovabbfejlesztese" projekt (KEOP-I.I.I/C-13-2013-0043) a
Szechenyi 2020 program kereteben, Mngyarorszag KormilDya es az
Europai Unio Kohezios AI8pja tamogatasavnl valosul meg,
(gyol1laenurod, hu)

25 eves A yo aendrodi
a aktika Barati Kor!

iJnnepi eloadasok
Kalmar Janos:

AZ "L" HALLGATAs MUVESZETE
TITI(OI( FOLDON ES EGEN

Idopontja:
2015. okt6ber 10.15.00 6ra

Helye:
Katona J6zsef Mllvelodesi Hal

Gyomaendrod, Kossuth u. 9.
Belepo: 500 Ft

Szeretettef wlnmk minden erdeklOdot!
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,TOaT, A IK BUTO
Gyomaendr6d, VI ker. 540.

Telefon: 06··30/9533-594

nEAL AnON VBSZEK:
Boltberendezest • hagyatt~kot, regisegeket,

6csJ<asitgokat ~ regi stilbutorokat
~parasztbutort (szekreny, asztal, kaszli, subJ6t,

falitelcu, konyhaszekrtny, Jadu, sze}c,
ttikor es tlikorasztaJ, kredenc)

Fizetes aZOflllal, keszpellzzel!
Bill/wi Zsolt, GyoJllaelldrdd, Bocskai II. 59.

"SzPp mlll/bal/. arul/yajlol/ UCYELET: cjjel-nappal hivhato
kopogsz /IIosl, !logy szabllll-e?" telefonszam: 06-30/630-80-97

(lVeores Sril/dOl)
Csoke Janos AI AI

TE TKEZ SI SZOL6ALTATA
Temetkezes, temetkezessel kapcsolatos

telje§ korii iigyintezes
GYOMASZOLG lPARI PARK KFT.

Gyolllaelldrod, lpaf'telep lit. 2. sz.
Tel.: 661386·233; Fax: 386·269

Az iigyfelszolgnlnti il'oda nyitl'a tartasa munkanapokon:
8.. IZ;OO-ig es 12:30dS uraig. ipgyom~szolg@internct-x.hll

Varjuk kedves vasar 6inkat a
Fo ut 214. sz. alatt (a T-Mobil helyen), a

Mo 'lte efon Szakuzletben!,
l]j es hasznaIt lllobiltelefonok

ertekesitese, javitasa! IticUEJI
Tartozekok, navigaci6k!

Nyitva tartas: H~P: 9~ 12; 13·17. ijoll~I~~~1.~O~
Szo. 9 12.

Dari/t beton, teg a: 2500 Ft +ifit61
Elerhetosegek:

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

• EpftOipari szolgaltatasok nyujtasa,

epftesi anyagok szallftasa

• K6rnyezetvedelmi engedellyel

tiszta beton, teglat6rmelek

atvetele dfjmentesen

St t\colt es hagyomanyos
PAP'RDOR Zgyartasa

I , I

STANCFORM KE ZITES!
R6z kft.

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

E-mail: rozakft@rozakft.hu

Ruhajavitast valla/ok!
Cipzarcsere, fiiggollyvarl'as, atalakftas, szukftes, bovftes

Gyomaendr{fd, Apponyi u. 17/1.
Nyitva tartils: hetf6-pentek: 9-12-ig; 14-17-ig

Szombat: SZONNAP!

CSONTKovAcs AKUPRESSZOR
Rendel:

Bekescsaba, Szent Istvan ter 6. szam alatt
a HETFON: 14-18 ORAIG
~ - idegbecsipifdesek, fziileli blok!e, larMsi
~ rendellenessegek lIIegsziilllelese

~ - lIyaki eredetii szediilesek megsziilltetese
- spOrlseriilesek, fzii/eti b/lI1talll/ak kezelise
- Iragyoll/(lIIYos killai orvoslcis
- jiilakuptml<ltlrc/s fogyokttf'a
- porckorollgservek es ttirdblokkok II/t/let

lIelkiili megsziinlelese

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

.................................................................................................................................,
_.D_O OZ
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Felhiv'5
"Diszpolgari" dm valamint

"Gyo ae drodert" kitiintetO emlekplakett
adomanyozas javaslattetelere

A Kepviselo-testiilet 12/1991. (X. 30.) onkonm\nyzati rendelete a
"Diszpolgari" eim, valamint a "Gyomaendrodert" ki!iinteto
emlekplakett alapitasar61 es adomanyozasar61 lehetove teszi, hogy
evente egy alkalommal a rendeletben szabalyozott erdemekert,
szeleskorl'l kozvelemeny kutatas utan dontson a "Diszpolgari" eim,
valamint a "Gyo~aendrodert" kitiinteto emlekplakett
adomanyozasar61.
Kerem, hogy <lmennyiben a "Diszpolgari" dm, valamint a
"Gyomaendrodert" kitiintet6 emlekplakett adomanyozasarajavaslattal
kivannak erni, llgy jav<lslatukat a megfeleIO indoklassal irasban
nyujtsak be a Kozos Onkonm\nyzati Hivataltitkarsagara:
Szemelyesen: 2015. szeptember 7-en 16 6raig.
Postai Mon, a postabelyegzo dMuma: 2015. szeptember 7. n<lpja.
A Diszpolgar eim adomanyozasara vonatkozo szabalyok az
alabbink:
2. § (I) 4 (2) A "Gyomaendrod diszpolgara" eim magyar vagy kulfOldi
allampolgarsagll, elo vagy holt szemeIynek adomanyozhat6, akik:
a) Gyornaendrodi lakoskent a yaros fejl6deseben gazdasagi, politikai,
tudomanyos, ml'lveszeti vagy egyeb tevekenysegtikkel kiemelked6
szerepetjatszotlak, kozmegbeesiilest szereztek;
b) Gyomaendr6dr61 eJsz{umazva, elkoltozve el1ek el a sajat rni'I!<odesi
teliilet1ikon kiemelked6 eredmenyeket; .
c) Gyomaendr6d varosavaltarl6s kapesolatba keriiltek kiemelked6en
ereJmenyes tevekenysegiik soran;
d) Gyomaendr6d fejl6desehez jelentos k6zcelu adomannyal,
alapitvannyaljarultak hozza;
e) orszagos es/vagy nemzetkozi tekintelyu szemelyisegkent
Gyomaendr6don meghivolt vendegek voltak, illetve szerepet vallaltak
v<llamilyen il1 megtal10tt politikai, gazdasagi, tudomanyos, muveszeti
vagy egyeb rendezvenyen.
(3) A diszpolgari cimet hazank vagy varosunk kiemelkedoen jelent6s
tinnepi evfordul6ja alkalmab611ehet adomanyozni.
(4) Adiszpolgari cimben reszesitett szemeIynek a Polgarmester i.innepi
iiles kereteben nYlljtja at a diszoklevelet.
(5) Adiszoklevel iartalmazza:
- az adomanyoz6 megjeloleset,
- az adomanyozott nevet,
- az adomanyoz6 kepviseleteben a polgarmester es ajegyzo alairasilt es
az adomanyoz6 peesetlenyomatal.
A Gyomael/dro(tert ellllekpfakett adOIll((fl)'ozasara )I01/(/tkozo
szabafyok az afrlbbiak:
4. § (I) 6 (2) A kitiintet6 eim adomanyozhat6 azokllak az elo vagy mar
elhunyt szernelyeknek es kozossegeknek, akik (arnelyek)
folyamatosan tobb even keresztiil kifejtell munkassagukkal a
gazdasag, a kozszolgalat, a szolgaltatas, az egeszsegugy, a
tudomanyok, a kozoktatas, a kornyezetvedelem, a kulrura, a
mi\veszelek es a sportteriileten vegzett tevekenysegi.ikkel kiemelked6
erdemeket szerezlek a varos fejl6deseben. A "Gyomaendr6dert" dm
adomanyozhat6 azoknak az itthon, illetve ktilfcildon eJ6 magyar vagy
kLilfcildi szemelyeknek, kozossegeknek is, akik a varos ertekeinek
hazai es kiilhoni megismerteteseben, valamint Gyomaendr6d
kapcsolalainak gazdagitasaban eh~viilhetetlen erdemeket szereztek.
(3) A kitiintel6 emlekplakett ismetelten is adomanyozhat6. A ket
adomanyozas kozottlegalabb ot evnek kell eltelnie.
(4) Az emlekplakettet, az adomanyozasr61 sz616 oklevellel egyiitt
iinnepi iiles kereteben vagy Linnepelyes koliilmenyek kozott a
polgarmester nylljtja at.
(5) A kitiinletettet az eml0kerem mellett a varos cimerevel diszitett 
vesetkent az aJomanyozott nevel tal1almaz6 - arany pecset-gyliri'l illeti
meg.
(6) A Gyomaelldr6derl emlekplakett kitiilltetesben reszesitett
maganszemely elhalalozasa eseten a csalad kezdemellyezesere vagy
beleegyezesevel a Koztemetokr61 es temetkezesi tevekenysegekr61
sz616 26/200. (XI. 2.) KT rendelet II. §-ban fogl<llt szabalyok szerint es
feltetelekkel diszsirhelybe temethetO.

Gyoman eltel? Ma is Gyoman eIsz?
Keressel fordul a Gyomai Sziil6fcild Barati Kor minden Gyomahoz
kotod6 szemelyhez. Kallai Ferenc, a Nemzet Szinesze Gyoman
sziiletelt 1925. Okt6ber 4-en. Ebb61 az alkalomb61 sziiletesenek 90.
Evfordul6ja alkalmab61 emlekszobrot allit a Sziil6f6ld Barati Kor20 15.
Okt6ber 02-an. A palyazat utj{m nyel1 osszeg es az onkormanyzati
tamogatas kiegeszitest kivan! igy az Onok segitsegere is szamitunk.
Amennyiben keresLinket tudja tarnogatni, sziveskedjen ezt megtenni!
Szemelyesen az Endrod es Videke Takarekszovetkezetnel a kovetkez6
szamlaszamra befizetni: 53200125-11046295. A szamJa tulajdonosa:
Gyomai Sziil6fold Barati Kor. (Az ad6hivatal reszere igazohlst a
tamogatasr61 tudunk adni.)
Aszobor a Koros ellerem (Holler) e1ol1i teren lesz felallitva. Tisztelettel
keljiik szervezet1ink tamogatasat a eel megval6sitasa erdekeben!
Tisztelettel Gyomai Sziil6fcild BarMi Kor

Kallai F ereflC egykori kepe j'efest!;s

Kiallunk amagy rzoldseg-gyumolcs termelokert
Erdos Norbert saj/6koztemenye
Az Europai Parlament elfogadta az europai zoldseg-gyumoles agazat helyzeterol szol6
jelentest. A dokumentum az ujonnan alakult zoldseg-gyumoles termeloi szervezetek
beruhazasaira vonatkozo unios tamogatas visszaalHtasara szoHt fel, ami egyi!rtelmuen
megfelel amagyar termelok erdekeinek.
Jelenlos sikerkiml erteVe!!~ Erdos Norbert Fideszes EP-kepviselo a tegnapi szavazas
eredmenyet. .A:z. Europai Parlamenl szinte egyhanguan tamogatla javaslatomat, hogy az
Eur6pai Uni6 allilsa vissza az ujonnan alakull zoldseg-gyumoles lermeloi szervezodesek
beruhazasaira vonalkoz6 uni6s lamogalast. Ez szamunkra, a magyar gazdak es lermeloi
szervezelek szamara rendkivul lonlos'- emelle ki anepparti polilikus.
Erdos Norbert szerint ugyanis enelkul amegalakul6 szervezodesek rendklvUl nehezen ludjak
megszerezni a mukodeshez szukseges allami elismerest. Ezl a lamogalasl a 2013-as KAP
reform kereteben - tillakozasunk ellenere - sajnos eltorolle az EU. A hianya azonban
komolyan halraltalja a szervezodesek lejleszlesel. es agyakorlalban szinte ez bizonyult az
egyeduli hahikony eszkoznek a szervezodesek fejleszlesere es a szervezodesi szint
novelElsere.•Oromomre szolgal, hogy ez amagyarazal is megjelenik ajelenlesben' - mondta
el Erdos Norbert.
"Szinten komoly el6relepes. hogy ajelenles apiaei valsaghelyzelek halekonyabb kezelesere
szoillja tel a Bizottsagol. Egyreszl a piaerol torteno kivomls meehanizmusan szOkseges
javilani, masreszl az inlerveneios arakal a valos piael arakhoz es a lermelesi kollsegekhez
kell igazltani. Ez egyezik a val sag kezelessel kapesolalos velemenyemmel, melyet mar
szamos alkalommal hangozlattam az Eur6pai Parlamenl kulonbOzo f6rumain" - emelte ki a
Fideszes EP-kepviselo.
A mezilgazdasagi es videkfejleszlesi biztos Igerelel lett a zoldseg-gyum6les piael uni6s
rendlartas legkorabban 2016-ban \orteno modositasara. "Velemenyem szerint azonban nines
ido a szukseges reform lovabbi elhuzasara" - huzla ala a nepparli europai parlamenli
kepviselo. Erdos Norbert ramulaloll: az orosz mezogazdasagi embarg6 miatl kialakull
lullermelesi valsag tovabb sulyosbodik, a lermel6i arak mar melyen az eloallilasi kollsegek
alatt vannak.Amagyar piaeon peldaul afeldolgozok tobbsege azonkollsegi arfeleert tervezle
felvasarolni amagyar lermelokl61 ameggyel, ami elfogadhalatlan. Aval sag miatt az EU-nak
tehal surgosen lepnie kell. "Ezert kerem az Eur6pai Bizollsagol, hogy a valsagkezelesi
inlezkedesek fenntarlasa es novelese mel lett soron kivul fogjon hozza az uni6s rendlartas
reformjahoz, es az elokesziles soran teljes mertekben vegye figyelembe a parlamenti
jelenlesben foglallakal" - huzla ala aFideszes polilikus. Slrasbourg, 2015. Julius 8.
Tovabbi informaci6: Erdos Norbert irodaja: +33-3881-77716
hllp:/Ifidesz-eu.hut htlp:llerdos.lidesz-eu.hut
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Farr6 nyamak edes zamata
a hLls szel16,

Dallamara az irisz talJca
Iftgyan lengo.

Hars{\I1yzold fGszalak ringatoz6
hajlftsa,

Mint aggastyan megtepedt, kesedl
szakaJla.

A nyarfa

ElhlJllajtja piheit es szonyeget
fan,

Feher galambkcnl sz{l1l va mindent,
mindent bevon.

Fajdalomt61lidladozik
a sir6 nyarfa,

S6s konnyeivel a rejtozkodo
fenyl szc1nja.

SavanyLI szinekben pompazik
a verzo nap,

Ejfeketebe oltozteti
egy ven kohad.

Pirkada tkor karmazsin kacagasa
hallatszik,

Felhok szeliden repitik tova
szavait.

edvezDle y ap
5Z rn·· v glenl:!ieje arabol!

Nap!ize iivegek

0"

Fiirj Kalalin - iV/ahler Csaba

, .
LAT§Z R UZ ET
6yomal!ndriid, Hiisak utja 53. Tl!ll!fon 84-i!55

NGYENES I<OM U ERES SZEMVizsGAlAT
l"Edd, CSUTORTol", pENTEI", szoMbAT 0 ... 12... iG

SZEndA: DR. GEdEi MARGiT
10... 2; 14... 16 ORAiG ,

!ik lakezde!ii KI: 0
Lat:!izere!iZ uzlet:ben!

§zept:e ber 1- 0 30-ig
i den diak

edvezrneny!

EGESZSEGPENZTARi I(ARTY.Ar ES SZEP I<.Anl}'AT ElfOGAdUNld
CYOIlS £S pONTOS IdslOlGAlA sAl vARjuk I<EdvES vAsAn16iNI'AT!

TisZTElETTEl: Zl\nlU\ CsillA OpTOMfTnisTA, LiTSlERESIMESTE

8JAC E TUM

TE TKEZ/&
Allando iigyelet: 36·30/696-11·17
Cyomaendrtid, Bajcsy-Z ut 111. sz.

,

HIR E EVAN?
OLe ON, KDV z6 ARON vA M,

ERE! TI.: 01 30·54·68

Gyomaendr6d Varos Onkormanyzat Kepvisel6·
testUletenek es bizottsagainak 2015. evi illesterve II. f.ev

AUGUSZTUS
10. Varosfenntart6, Kbrnyezetvedelmi es

Mezbgazdasagi Bizottsag
11. Ogyrendi, Oktatasi, Kulturalis, Kisebbsegi

es Eselyegyenlbsegi Bizottsag
12. Penzugyi, Gazdasagi, Turiszlikai, Ellenbrzb

es Kbzbeszerzesi Bizottsag
27. Kepviselo-testUlet
SZEPT MBER
14. Varosfenntart6, Kbrnyezetvedelmi es

Mezogazdasagi Bizottsag
15. Ogyrendi, Oktatasi, Kulturalis, Kisebbsegi

es Eselyegyenlosegi Bizottsag
16. Penzugyi, Gazdasagi, Turisztikai, Ellenbrzo

es Kbzbeszerzesi Bizottsag
24. Kepviselo-testUlet
OKT6BER
19. Varosfenntart6, Kbrnyezetvedelmi es

Mezogazdasagi Bizottsag
20. Ogyrendi, Oktatasi, Kulturalis, Kisebbsegi

es Eselyegyenlosegi Bizottsag
21. Penzugyi, Gazdasagi, Turisztikai, Ellenbrzb

es f<bzbeszerzesi Bizottsag
29. Kepviselo-testulet
NOVEMBER
16. Varosfenntart6, Kbrnyezetvedelmi es

Mez6gazdasagi Bizottsag
17. Ogyrendi, Oktatasi, Kulturalis, Kisebbsegi

es Eselyegyenl6segi Bizattsag
18. Penzugyi, Gazdasagi, Turisztikai, Ellenbrzo

es K6zbeszerzesi Bizattsag
26. Kepviselo-teslulet
DEC M R
7. Varosfenntart6, Kbrnyezetvedelmi es

Mezogazdasagi Bizottsag
8. Ogyrendi, Oklalasi, Kulturalis, Kisebbsegi es

Eselyegyenlosegi Bizottsag
9. Penzugyi, Gazdasagi, Turisztikai, Ellenorz6

es Kbzbeszerzesi Bizattsag
17. Kepviselo-lestulet

A Kepvise/6-testU/eti es bizottscgi OIesek az Uj Varoshaza
(5500 Gyomaendrod, Se/yem ut '/24.) OIestermeben zaj/anak.
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Rozsahegyi Kalman All. 15k,
Talal6konyha

1. szept. (kedd) 7.30 - 16.00
7. szept.(hetfo) 7.30 -16.00
28. szept. (hetf6) 7.30 -16.00
5. okt. (helro) 7.30 -16.00
19. okl. (hello) 7.30 -16.00
2. nov. (hello) 7.30 -16.00
23. nov. (hello) 7.30 -16.00
1. dec. (kedd) 7,30 -16,00

Kis helytortenet: Hova jartak a Zsid6gaton? 3.
Kovetek lltja
Hoi haladt el az ulvonal, amelyen Attilahoz jartak a kovelek? NezzUk
Priskus retor lltleinlsat, amely ide illik. Hosszil ut utan egy t6 parljan
iitCiltek fel a satraikat, ahol tabort verlek. Nagy nyari vihar kerekedett,
zaporral, villamlassal. A hatalmas szel a satraikat felforgatta, a
ponyvakat a poggyasszal a koromsotetben es a esapkod6 zaporban vad
futassal sze11eszaladtak es utana bar sokfele menekiillek, nvegen megis
egy faluban talaltak menedeket. A nagy larmara meg az idegen
beszedre a falu lak6i kirohantak. Anadb61 kesziilt faklyaikkal vilagitva
megkerdeztek mi baj tortent. Ezutan n varatlan vendegeiket bevezettek
kunyh6ikba, nagy ltizet raklak, amely mel lett a bizaneiak b6rigazott
ruhaikat szaritgattak. A falusiak ertesitettek llrnojUket, aki nem volt
mas, mint a par evvel ezel6tt elhalalozott Buda kiraly egyik ozvegye. A
kiralyne baratsagosan fogadta oket, megvacsoraztak es a nagy
faradtsagtol elnyomva elaludtak. Masnap ragyog6an sUWtt a nap.
Megszaritottak holmijaikat. AJiataikat rendbe hozlak megeteltek.
Maximonos es Priskus tisztelgo latogatast tettek az ozvegy kiralynenal
es megkoszontek a vendeglatast, ajandekot nYlljtottak at.
Innen szamitva het napon at vezetett a hosszU es nehezen jarhat6 tIt az
AlfOldon keresztiil. Amidon egy faluba erve a hun vezetok megallast
paranesollak, jelezven, hogy utI meg kell varni Attila megerkezeset.
Ezzel nyilvanval6va vaH, hogy kozelednek a fovaroshoz. Ebben a
faluban talalkoztak ossze a bizaneiak a nyugat-r6mai kovettel. A ket
testver birodalom kikUldottei a nagy alfOldi pusztasagban igen
megoriiltek egymasnak es j6l elloltottek az idot beszelgetessel addig
amig Altila diszes kiseretevel be nem erkezell a faluba. Ekkor a kiralyi
kiserethez esatlakozva hOSSZll menelben vonultak a hun birodalom
szekvarosa feJe. Ez a videk a szarmataknak volt szazadok 6la a hazaja,
es mint Jordanes mondja: ezen a tajon vitez ellenallas utan a g6tok
vezere itt lelte halaIat a szarmatak ellen. Atlila kiserete a szamos lagbol
es szolgaszemelyzetb61 all6 ket kovetseggel egyUtt tekintelyes esapatta
novekedett. A hun fOvaros fele vonulva meg tobb foly6n keltek at es
egy fa es k6 nelkiili siksagon (lehat nagy fiives lersegen, valahol a mai
Jasz-Nagykun-Szolnok varmegye teriileten nagy falut pillantottak
meg, amely nem volt falakkal koriilveve. Ennek kozeper61 messzire
lathat6an kiemelkedett Altila tornyokkal ekesitett fapalotaja, s ez a
legszebb volt Attila valamennyi palotai koziil. A yaros elott hatalmas
tomeg gyi\lt ossze Attila fogadasara. Hetes es meg tobb sorban lanyok
vonullak ki, hun dalokat enekelve. A lanysereg felett fatyolkendot
feszitettek ki, ugy, hogy fatyolkendobol all6 diadalmenel IV fogadla a
bevonul6 nagy kiralyt.
Priskus a palota udvaran talatkozott a nyugat-romai kovetseg tagjaival.
Megtargyallak a k6t r6mai birodalom es Alliia kozott fennatlo
helyzetet. Azt gondollak, hogy a perzsa birodalmal fogja Attila
megtamadni. Allila esle a koveteket vacsoran latta vendegiil.
A vacsor<ln feltunt, hogy Alliia fia, aki apja mellett Ult, 0 volt a
tr6norokos, egesz vacsora alall nem sz6lt semmit, szemet les.iilolte.
Ekkor mar csalaban is reszt vett, a keleti reszek kiralya volt. Enekes
lantosok sz6rakoztattak a vaesorazo vendegekel, ahonnan csendesen
megszoktek a kovelseg vezet6i. A f6varosban fegyveresek vettek korii I
Bigilat. Kerd6re vontak miert hozoll ilyen rengeteg aranyat magaval.
Bigila bevallotta a csaszar szerepet az iigyben. Allila a csaszarl
megalazta es iizenetben juttatta tudomasara. Bigilat a valtsagdij
lefizetese utan szabadon engedtek. Agyengebb keleti ellenfel helyell az
eros nyugati ellensegevel akart leszamolni. Dr. w.J.

Ujabb kozigazgatas-fejlesztesi projekt
kezdodott el Gyomaendrodon
Gyomaendrod Varos bnkormanyzala 22 milli6 forintot nyert az
AROP-1.A.3-2014-2014-0009 szamu, "Teriileti egyiittml'lkodesek az
eselyegyenl6seg es felzark6ztatas el6segitese erdekeben a
Gyomaendr6di jaras terlilelen" dmu palyazatan. A projekt
megval6silas idota11ama 201 S. augusztus 1-t6120 IS. november 30-aig
lart. A projektnyit6 rendezvenyere auguszhls 12-en kenilt sor a
Varoshazan. A rendezvenyl Toldi Balazs polgarmester nyitolta meg,
majd a projekt szak.l11ai megval6silasaban kozremukod6 szervezelek
kepvisel6i vazoilak fel a program reszleteit es a megval6silassal
kapcsolatos fonlosabb tudnival6kat.

Jrt
Katasztr6favedelem

~ -'. . <.:.... altai koordinalt szunyoggyerites
Gyomaendr6di Kozos bnkormanyzati Hivatal

, " ertesiti a meheszeket a meh egeszsegiigyi
/" felel6sok utjan, hogy a varos kozigazgatasi
tenileten (beltenilet, plusz Templom-, B6nom-, Soezo- es a Kecseges
zug) repUlogepes sZlmyogirtasl fog vegezni 2015. szeptember 8.
(kedd) napjan napnyugtat megelOz6 idoszakban.
Rossz ida eseten a szimyogirtas szeptember 9-en, vagy szeptember lO
en ugyanebben az 6raban kerli Ielvegzesre.

Lakossagi forum a szemetszallitas,
hulladekkezeles es szelektiv hulladekgyiijtes

temakoreben
A Koros-szogi Kisterseg Tobbcelll Tarsulas lakussagi forumot larl a
"Koros-szogi Kisterseg Hulladekgazdalkodasi Rendszerenek
tovabbfej lesztese" (KEOP-1. I. I/C/l3-20 13-0043) c. palyazat
kereteben a helyi lakossag tajekoztatasara. Az esemeny celja, hogy
ismertesse <1Z erdekl6d6k.kel a megval6sul6 hulladekgazdalkodashoz
ka peso 16d6 beruh azaso k es eszkozbeszerzesek jelen toseget
Gyomaendrod teleplilesen.
A program lehetOseget ad a szemefszallitas, hulladekkezeles es
szelcktiv hulladekgyujtes temakoreben valo tajekozodasra es
kerdesek feltevesere.
HELYSZIN: Gyomacndrodi Kozos Onlwrmanyzafi Hivatal (5500
Gyomaendrod, Selycm ut 124.)
mOPONT: 2015. szeptember 7.,16:00 orakor

Kituntettek a Mentosoket
Gyomaendr6d Varos bnkor-manyzatanak Kepvisel6-testiiJete a helyi
kihinletese!<rol sz616 rendelete alapjan ez evben a Gyomaendrodi
Mentoallomas reszere adomanyozla a "Gyomaendr6d Varos
Egeszsegugyeert" Elismer6 OkJevelet. A helyi ment6sok a telepUles
erdekeben vegzell lelkiismeretes tevekenysegUkert kaptak az
elismerest. Az oklevelel iinnepetyes kerelek kozOll a Kepvisel6

testiilet 2015.
auguSZl1lS
27-i Ulesen
nylijtolta at
Toldi Balazs
polgarmester
Ravai Bela
menl6aIloma

~~~~~~ s vezetonek.

Etkezesi h~ritesi dij befizetes
A20 IS-os ev etkezesi teritesi dij befizetes id6pontjai
Etkezesi id6szak:

Kis Balint Alt. Iskola
Talal6konyha

Kossuth Lajos u. 3
Szeptember 2. szept.(szerda) 7.30 -16.00

8. szept.(kedd) 7.30 - 16.00
Okt6ber 29. szept. (kedd) 7.30 - 16.00

6. okl. (kedd) 7,30 -16.00
November 20. okt. (kedd) 7,30 -16.00

3. nov. (kedd) 7,30 - 16,00
December 24. nov. (kedd) 7,30 - 16,00

2. dec.(szerda) 7.30 - 16.00
A:z. etkezes minden jellegli m6dositasa
a 06 20 4152302- es telefonszamon tehelo meg.
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fol)'/n/ris a II. oldaloll

EgyenlO rendezveny elosztast a ket
telepiilesreszre!

DavidIs/vim koz(el/doje
David Istvan, a Munkaspal1 helyi vezetoje velemenyt mondott az egy
eve regnill6 Kepviselo-testiiletrol, valamint a varosi rendezvenyehol.
Az elm\tlt egy evben tobb alkalommal is voltam testlileti iilese - kezdte
nyilatkazatat David Istvan. Meg is dicsertem a kepviseloket, mert nem
emlekszem vissza, mikor volt ilyen tiszta, rendezett es viragos a varos
korabban. tgy nyugodtan varhatjuk a tllristakat, nem vallunk szegyent
-mondtam.
A tavaszi id5szakb,m, az i.innepsegek idejen fegyelmezetten vartuk,
hogy az endrodi telepi.ilesreszen majd l-ank is SOl' keri.il egy, vagy tobb
rendezvennyel. Nem nagyon akart megerkezni ide egy sem, mert a
kepvisel5-testiilet egyes tagjai egyoidailiva tettek a rendezvenyek hely
szerinti eloszlasat. Ez ellen az endr5di kepvisel5k felemeltek
hangjukat, s igy a half5zo verseny mar ide keriilt. A reggeli rossz id5
ellenere azonban kes5bbre megis feljavultak a koriilmenyek, nem
maradt el a hal fOz5 verseny. Viszont megoszlott a rendezveny
szinhelye, a ligetben is fOztek. A szokastol elteroen, betettek az iskola
udvanlba ahol tobben valtak vegiil is. Videl<i ismeroseim szerint, akik
djottek, nagy volt a fejetlenseg, szervezetlenseg. Del kori.il peuig mar
nem volt program, azl megeloz6en igen. Nehimy mt'lsorszam pedig el is
maradt. En elvartam volna, hogy kisse magasabb szinvonaltl
rendezvenyt szervezzenek. FeltetelezhetO. hogy iparkodnak elsor
vasztani a half6z5 versenyt, vagy legalabb is innen Enclr6dr51 elvinni.
A labdartlg6 merkozes utan, mikor visszaterlem a rendezveny
helyszinere, mar az elpakolas uloiso mozzanatai folytak. Gyoman
eltancikaltak negy es felmilli6 forintot napokon keresztiil, itt meg
befejeztek ilyen hilielen? Ekkor oil egy kepviseliinek elmondlam a
velemenyemet. Kes5bb, tobben is beszeltek err51 nekem.
Elmentem a testLikti iilesre ezek utan, es sz6t kertem. Mondlam, hogy
legut6bb megdicsertem bnoket, de most nem ezt teszem, hanem a
forditottjat. Mert tlldomast szereztem arr61- mondtam, hogy bnoknek
esziik agaba se volt az endredi telepLi/csreszt mi'lsorokkal kielcgiteni,
mert nem volt penz. Azt eltancikfdtak es elkoltottek mas gyomai
renuezvenyekre, Endrodre meg nem gondoltak. A tisztelt polgarmester
til' azt igelte prominens szemelyeknek, hogy egyforman fogja kezelni a
ket telepLilesreszt. Nem igy teszi. Ez igazi osszeuszitasa a ket
telepLilesreszoek, bnok ezen mesterLJdoek mar mi6ta! Leszakitani
Endrodot Gyomal61, de a vagyonat feleltek. A tesnileti Liles sziinetben
beszeJtem a polgarmester tmal, mondtam neki, hogy ez vezet6i
hianyossag, vagy szandekossag! A valasz roviden ennyi volt: Pista
bacsi mindig ilyen volt. Egyebkent miert nem jottek at az endrodiek
Gyomara a rendezvenyekre ...?
Ez, amirol beszeltelll nem csak az en velemenyem! Mi itt Endredon
nem szeretnenk, hogy meg egyszer Illegismetledjenek ezek a
tortenesek! - fejezte be David Istvan.

Amitj6 tudni a grapefruitr61!
A grapefruit egy nagyon divatos gyiillloics. [smert hatekony
egeszsegmeg5rzo hatasar61, de a sziv- es errendszeri belegsegek
elkeriileseben is segit, es fokozza az anyagcseret.
A grapefl11itmag-luvonat a gylimolcs magjab61 kinyert folyadek,
melynek eros antibakterialis es antimikJobialis hatasa van. Szamos
tanulmany bizonyitolta mar eros es egeszseges hatasat, azonban meg
mindig nem kapta meg a kell6 elismercst. Mlltatunk 5 okot, hogy mier!
hasznald a grapefrllitmag-kivonatot.
t. Javitja az emesztest
A sokfele dieta es etelallergia korab3n gyakJan elOfordul, hogy nem
megfelel6 az emesztes. Az emberek egeszsegtelen etkezesi mintaknt es
dietakat kovetnek, igy elMordlll, hogy olyan emesztesi zavaraik
keletkeznek, mint a hasmenes, gyomorfajdalom, hanyas. A

Rendorsegi esemenyek
llllius 4-en, a deli 6rakban erkezett egy bejelentes, miszerint egy
fiatalkoru tobbszor megszokott a devavanyai gyermekvedelmi
intezetb61. Ezlittal is, es Gyomaendr6don {altak. A bejelentes utan a
devavanyai uton ertek utol, es a megadott szemelyleiras raillett a
szemeIyre. Az inh~zkedes alall a fiatal lany tobbszor megpr6balt
elszokni, de vegi.i/ megbilincseltek es visszaszallitollak a nevelo
inlezetbe.
Julius 4-en, estefele igazoltatott a jaror egy gepkocsivezet6t az
Apponyi liton. Alkoholszondas vizsgalat utan megindult az eljaras a
vezeto ellen, aki ittas volt.
19-en is elcsiptek egy ittas vezeto! a F6 lIt, Szemmelweisz ut
keresztezodeseben. Ellene is megindult az eljaras.
29-en ejszaka ismeretlen elkoveto betort a Penny aruhazba, ahonnan
nehany szaz forintert elelmiszert vitt m[\gaval. A biztonsagi kamera
felvetele es a biztonsagi szolgalat embere segitsegevel masnap ejjel
elfogtak a videki elkovetol.
Augusztus 2-an este II 6ra tajban igazoltattak egy gepkocsit a Bajcsy
Zs. tlton. A vezeto, amint meglatta a moge kanyarod6 rend6raut6t,
gyors[tani kezdett es kacsazoll az tlton. VegLiI csak megallitottak.
Kideliilt, hogy nem rendelkezell vezetoi engedellyel a helyi ferfi es a
szondas vizsgalatnal jelzett a miiszer. El6allitasa utan, a meresi
eredmenyek luuataban 100 ezer forint kozigazgatasi birsagot es 45 ezer
forint helyszini birsagot kapatt illas vezetes miall.
3-an, kora delutan erkezell a bejelentes egy oregsz610i kocsmab6J. all
egy ittas no livoltozott es fenyegetozoll a tobbi vendeggel. A holgy a
rendoroket nem fogadta kitoro orommel, velLik is kiabillt es ellenallt az
iolezkedesnek. Eloa!1 itottak es garazdasag miatt indult ellene eljaras.
4-en, reggel 8 6ra korii/ a jaror a kondorosi tlton eszlelt egy szemelyt,
aki epp kilepett egy hazb61, de arnint eszrevette a rend5rt a zsebebe
nytllt es valamit eldoboll a buszmegc1l16ba. Ajaror mega lit, arvizsgaIta
a kornyeket, es talalt egy gomb alaktl aluf6lias csomagot, amiben
valami porszerl'l volt. A ferfi zava/1an viselkedett, tagadta, hogy
eldobott volna barmit is. Orvosi vizsgfllata utan folyik azeljaras ellene.
9-en ittas gepkocsivezetot kaptak el a jar6rok. A gepkocsija a F6 lit,
Szemmelweisz ut keresztez6desenel az arokba kerLiIt. A vezet6 a kocsi
mel lett tart6zkodott mar. Ellene iltassag mialt folyik az eljaras.
12-en, dellitan 4 6ra tajban egy mez66r tett bejelentest. Az endrodi
Siker Lizlet dott egy ferfi LivoItozott, Livegeket dobalt es kotozkodott a
jar6kel6kkel. A szemely a kierkeze jarornek is pr6balt ellenallni, am
megbilincseltek es gariizdasag miatt elinditottak az eljarast ellene.
26-an egy rendezetlen kLilseju szemeIy a Fo tit enur6di reszen setaIt.
Mikor a rendort eszrevetle megijedt, de elfutni nem volt ideje.
Igazoltataskor kiderlilt, hogy a szarvasi bir6sag korozi, meli
szabadsagvesztesi iletelenek nem tett deget, nem vonult be a borWnbe.
Elfogtnk es el6allitoltak.
A kozelmultban to lien olyan esemeny, ami miatt felhivja a rendorseg
a lakossag figyelmet!
A kozlekedo kerekparost egy masik leelozi es kozben a kerekpar
kosaraban levo taskat, vagy egyeb hleket, esetleg a valItaskatlekapja
es tovabbnll' Figyelmesen es kOliiltekinteen kozlekeujenek a
kerekparral es legyenek resen az effajta esemeny elkeliilesere!

grapefruitmag-kivonat tlgy akadalyozza meg az ilyen problemak
kialakulnsat, hogy elpusztitja a karos bakteriumokat.
Haszna(al: lavllsd fe( az emeszlorendszered miikodeset I/gy, hogy
kevel) ossze 10 grapeji'uil mag cseppel egy pohr/r vlzze( es idd meg!
Napi 3xfogyaszd 3 hUl/apol/ kereszliif.
2. Megelozi a borproblemakat
Ha mar kipr6biiltad a leglljabb es legmen6bb borapol6kat a drogeriab61
es meg mindig nem erzeu megfelelonek a bored allapotat, ill az ideje,
hogy kipr6bHlu a grapefruitmag-kivonatot! Magas antioxidans-, E
vitamin-, lino[sav-, flavonoid- es polifenoltartalmanak koszonhetoen
segit semlegesiteni a szabad gyokokel. A b6rodet fiatalabba es
egeszsegesebbe teszi.
Haszna(al: Ha vanl/ak pal/aJ/(/said, vagI' egyeb borprob(emava(
kiizdesz, vC:gyegy val/apaJllacsol, vizezd be es csepegless ra par csepp
gmpefruillllag-kil>oIWIOI. A probfl?ma merlekeloljiiggoel/ naponla 2-3
a(ka 101111110 Ikeze(d Igya borod.
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Telefonszam: ..

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

3. R<1lwllenes hat:'tsu
Az egyik leggyakoribb halaloz:\si ok manapsag a rakos megbetegedes.
A grapefrllilmag-kivonat ismert a rakos sejtek elleni j6tekony
hatasc'tr61. Egy tanulmany szerint meggalolja a n\kos sejtek
novekedeset a lTIellekben, tiidoben, gyomorban es szajban. Egy lTIasik
lanllimany pe<..lig bebizonyitolla, hogy a grapefruit mag es annak pepje
igaz rakellenes szer.
Haszllalal: 10 csepp grapeji-llilmag-kivollalol kel'eri ossze egy pohar
vizzel. es idd napoli fa 3 alkalommal

'
Ez(elerosifi a feSfed lel'lneszefes

Iledekezokepessegel a rilk ellell.
4. Javitja ilZ nltalanos cgcszsegi :'tIlapotot
A bakleriumok szamos problemat okoznak a szervezetben, mint
peldalll a foginygylllladas, szajpenesz es rossz lehelet. A
grapefruitmag-kivonat az antibakteriitlis hat{lsanak koszonhetoen segit
megeliizni ezekel.
Haszllillal: Javilsd az iliialilllos szilj lIigiened, hogy 5 csepp
grapefl'lIill/lag-kivona((al osszekevCl'fpoll ill,' \'izzel oblogefsz!
S. Segiti a gyullauasos betegscgek gyogyulas:\t
A kivonat antibaklerialis es gylllladitscsokkento hatasanak
koszonhetoen segiti a szervezeled immllnmukodeset, igy az
gyorsabban kiiz<..li Ie peldalll az ardireggyulladast.
Haszllillaf: A befegseg alall kel'elj ossze 2-3 csepp grape/ru;fmag
kivollafol egyjeJpoll(ir meleg vizzel es inlwl6li vele 2-3." egy lIap!
Tovabbi elonye a grapefrllitmag-kivonatnak, hogy javitja az
immllnrendszer mlikodeset AIDS-es betegekneI. Azonban egeszseges
emberek reszere is hasznos lehet, hiszen csokkenti a megfazas
kockazatat es a kr6niklls faradtsag szindr6ma kialakulc'tsat. Bar a
grapefruitmag-kivonat mellekhatasai rendkiviil ritkak, mindenkepp
konzultitlj az orvosoddal, mielott elkezdened szedni a grapefruitmag-
kivonatot! -(illfCl'1Ict)-

Vegyes

Nyugati hasznalt cikkek, kerekparok
elad6k a Kulich Gy. utcai hasznallcikk
kereskedesben. Erd.: 20/9857-259

Ar: 27000 Ft. Erdeklodni: 30-9985
096,30-367-0840

Fagor felultollos automata mos6gep
elad6.

Dunnal, parnal, hagyatekot veszek
Gyoman, Pel6fi u. 64. 30/4643-956

Berbe kiad6 kicsi, de rendezetl, j6
allapotu csaladi hazal keresek nagyon
hosszu tavrai Megbizhat6, fizelokepes
n6 vagyok. Nyaral6 is lehel. Erd.:
30/640-33-73

Hagyatekb61: Hajdu keverolarcsas
mos6gep, Hajdu kis centrifuga, agyak,
hever6k, ontottvas szenes kalyha,
(nem stil) szekrenyek, ejjeli szekreny,
asztal, szek, gk tetocsomagtarl6
regebbi modellekhez, pI. Lada,
Wartburg, Nova elektromos sOto,
Moulinex zoldsegparol6, abSwing
)elulo tornapad" sIb elad6k. Ar
megegy. szer. Erd 20/221-66-33

Hasznall uslhaz, ust, kicsi szolopres,
kerekparok, dohanyz6 asztai,
szekrenysor, agynemutarl6, talal6
szekreny, ulo garnitura, ROBI 56-os
rolakapaval, ulanfut6val elad6. Ar
megegy. szer. Erd.: 70/329-84-93

Aprilia SR 50 DI-Tech lipusu robog6
elad6. Ar megegy. szer. Erd.: 30/554
34-44

• •

Gye., Templom-zugban1453 m1-es es
egy 3161 m2-es vizparti telkek elad6k.
Ar megegy. Szer. Erd.: 70/9438-212

Gye., Okt6ber 6. Llp-en2 szobas lakas
elad6, vagy kertes hazra cserelhelo.
Erd.: 20/576-78-79

Gyoma kozpontjaban paraszthaz, 3
szoba, osszkomfortos haz elad6. Egy
kis felujitast i~enyel! :1,2 MFt. Szocpol
igenyelheto. Erd.: 30/972-50-43

Tisztelt Hirdet6nk!
Uj Gyomaendrodi Hirlap szerkesztosege Glm:
5500 Gyomaendrod, Arany J. u. 25.; mobil: 06/20/2216-633;
e-mail:gyehirado@freemail.hu; Bekuldesi hatiirido minden h6 25............... ·..>e

INGYENES CSEREDE EmRDUlS (APROHIRDETES)
Felad6 neve: '" .

Cfme: .

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

Erdekl6dni: 0630/367-0840, vagy
0630/998-5096

Gyomaendr6d Kecseges-zugban
vizparti horgaszlelek elad6.

Gye., felkomfortos paraszthaz,
bek6lt6zhet6en, Kalvin u 57 sz. alatt,
elad6. Erd.: 70/2015-208; 66/282-148

Gyoman, Arany Janos u. 16. Sz. alatl4
szobas, osszkomfortos haz elad6.
Erd.: 20.1526-65-73

• APROHIRDETESEK
Ingatlan

Gyomaendrodon a Rak6czi u. 29. sz.
alatt nagy csaladi haz, volt orvosi
rendel6- elad6. Erd.: 0630/367
0840,vagy 0630/998-5096

Gye., Vasarteri lak6telepen, j6
allapotu, foldszinti, 54 m2-es lakas kis
kerttel. dupla garazzsal elad6. Erd:
03/30 557 6004

Endrodon, a Sugar uton hosszu
paraszthaz elad6. Ar megegy. Szer.
Erd.: 20/245-1262

Gyomaendrodon elad6 2284
negyzetmeter szant6 5,16 AK,
025332/4hrsz, megegyezes szerint,
Erd: 06-1-2585610,06-20-4141547

Gye., Rak6czi u-ban, 4 szobas, dupla
fUrd6szobas, dupla ebedl6s, 2bejaralu
polgari haz mellekepuletekkel, dupla
garazzsal, vegyes luzelessel,
berendezessel elad6. Erd.: 66/787
723; 30/851-99-02
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@A ERZSElJET
~ tlT,\\V,u-tY

fR2SfBfT
utalvanyt

fLFOGADUNH!

TANSZEREKET!
Folyamatosan bovulo arukeszlettel,

szeretettel varjuk Kedves Vasarl6inkat!
EUogadunk ErZ5ebet utalvanyt, Sodexo 5tb••.

Tovabbra is va/that
vas/IF/as; uta/vanyt barmilyen iisszegben!
N)'ltvatart{is: H-P: 7-17-ig; A TAPiR PAP!R

Szo: 8-12-ig csapata

Valassza
Gyomaendrod:

.. Fa fit 26.
~ Bajcsy-Zs. tit 49.
= Bajcsy-Zs. lit 119.
.. Hossuth . Z.
~ Hossu h u. 66.

PA IR
Gyolnaendrod, !(:ossuth u. 31.

TELEFON: 06-30/278-04-05

I(OSZONJUK, HOGY AZ I EN IS

MEGTISZTELTEI( BIZALMUI(KAL,

~S NALUNKVASA.ROLTAKMEG

BEISKO AZASI(OR A

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

(----- -------------:-f~i~;-p~kj;~---------\

- elerheto arak
• 5zeles valaszt'k
~ minosegi termekek
- akciok
- torzsvasarloi kartya
", E

APETA, FESTEK E AlAND' I(S ALON
Gyo ae drod, Kossuth .45.

10 % I' ,en ed e, y
Viasz s aszt Iterit" e
F"rd"szo a szonyegre

Szeptembe 1- " 3 ig!
Egyeb ajanlatunk:

Uj tapeta kata16gus erkezett
kozellOO fajta tapetat tartalmaz!
3 nap alatt megrendelheto!

KiSERJEK FIGYELEMMEL
A HAVI AKCIOINKAT!

NYITVA TARTAs: H·R: '.12; 13·17.30·IG S10.: '·I2·IG
TELEfON: 66/386·553; MOBIL: 70/503·76·12

Uj Gyomaendrodi Hirlap <, fliggetlell v<5rosi rl'LvililP, f'elelos szerkeszlo: 8ir6
Karoly, szerkeszloseg: 5500 Gyornaen<irod, Nan)' J,jllos u, 25, SZ, Felelos
kiad6: Blr6 Karoly Tel.: 06/20/22H;fj·3J
Nyomlalas: Bereny Nyomda, Hegyi M~,rll'n; ~/i'Ozobereny, Veszloi (,11-I/A,
E-mail: gyehirado07@freemail.hu
Terjeszlik a gyornaencJrbdi kereskcdbf(, ISSf'! sZ:~lin' 2060·7083

A lapunkban megjeleno velemenyek, erlekelesek, hozzasz6lasok, esetleg
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DI: Frank61evele
VENDEGEK

Vigyflzzanak magukra! Szornyu idok jonnek! Emlekeznek? igy
fejeztem be a szeptemberi levelemet. Azt augusztus 27-en irtam.
Jonnek a menekiilok! Val6ban azok? Ami most tortenik Eur6paval es
hazankkal, az nehezen megfogalmazhat6. Eloerzetem sajnos i~azolt,

nem csalt meg. Milyen civilizaci6 ez? Hogyan viselkednek? Es mas
nepek, mas szomszednepek? Ennyi ellenseget, ennyi gyi'dolkodest
regen, vagy soha nem hallottunk. Ilyen ellenzek, mint nekiink,
magyaroknak, keyes van a vilagon! A DK, az MSZP es vezeto
szemelyisegei szembekopnek megint, fogalmuk sines mit is gomlol,
erez most az "Mlag" magyar ember! Persze tisztaban vannak azzal,
hogy soha-soha tobbe nem keriilhetoek mar hatalomra, merl
tehetsegtelenek, alkalmatlanok es kesz! De nem kiilonb az Eur6pai
Vni6 vezerkai'a sem. Igaz egy resziiket nem valaszlottuk, csak a
penzvilag a nyakunkra Ultette oketo Hogy miert is? Honnanjon ez a sok
reszben Mvert, reszben tudatosan megindult emberlomeg, arr6J senki
sem akaI'. vagy nem mer beszelni. Miert? Sok, hiUye megoldast hallani.
de lathal6an semmi erlelmiik. Csak meginl a magyarokkal van a baj. Mi
megpr6baljuk ezt a csordam6dra viselkedo embertomeget valahogy
jogkoveto embernek nevelni, vagy, ha letszik, nem telszik, keny
szerlteni. Kosz piszok, szemel mindeniitt a nyomukban. Nevtelenek,
arctalanok... miert? Termeszetesen a libenilis media elsosorban
akadalyokal es sir6 gyermekeket, anyakat mUlogat, mel1 az val6ban
meghat6, szanni val6, segitseget kivan.
Honnan a penziik? Tobbsegiik labomkb61 jon, Sziriab61 mosl csak ugy
mar nem lehet eljonni (hallgassak csak meg a szakertoket!) .Ki inditotta
eI okel, szinte vezenysz6ra? Majd egyszer megtudjuk! Igy szokolt
lenni. Ordogi bllel a menekiilt taborban elo penzlelen, hadra kesz.
ellenallasra alkalmas fiatalokal eltiinletni Sziria kbzelebol, legyengitve
azt es egyuttal Eur6pat is! Ujfajta hadviseles is lehet, nehez vedekezni,
mert az egesz i.igy humanumra, segilesre, szereletre van epitve, igy
embermilli6k akar be is csaphal6ak otl is, itt is! Mi magyarok esak
tessziik, esendben, hangosan, diihbsen a rank mert !orvenyszerinti
feladalokal es kozben kapjuk a nyakunkba az oSlorcsapasokal. Milyen
Eur6pa ez? Mi az. hogy szembe megyiink az eur6pai ertekekkel?
Mierl? Vannak ertekek? Mik azok? Micsoda iires sz6menes!
Eur6pa mosl esik szet, sajnos, vagy nem, de az Uni6 gyenge lakolmany,
most IMhat6! Merkel meg fog bukni es senki sem fogja sajnalni! Mi
magyarok 1100 eve allamban eliink, szep nagy orszagunk volt, esak az
egyharmada maradt, bagytak meg! Aki itt ell, dolgozott es meghall,
olyk(){-olykor e hazael1, az 0 em[ek~;k is Kolelez: maradjunk, vedjiik
meg az orszagunkat! Majd mi eldontjiik kivel es bogyan akar ez a nep
egyi.itt elni. Jogunk van hozza!
Az Uni6 most bukik el. Ez az emberinvazi6 maga a telTOI', igy mondja
egy szakerto. Lehet. bogy igaza van. Anepek nem oSlobak. Aszakertok
pontosan elemzik a helyzetet. A politikusok nagy resze egyikiikre se
figyel, merl nem akar l Nagy baj lesz belole, mar keso!

Emlikezes
Az okt~ber honapunkat ket nagyo'l. fq»to,s fortenelmi esemeny
ekesiti. Ugy gondoljuk, hogy oriasi forduloporitok ezek a magyar nep
eteteben, hiszen allaluk megvaltozot1 a jovo. Az e havi szamban
emlekezunk meg oktober 6-ar61, mely flZ aradi hosok halahlnak 166.
Evforduloja.
.az 1848-49-es szabadsaghare befejezesekent a magyar sereg a vi lagos
kozeleben levo szalosi mezon lette Ie a fegyvel1 az orosz esapatoknak. Ez
nagy serIes volt a csaszari aIda1 szamara. Ha nekik adlak volna meg
magukal a magyarok, annak iizenete az lett volna, hogy az elleniik
folytatott szabadsaghare eJbukott. igy azonban az volt az iizenete a
fegyverletelelnek, hogy a kel nagyhatalom fegyveres eroivel szemben
nem Iehet tovabb hareot folytatni. Ez volt az egyik f6 oka annak, hogy az
osztrakok a tisztekel megiJlela lapor es goly6 altali halal helyett kole!
altali balalt iliak ela a magyar tabornokok reszere..Ferenc J6zsef
j6vahagyasaval hadbir6sag ele allilotlak, majd halalra iteltek es
kivegezleI< a 13 magyar has!. Koziillik negy katonai vezelot - Lazar
Vilmost, Dessewffy Arisztidot, Kiss Ernot es Schweidel J6zsefet 
agyonlovetesre iteltek, merllenyJegesen nem hareollak a csaszari hadero
ellen.12 katona aliI fel veliik szemben tallot! fegyverrel, paranesnokuk
kardjaval inlett es a lovesek eldordiiltek. Kiss Erno kivetelevel
mindhannan e1ettelenii[ buklak a fcildre. Kiss Ernot esak a vallan elie a
loves, ezeli hamm kalona kazvelleniil ele alit, es mindharman tljra
tiizellek. AWbbieket kotel altali halalra iteltek. Yecsey Karoly biinteleset
azzal s!t1yosbitoliak, hogy vegig kellett neznie t{)rsai kivegzeset, ezerlot
akasztottak fel utols6nak. A vertanu tabornokok sorban elbucsliztak
egymasl61. Veeseynek mar nem volt kitol btlCS!lt vennie. ezert a legenda
szerinl Damjanieh holttestehez lepelt, es meges6kolta kezel.
1849 au!:."Uszlllsa es 1850 februarja kozott Aradon meg lovabbi hilrOm
honvedtiszlel vegeztek ki: 1849. auguszllls 22-en Ormai Norbertel, at az
elsa aradi vertan!lI1ak is nevezik, 1849. okt6ber 25-en Kazinezy Lajost,
[(azinczy Ferenc fiat olkk meg- ot szokas a tizenotodik aradi vertanunak
nevezni. Len1<ey Janos szinlen az aradi varbalionben halt meg; at azeli
nem vegeztek ki, mert a bortonben meglebolyodott. (forras: net)

Khillitas
A Vidovszky Keptarban, oktober I-en nyitottak meg a
bekescsabai Sallai Lajos festomuvesz kiidlitasat. Kosz6ntot
mondot! dr. Franko Karoly kurat6riumi elnok, megnyitotta
Banner Zoltan, rendezesbe besegitett Hevesi Nagy Anik6.
Megtekintheto november 13-ig.

Tizen/uirom gyertya ...

Tizenharom megsapadt, bazaltkove wilt gyertya langja,
Az aradi val' megszlirkiilt. szurtos borlonebe zarva.

Magasztos imaik dal/ama az egig lobogva szallt.
Feloszlatta Iwl/t emlekeiket a fiityalos !Jamaly.

H{ien harco/tak emelve a szabadsag veres kardjal.
Szfviiket kegyetlen sakatok tepve-szaggatva marlale.
Ablakuk racsara repiilt egy torotf szarnYl1 kismadar,

Zokogva enekelte nekik ejsotet bUcs/ldalat.
Bit6Ja gyel'mekelcent szt'ilte meg oket a Ven Halat,
S testiiket mal'cangolta a bfborban ego vasparazs.

Tizenh6rolll megsapadl bazaltkove vall gyertya langja.
Amelynekjiistjet a Teremlo k{//jat kitarva varja.

Fiirj Kalalin-Mahler Csaba
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Juliusban a "Fenyek es hangok szubjektfven"

tehetseggondoz6 muveszeti okotaborban a tanul6k

karnyezettudatos szemleletenek I<ialaldtasa es

kreativilasanak fokozasa erdekeben hangszeres

kamarafoglalkozasok, hazi koncertel< zajlottak, a

mGhelyfoglalkozasokon a targyalkotas kornyezetbarat

es ujrahasznositott alapanyagokb61 tortent. A Liget

Furd6ben tanul6i flash mob hfvta fel a figyelmet a

kornyezetvedelemre, majd julius 31-en nyilvanos

koncert es kiallitas volt a Harang Sorozo es Varosi

Filmszlnhaz udvaran. A tabort ketnapos szegedi

jutalomkirandulas zarta.

A tovabbiakban pedag6gus tovabbkepzesek,

az egeszseges elelm6dhoz, tovabbtanulashoz

kapcsol6d6 rendezvenyek es a digitalis palyazat

eredmenyhirdelese kerul megval6sitasra 2015.

okt6ber h6 15-ig, a projekt zarasaig.

A Szechenyi 2020 program kereteben val6sul meg a

"Muveszetekkel a maert es a holnapert" -Innovativ

kazassegi programok a Kallai Ferenc Alapfoku

Muveszeti Iskolaban TAMOP-3.1.4.C-14-2015-0251

azonosit6 szamu prajekt, mely 2015. majus 15-en

kezd6datt az intezrnenyben.

Majusban meghirdetesre kerult a "Karas

karul" - digitalis foto-, es video-montazs palyazat a

Faldunk es karnyezeWnk, illetve az Egeszseg

temakoreiben, a nyilt es zart forrask6du szoftverek

kulonbsegeinek megismertetese, a fantazia, az

esztetikai erzek fejlesztese celjab61. A tanul6k 2015.

okt6ber 09-lg kuldhetlk el muvelket az

ami.kallai5500@gmail.com email cfmre.

A halranyos es halmozottan halranyos

helyzetU tanul6k szulei egyuttmukodesenek

osztonzese erdekeben "Lelek-sz:krak" punkosdi

csaladi nap zajlott nepi er6pr6bakkal, tanul6i

bemutat6kkal, kezmuves foglalkozasokkal es kazas

f6zessel.

Juniusban, az egeszseges eletm6d nepszerusftese

erdekeben szervezett "Erd6k·mez6k izei es szinel"

dmu programon 274 gyerek kerel<parozott es gyujtatt

gy6gy-, fGszer es fest6novenyeket a Karas-Maras

Nemzeti Parkban, amit batikolas, papfrmerftes,

tancMz, kemences langos es gy6gynovenyszarp

k6stolas kavetett a Gyomai Tajhazban.
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A gyomaendrodi szarmazasu Meszaros
Tibor kapta a Kaszas Attila-dijat

~so?a)atos erzes volt atvelmi a Kaszas At1iJa-dijat, felejthetetlen
elmeny volt, amikor a kollegak, a banitok es a kozonseg egyszerre
tapsolt - mondta Meszaros Tibor szinesz, az MI aktualis csatorna
adasaban.
A ,~agyar KU.I~lra N.apja alkalmab61 2008-ban alapitott dijat olyan
szmeszek kaplak, aklk nemcsak kiemelked6 mestersegbeli tudassal
rendelJ<eznek es szinvonalas mtiveszi munkat vegeznek, hanem a
tarsulatukat kozossegepito magatal1assal is tamogatjak.
A debreceni Csokonai Szinhaz muvesze nyolc eve tagja a tarsulatnak,
amely - elmondasa szeriot - egy folyamatosan megujulni vagy6
kozosseg.
Meszaros Tibor szerint a kozonseg szeretete is nagyon fontos, es - mint
mondta - a debreceni szinhazba jar6k nagyon nyitottak es erdekJ6d6k
igenylik a parbeszedel. Ez nagyon sokatjelent a miiveszeknek, hiszen ~
kozonseggel val6 rendszeres, aktiv parbeszed nagyban megkonnyiti a
miiveszi munkat - tetle hozza.
Mem\ros Tibor 1980-ban sziiletett Gyllian. 2006-ban vegzett a
Szinhaz- es Filmmuveszeti Egyetemen Lllkats Andor es Jordan Tamas
osztalyaban. Korabban a budapesti Dj Szirrhaz stlldi6sakent es a Barka
Szinhaz segedszineszekent is dolgozott. 2006 61a a Csokonai Szinhaz
tagja.
Az. eli.smeresre a m<lgyar nyelvi'l szinhazak sajcit tarsulatuk egy-egy
tagjcit.lavasolhattak, az iden 34 nevezes erkezett. A titkos szavazas utan
harom szinesz jutott az IItols6 fordul6ba: Kiss Mari a szombathelyi
Weores Sandor Szinhaz, Kristan Attila a Nemzeti Szinhaz, valamint az
idei dijazott, Meszaros Tibor a debreceni Csokonai Nemzeti Szinhaz
mihesze. ((arras: MTI)

Menedzser eS projekt...
Es akkor jott a rendszervaltas, vagy ahogyan tiibben nevezik
rendszeratmentes... stb. stb. Ekkoriban belelendtiltek az emberek es
elteljedt <lZ idegenszavak tudalekos haszmllta boldog-boldogtalannal.
Lassan elarasztotta beszediinket, az iroll es elektronikus sajt6t is.
Leginkabb ez jellemezte az lizletek portaljM is. Minel angolosabb,
zengzetesebb egy nev, annal inkabb erezte magM j61 a tulaj, hogy
"megcsinaltam..."! Az egyszerli emberek, meg csak kapkodtak a
fejtiket mi 3Z a shop, meg diszkont, meg egyeb cimsz6. AZlan kezdett
elteljedni egy ket nagyzol6s kifejezes is. Mint pI. projekt, imazs,
deszlinaci6, menedzser, well ness, limitall, fitness ... es sok egyeb!
Most en nem akarok okoskodni, es lolmacsolni ezen idegenszavak
magyar megfelel6il, mert mindegyiknek van, sot, lalal6bb es
kifejez6bb is lehel, mint az angolb61. vagy Imisb61 elcsent ludalekos,
nagykepi.i szavilk l Gondolkodjllnk mielott hasznilljuk, leirjuk az
idegen, divatos, fellengz6s siav<lkal, helyellesilsiik inkabb a mar
megszokott, kifejez6, j6 oreg m:jgy:lf szavakkal! Megliltjllk, mindenki
jobban oriit majd l

Szeptemberi (T-iilesen
*Megjelent a szeptember 24-i Kepvisel6-testuleti ulesen Dr. Pacsika
Gyorgy, a gyomai jaras vezetoje. (Meglep6, az inlerneten ha
ra~eresti~ a helyi jarasi szekhelyre, meg mindig And6 Agnest tal~ljuk
faJta, mmt vezetot! Ebb6\ kovetkezoen a t6bbi adat is hasonl6
frissesseget sugall!) D~szedeben ket fontos dologr61 sz6lt: a
kormanyablak hasznalatanak Jehetseges tokeletesiteserol a
megfelel6bb kiszolgalas erdekeben. Megemlitette a jobb kiszolg~las
~rdekeben hetron es csii16rtokon hosszitotl nyitva lartassal varjak az
llgyfeleket. Hetente mintegy otszaz fOt kepesek kiszolgalni. Valamint
beszelt az allami kozigazgatl'lsi rezsicsokkenles tenyir61 es leendo
varhat6 hatasair61. '
*Sz6 volt a oapirendi ponlok kozolt arr61, minel hamarabb el kell erni,
hogy az orvosi szakrendelonek ne kelljen kiildozaetni a
vervizsg,Halokra a levett anyagot, hanem lehetoseg szerint bhelyben
hozzanak letre egy vizsgcil6 labort, a mostani talthatatlan varakozasl
kikiiszobolni! Mas teleplileseknek mintegy 30-40 mil1i6 forintjaba
keriilt ez a b6vites. Val6szinu Ienne, ha a fOorvos asszony sziven viselne
az i..igyet, akkor kevesebb osszegb61 is meg lehelne val6sitani a labort
es minel hamarabb - hangzott el velemenykent! '
*Az onkonnanyzat csatlakozik a Bursa Hungaria diaktamogatasi
palya~.atra. Erre kizar61ag szocialis raszorultsag alapjan lehet
~~lkerull1l. Az egytk dontesi javaslat szerint, Gyomaendr6d Yaros
Onkormanyz~tanak Kepviscl6- tesliilete a Bursa Hungarica
Fels60klatasi Osztondijpalyazat
2016. evi fordul6jaban a szocialisan raszol1l16 hallgal6kal havonla
5.000 Ft-tal tamogatja -"A tipusil palyazat"
eseten a 2015120 16-os tanev II. felev es 2016/20 17-es laney I. feh~vere
valamint a "B tipuSlt patyazat" eseten a
2016/20 17-es tanev I. felevelol (tovabbi 5 feleven kereszttil).
*Legfrissebb hirek szerint a varosi Hatar Gy6z6 Konyvtar 2016
masodik feleveben ismet koltozkodik' Ez alkalommal a F6 111i volt
Bethlen iskolai irodilk helyere. Remeljiik, vegre megtalatja ered~ti es
vegleges helyel, nem lesz kileve mindenfeIe otleteknek az elhelyezese.
*Elkoltozoll a Tourinform iroda a Katona J6zsefMiiveiodesi Hazb61.
Reszben az eredeti helyere, a fiirdobejarattal szemben lev6 epitmenybe
valamint a J6kai uti, nemreg aladolt Kuros Lalogat6kozponlba. '

, ,
MENETREN VALTOZAS

A DAKK Del-alf61t1i Kozlekedesi Kozpont Zrt. 2015.
szeptember I-jetol (keddtol) orszagos, elovarosi es regional is

menetrend m6do'sitasokat vezet be. A m6dositasokat tartalmaz6
dokumenhllTI letoltheto: gyomaendrod:hu

Okt6ber 2-an sziiletesenek 90. evfordul6ja alkalmab61
felavattak Kallai Ferenc,
a nemzet szinesze, szobrat a Szabadsag teren.
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A.mai vilagban mar nincsenek olyan nagy hos6k, mint 19S6-ban voltak.
Regen ellenforradalmarokr61 beszeltek r6luk, bUDoskent. A rendszervaltas
utan fogJalhal1ak el melt6 helyUket a tortenelemben. Ezuton szeretnenk
fejet hajlani elottUk es legalabb lelekben veJiik egyUtt harcoJni a
szabadsagert. Megemlilenenk par sz6ban egy fontos erdekesseget is a
forradalom elozmenyeir61:
Kevesse ismeli teny, hogy a forradalom nem Budapesten kezd6dott el es
nem is a tOvarosban hullott eJ6szor vel', hanem Oebrecenben. Okl6ber 23
an r~?gel d~brece?i diakok tobb ezres tOmege gytilt ossze az egyetem elolt.
A dtakok mnen Jelszavakal skandillva es dalokat enekelve a belvarosi
p~rtsze~h?zhoz vonullak, hogy az egyetemi ifjllsag hllSZ pontos
k~etcl~set kl.nyomta~s~k. A pa~·tv~z~tes targyalt a diakok kiildOl1segevel,
m,aJd .G~.rbe Ja,nos az eplilet erkelyerol elszavalta Pet6fi Sandor Meg ker a
n~p CIl~~U verse!. A Oebrecenl Egyetemen meg aznap hat 6ra koriil ismet a
varoskozpontba v?nultak, de mosl mar a yaros lakossaga is folyamatosan
csatlakozott hozzaJuk. Ekkor a megyei rend6rkapitanysag szekhazab61 az
AVH katonai figyelmezletes nelkiil16ni kezdlek a bekes tiintet6ket mire az
emberek menekiilni kezdlek es a tiintetes feloszlott. '
B.l~dapesten, az egyelemeken es tOiskolakon hangossa valt a tiltakozas. A
dl.?kok ~onlokba foglaltak k6vdeleseikel es a Magyar Egyetemi es
FOlskolal Egyesliletek Szovetsege neven Illegalakitoltak a hivatalos
diakszervezettol fLiggetlen szervezetUke!. A koveteleseik megerositesere
okt6ber 23-ara tUntetest hirdettek. Az MOP vezet6sege eloszor betiJtol1a
majd engedelyezte a felvollulast . A Pet6fi szoborl61 indull tUntetes a Be~
teren, majd a Kossulh teren folytat6dott. A Varosligetnel ledontol1ek a
rendszer szimb6lumanak lekintett Sztalin szobrot, a Magyar Radi6
~pUjet~nel pe?ig eldordii,Jtek. az els6 lovesek. Megkezd6dott a fegyveres
lelkeles .A tomegek Igenyenek rnegfelel6en Nagy Imret neveztek ki
mmlszterelnoknek. Ugyanakkor a helyzet urai is akartak maradni ezert a
szovjetekhez fordultak katonai segitsegert, es kijarasi tilalmal re~deltek
el. A ~evollul6 .szovlet hadsereggel.. szemben katonai csoportok
szervezodtek a Szena leren, a Corvin kozben, a Tompa utcaban es mas
helyeken. Okl6ber 2S-en tragikus fordulatot vellek az esemenyek. A
p~rlament.el6tt tii~teto tOlllegbe az AVH egysegei belel6ttek, melynek
kovetkezleben maJdnem szazan meghaltak es a sebesLiltek szama is
hatal.mas volt. A part vezetes mar nem mert egyediil donleni, hanem a
szovJetekkel egyeztelte minden lepeset. A nyllgalom erdekeben Ger6
Ern6t is meneszlettek, helyelle Kadar lelt a part els6 litk;\ra. Okt6ber 26
an megtorlenl a fordulat, az uj kormany, es az Iii pill'lvezetes nemzeli
demokratikus forradalomnak min6silette az eseme'nyeket es elismerte az
~jonn?n a~akul~ forradalmi szervezelekel. Okl6ber 28-an Nagy Imre
Jelentos valtozasok bcvezeteser61 beszeJt a nldi6ban: visszaidlitjak a
nemzeti jelkepeket es " korabbi nemzeti iinnepeket, felemeJik a bereket es
a nYl.lgdijakal, feloszlatjak az AVH-t es targyalasokal kezdemenyeznek a
szovJet csapatok kivonasar61. Okt6ber 30-a az esemenyek meneteben
klemelkedo fontOSSagll datum. Ezen a napon megkezd6dott a szovjet
c~apatok klvonub'tsa, megalakuJt Kiraly Bela vezetesevel a Nemzet6rseg,
kl~ngedtek a b6rtonokbol a politikai foglyokat. Oelutan a kormimy
beJelentette, hogy megszi'lIlt az egyparlrendszer es az 1945-os koalici6s
partok demokratik11s egyiittmi'lkodesevel meglljult a politikai elet. A
tekintelyet vesztett MDP feloszlolt es helyette (november I-jen)
megalakult a Magyar Szocialista Munkaspali. Az Iljjaalakult partok
legtobbje nem kivanta a haborll elotti pol itikai, tarsadalmi rendszer
visszaall ilasat. Megegyezlek a tobbp;\rtrendszerben, a parlamentaris
demokraciaban es a szabadsagjogok helyreallitasanak sziiksegessegeben.
Az orsz;\gban mindenki bizakod6 voll a jov6vel kapcsolatban, a
munkasok a sZlritjkok befejezeserol es a mllnka felveteler61 dontollek de
a hatterben a Kreml urai mar dontoltek a katonai beavatkozas~61.
November 4-en megindliit az orosz hadige-pezel a magyar forradalom
e It i p ra s aI' a. A ,----~----------r--------,

torvenyes I

hatalommal
szemben Moszkva
babkormanyl alli
toll fel, melynek
den Kadar Janos
alit, aki november
elseje 6ta volt t{lr
gyalasban a
szovjetekkel.
(larras: nel)

A forradalom hoseiDr. Frank6levele II.
Cunika

33 eve haloll Cunika, Corini Margit N~_
fest6muveszn6. 30 evet elt Gyoman, az
els6 IS-20 evet a Liszt Ferenc utcai
kedves, szep, hangulatos ol1honaban. A
mai napig nem tudni, mi szel hozta 6t es """~fIII
tarsc\t, J6zsefel ide, az AlfOld k6zepere.
Sok mindent sullogtak az okokr61, de
bizonyitani nem lehetett. Talan a
horgaszal iranti szeretet, az illievo szep
taj, a csendes videki eletforma? Ki tudja.
A mlllt mar nem meselhet. A kepei
viszonl elik az eletiiket evr61-evre
nagyobb az ertekiik, egyre lObben kivimcsiak rajllk. No, nem a
gyomaendr6diek! A fesleszet irant erdekl6d6 nagyvarosi nepek,
szakemberek keresik a kepeket, a keresked6k pedig adjak-veszik azokat.
Amig a H6s6k lltja-Beke utca sarldn Jaktam 12 evig, b6ven volt alkalmam
talalkozni a furcsa, romantikus megjelenesu parral. J6zseffeJ sokszor
beszelgettem es kes6bb Cunika is barc\tsagaba fogadott. Neha orvoskenl
id6nkent csak latogat6kent, beszelget6 partnerkent. Az igazal megvallva:
csodalva hallgal1am akcentussal ejtett szavait. Csak doktornak sz6litott.
Eredetiben olvasott regenyei ott hevertek a kis aszlalon agya mellett.
Francia, angol nyelvii k6nyvek, a falon ferje portreja. A draga Honti T6ni
beszelt n\, nyissam meg Cunika els6 haborU utani kiallitasat. Senki sem
merte vallalni politikai okok miatt. Nekem nem volt veszleni val6m, az
orvosi rangletran lejjebb Ilgysem keriilhel1em. Megtisztel6nek ereztem a
felkerest.1976-ban igy kertilt sorra az els6 kiallilasa megnyil6jara. Nagyon
sokan voltak 011 a F6 Ilti, az egykori fenykepesz miiteremben. A pali nem
bantott, s6t e711l1al hivoll a soraiba! 76 oszen beleptem, 79 6szen pedig
ktleplem, nem erezlem ott j61 magam! Igazam volt, de ezutan sem
bantottak sem engem, sem a lanyaimat, s61 J98S-ben megyei f60rvosnak
szanlak, lakast is igertek Bekescsaban, de nem vallallam. igy maradlam
hiisegesen gyomainak immar SO eve.
Szeptember 24-en Corini Margit emlekkiallilas nyill a Gyulai Varosi
Kohan Keptar nagylermeben. A tarlatot Latorcai Janos az orszaggyiHes
aleln6ke nyitotta meg. Mintegy ISO latogat6 el6tt megemlekezlem Cunika
?O-as, 70-es evekben lortent, eletenek nehany epiz6djar61, hiszen j6t
lsmertem. BUszke vagyok arra, hogy 76-ban ill, Gyoman csak en mertem
elvallalni az els6 kiallitasanak megnyitasat. Toldi Balazs polgarmeslerUnk
is megsz6lalt, nagyon kedvesen meltatta a muveszn6t sajnalva, hogy fiatal
kora miatt 6 szemelyesen nem ismerhetle meg.
Cunika a parizsi ejszakak fest6je volt. Azt mondta egyik talalkozasunkkor
ha majd egyszer Parizsban jarok, az 6 imadoll varosaban, csatangoljak ei
azokba a kis utcakba es felismerem miert is festel1e azokat meg. 9S-ben a
Francia Koztarsasag elnokenek vendege leheltem. Voltam Parizsban, de a
sikalorokba nem javasollak, hogy elmenjiink! Viszont ott lehellem
Nap6leon szarkofagjanak a kozeleben es az akkor megrenditel1. Most,
okt6berben lesz 200 eve, hogy szamuztek a csaszar! Szent Ilona szigetere,
011 halt meg 1821 majusaban.
Szep volt Parizs, de nekem itt a varosom. Ha behunyom a szemem, az
egykori kedves baratok, ismer6sok jonnek velem szemben. Rosza Marci,
Rosza Palya, Honti T6ni, Oarvas Tibi bacsi, Pelesz Beta, Marika a fogorvos
egykori kedves, mosolyg6s munkatarsa. Jon Gyuri bacsi es a draga Pik6
Bela... J6 itt elni, j6 volt itt megoregedni, figyelni a gyerekeket, a tavoli
zajokat, ahogy a vonatok dUborognek at a hidon. Azutan csend lesz, majd
megsz61al azels6 rig6! Tudom, hogy itthon vagyok, a kertemben, a ternszon.
Megkoszonom, hogy rna is felebredtem. Szep napol mindenkinek!

Dr. Franko Karoly

~ACQAMENTUM

TEMETKEZE8>
Allando ugyelet: 36·30/696·71·17
Gyomaornlrod, Bajcsy-Zs. 01 117. 8l.

2015. OKTOBfR



6 OJ GYOMAENDROOD HIRLAP 2015. OKTOBER

Varjuk ke ves vasarl6i lkat a
o't 214. sz. alatt (a T..Mobil helye ), a

Mobiltelefon zak" zletben! 11:IimI;t> '••'11,
Uj es hasznalt mobiltelefonok

I~",,=,,"~

ertek sitese, javitasa!
Tartozekok, navigaci6k!

Nyitva tarias: H-P: 9~12; 13-17, ijoll~I~~~1.~oo
Szo,9 12.

"Szep /IIhl/ball, 111/111)' aj/oll UCYELET: ejjel-nappal hivhato
kUjiugsz musl, hugy swbacl-e?" telefonszam: 06-30/630-80-97

(IVeores Sill/dOl)
... Csoke Janos ... ..

TME KEZESI SZO 6ALTATAS
Temetkezes, temetkezessel kapcsolatos

teljes korii ugyintezes
GYOMASZOLG IPARJ PARK KFT.

Gyolllaendrod, Ipartelep lit. 2. sz,
Tel.: 661386-233,. Fax: 386-269

Az iigyfelszolgalati iroda nyilva tartasa munkanapokon:
8-12:00-ig (:s 12:30-15 oraig. ipgyomaszolg@internet-x.hu

ara/t beton, tegla: 2500 Ft +alat61
Elerhetosegek:
in~ @totkaep.hu
66/386-186,' 30/334-80-18
www.totkaep.hu

• Epft6ipari szolgaltatasok nyujtasa,

~ epftesi anyagok szallftasa

• Kornyezetvedelmi engedellyel

tiszta beton, teglatormelek

atvetele dfjmentesen

A~ ruJ.Jizat
Ruhajavitast valla/ok!

Cipzarcsere, jiiggollyvarras, atalakitas, sziikites, blJvites
Gyomaendrlfd, Apponyi u. 17/1.

Nyitva tartas: hetf6-pentek: 9-12-ig; 14-17-ig
Szombat: SZUNNAP!

Rendel:

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

~ ..~ - idegbecsipiJdesek, fziileti blokk, tartasi
rel1de"el1ess~gek l11egszii II tetese

- lIyaki ererletii szediilesek megsziilttetese
- ~portsel'iitesek, {ziileti MllItalmak kezelese
- !lagyom(II/Yos killai ol'voslfts
- jiilakupultktitrfts fogyokl'lra
- porckoroflgservek es tirdblokkok II/llter

l1elkiili megsziiltterese

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

CSONTKovAcs..AKUPRESSZOR

f}iAPIRDOBoi
StancoIt es hagyomanyos
PAPiRDOBOZ gyartasa

I , I

STANCFORMA KE .ZITES!
R6za kft.

5500. Gyomaendrod, Ipartelep lit 1/1.
Te1./fax: 66/282-095; 06-20/9142-122

i E-lnail: rozakft@rozakft.hu
: .
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Fiirj {(alaIill-Mahler Csaba

[(orcs kalonak torzllil vonyilasa
Hasilolt bele a levegobe,

Magyar fbldet magyar ver aztatta,
S eltiili az lsten biiszke lore.

SZl'IZ tflzkent lobbant fel az Akarat,
Hev faklyajftt magasba emeitek,
Uviilliittek rotvoriis szavakat,

Eltiporva n gyava tere01tmenyt.

Lyukas z~lszl6t cib{lil az elsz{lI1tS{lg,
A k6szobor darabokra l1ulloll,
Rempancclosok fogail aillak,

Menekiilok hagyt{lk el az otthont.

A Nap felhoket rantott O1agara,
Szomoru hazak omlotlak iissze,
Sok hervadt virag maradt alVa,

Oket galad anya vette olbe.

Lazadtak az ifjll oroszl<'1Ook,
Haraggallele elmejilk,

Leslljlotl rajuk a sziirnyu alok,
De bMran kiallottak: - Nem feliink! -

=2~O=15:::.::;O:;:;.;K1i;-;:::O=>B=E=R~=====~U~'J CYOMAENDROm HtRLAP

UvoltO oroszhinok Gyomaendrodi gyerekek
a KOlyok Atletika

orszagos premierjen
Szekesfehervaron a Bregy6-kiizi ARAK
UP Akademia csodalatos Jetesit
menyeben kerlilt megrendezesre a
Kolyok Allelika orszagos premiere a
serdlilok es felnollek orszagos csapalbaj
noksagara hangolva. A sp011esemenyre
meghivasl kaplak a gyomaendr6di allelak is, akiket Vaszkan Bence,
K6nya Frigyes, Szlancsik Bence es Karsai Gabor kepviselt, 6ketedzojlik,
Vaszkan Gabor, a KA program Del-alfoldi koordinatora kisert el.
A kozel egy 6n1s bemutato alkalmaval a gyerekek a KA csodalatos
eszkozeivel Forma I-es palyat, koordinacios letrafutast,
sziicskeugrasokat, rildugrast es kiiliinbiiz6 szerekkel valo dobasokat
pr6balhattak ki. A tanlervben, also tagozatban heti egy alkalommal
kiitelez6en el6irt KA nagyon vonz6 a lanul6k szamara, szines
eszkiizvilagaval es a vegtelensegig varialhat6 feladataival megleremli
az alapokal minden sportagnak, a gyerekek kiireben nagy
nepszerusegnek orvend.
A rendezveny ulan sOlTa keriil6 bajnoksagba bele pillantva
megcsodall1attuk az Europa bajnok sulyliik6 Marton Anita, az olimpiai
Bajnok Pars Krisztian, ill. a junior vilagbajnok Pasztor Bence
kalapacsvet6k hatalmas dobasait, valamint sok versenyszam honi
legjobbjail, ami oriasi elmenytjelentett ajiiv6 siker varomanyosainak.

-Vaszkan Gabor-

2015-ben is volt automentes nap
Gyomaendrodon

Reggel 8 6rakor kezdliik a napol a Hosok iltja lezarasaval.
Programjaink tudas-etmeny alapuak voltak, melyek szorakoztato
modon segitettek megvaltoztatni es felismerni minden korosztaly
szamara, hogy saj{lt egeszsegiikert es kornyezetiikert O1i mindent
tehetnek egy kis valtoztalassal es varialassal.
Neptanc bemutatoval nyitoltuk meg a napot, melyet a Korosmenti
Tancegyesiilet tagjai adtak elo.
Toldi Balazs polgarmester ill' koszontOtte a resztvevokel es felhivta a
figyelmet a kiirnyezeltudatos kozlekedesi eszkozok helyes
megvalaszlasara, mellyel idot es energiat tlldunk meglakaritani. A
varhato fej lesztesekr61 is beszamolt, ami megkonnyiti majd az ilt elok
kozlekedeset es munkabajarasat, akar a videken dolgoz6ket is.
A nap legjobban vart esemenyen, a sorsolason Toldi Balazs
polgarmester tir kihuzta a kel nyertest es aladla a ket ilj kerekpart,
melyet fel is avattak a helyszinen az uj tulajdonosok.
Az idei evben is tettiink valamit a kornyezetiinkel1 es egeszsegiinkel1.
Felhivtuk a figyelmet, mennyire fontos a he\yes kozlekedesi eszkoz
megvalasztasa, mennyi idot, energiat tudunk igy hasznositani.
Kornyezetiinket hogyan tudjuk 6vni es megvedeni a kovetkezo
generacio szamara. Egeszsegi.inkert milyen kevessel is mennyit tudunk
tenni egy kis mozgassal, elkoszonhetiink a mindennapos stressztol es
az elhizas veszeIyetol. Valasztoltunk-valtoztattunk es variall1mk!
Szervezok, cikkJolo: Makra Tiinde es Galambos Eva

AJudo Klub eredmenyei
Feher Dora aranyermes a Karpat-medencei Bajnoksagon
Szeptember 5-en Kisk6ros adott otthont az 1. KarpfIt-medencei Ifjl1sagi
Judo Bajnoksagnak. AGyomaendrodi Judo Klubot az ifjil iidv6ske, Feher
D6ra kepviselte a viadalon. A70 kg-osok mez6nyeben minden merkozeset
ido el6tt befejezo sportol6 meg a leggyorsabb ipponert jar6 kiil6ndijal is
hazavihette - nem trMa - a harom masodper alatt elert gy6zelmeert!
A versenyen vegig magabiztosan teljesito Feher D6ra els6 merkozesel 12
masodperc lliall hozlll. Masodik merk6zesen azonblln nehezebb ellenfel
kovetkezett. Szerencsere D6ri itt is hozla a'z elvart format es vegiil
egyerlelmi'ten gyozni ludott. A harmadik merk6zesen egy gyors
fogasfelvetel utan gyonyoru akci6t hajtott vegre, igy megszerezve az
aranyermet.
Varga Istvan edzo: Nagyon sok<lt dolgoZlunk a nyaron, hogy j6 alappal
kezdhessiik az oszi versenyszezont. Mindenkeppen pozitivan kelt ertekelni
a teljesitmenyt, amit D6ri ezen a napon nytijtott. Nem szabad elfelejteni,
hogy ez meg nem a hegy csucsa... Az meg messze e16ttlink all. Ha
megelegsziink es j61 lakunk ezzel a teljesilmennyel, nagyon nehez lesz a
kovetkezo idoszak. A celkiti'lzesek mag<lsabban vannak es tiszlaban kell
lenni azzal, hova szeretnenk elerni! Afeladat nem egyszerii, de a legjobb, ha
a most felismert hibak javitasaVlll kezdjiik. Biztat6, hogy D6ri egyre
kiegyensillyozottabb es mag<lbizloSabb teljesitmenyt nytijt. J6 az lIt amin
jarunk es tlgy latom h<ll<ldunk is elore.
Ket arany es ket bronz az Euro Liga versenyen
AGyom<lendrodi Judo Klub 5 versenyz6vel vett reszt az algyoi Euro Liga
versenyen. S6czo Rebeka es Feher David aranyennet szerzell, mig Nemeth
Regina es Feher D6ra bronzeremmel zal1a a megmerellelest.
J61 indult a nap, hiszen a Diak "A" korosztaly 50 kg-os stilycsoportjaban
S6cz6 Rebeka minden merkozeset megnyerve aranyermet szerzett!
Mindemellett a legnepesebb sulycsoportban elert gyozelemert kiilondijat
vehelett at.
Ezutfm Feher David allhatott sz6nyegre, aki slllyos konyokseriilesbo)
felepiilve negy merkozest is ipponnal nyerve magabiztosan menetelt a
dobog61egfelsobb fokaig.
Nemeth Regina javul6 teljesitmenyt ny1ljtott, immar \lj stilycsoportjaban.
Az U 16-os korcsoporlban 44 kg-bllll vegzett a harmadik helyen.
Feher Dora ismet ermet tudott szerezni komoly megmerelletesen, eztittal
63 kg felettiek kozotl. Ez azert kiemel kedo, mert t6bb ellenfele is 20-30 kg
al volt nehezebb nala.
FeherAllila a 9. helyen vegzett a 66 kg-ban.
Varga Istvan edz6: Harom ermet vartam, negy lett bel6le! Mindenkeppen
pozitivan kell ertekelni az elert eredmenyt. A nytljtott teljesitmenyeken
azonban van mit javitani. Eisosorban taktikai hibakat kovettiink el, am it a
sok versenyzes alatt tudunk javitani. S6cz6 'Rebekara val' legkorabban

folYlalcis a 8. aidaIon
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komoly feladat, hiszen okt6ber elejen a magyar bajnoksagon kell helytallnia.
A mostani verseny figyelmezteto jel volt, hiszen volt merkozes, amit
halranyb61 kellett visszahozni. Jobban fel kell keszulnunk az ellenfelekbol.
Regina egyre rutinosabbao versenyzik, bar az apr6 hiblik meg e1o-e1o
j<innek. Ezek sajnos alkalmankent el is donthetnek merkozeseket! Feher
David a tavasszal s\llyos konyoksertilest szenvedett, de megmutalta, hogy ez
nem vetette vissza az el'edmenyesseget! Minden mel'k6zeset magabiztosan
tudta nyemi es ez biztat6. Feher Attila a 11ltintalanabb versenyzok koze
tartozik, de az edzesmunkajara alapozva hamar el6relephet. Feher D6ra
ezuttal a nagyslilyuak k6zott vel'senyzett, mert ezen a versenyen a 70 kg-os
sulycsoport nem szerepelt a kiirasban, a 63 kg felettiek egyutt versenyeztek.
A dont6be jutasert 30 kg-al nehezebb szerb ellenfele ellen sokaig vezetelt,
am a slllykiilonbseg hatasara elfogyott a kesobbi gyozles ellen. Fogyasztani
nem akartunk, hiszen a 70-os sulycsoporlban tervezziik ajov6t.
Szeptember 19-en, Aradon szerepelt a Gyomaendr6di Judo Klub harom
h61gy vel'senyz6je a Judo Euro Liga hannadik allomasan! Feher D6ra
aranyermet szerzett a versenyen, S6cz6 Rebeka az id6sebbek koz6tt indlliva
vegzett a hal'madik helyen, mig Nemeth Regina egy olodik hellyel
gazdagodott!
Nem indllit j61 a verseny, hiszen Regina az U 14-es korosztaly 44 kg-os
mezonyeben hiaba jutott el a bronzmerkozesig, ott egy intes kiilonbseggel
vegiil verseseget szenvedelt.
Mindezek utan a szinten U14-ben versenyz6 S6cz6 Rebeka els6 merkozesen
kikapott. Szerencsejere a vigaszligon javilhatott es ket ippon gy6zeJenunei
kiharcolta, hogy a harmadik helyert kiizdhessen, ahol az utols6 pillanatban
szep dobassal biztositotta be, hogy felallhasson a dobog6ra!
Hosszu varakozas utan az U 16-os korcsopOl1ban ezilttal a 70 kg-ban
vel'senyz6 Feher Dora I1Ikkolt elo aranyat ero teljesitmennyel.
Varga Istvan edz6: ljesztoen indult a verseny, de szerencsere a vege szep
eredmeny lett. Versenyzoimen latszolt, hogy a hajnali indul<is sokat kivett
beloliik. Regina minimal is kiilonbseggel maradt Ie az eremr61, ami azert
diihito, mert ez nem az elso hasonl6 eset. Rebeka az elso merkozesen egy
kesobb szinten ermel szerz6 kiilfOldi verseoyz6161 kapott ki, am az
figyelmezteto jel, hogy ismet a verseny elejen jolt a hiba. Ez sajnos oem az
elso ilyen eset voll, am eddig sikerUlt visszahozni ezeket a merk6zeseket.
Ezuttal az ippon viszont nem hagyott eselyt. A tobbi merkozes kepevel
elegedett lehelek. A leljesitmenye erleket noveli, hogy egy evvel idosebbek
kozott nagyon nepes mezonyben sikeriilt ermet szereznie. Feher D6ra ismet
magabiztosan gy6zott, ami j6 jeJ. Nem szabad azonban megfeledkezni az
elkovetett hibilkr61 es hianyossagokr61. Igyeksztink ezeket a hiblikat
kijavitani a kozelgo Magyar Bajnoksagig, hogy ott a lehelo legfenyesebb
erem keriiljon a nyak<iba.
Szeptember 26-.in es 27-en harmincnegyedik alkalommal rendeztek meg
Pakson a nemzelkozi Atom Kupal, ami a Diak "C" korosztlily szlimlira a
Magyar Kupa is volt egyben. Feher David a 39 kg-osok kozott MK.
bronzermet szerzett! S6cz6 Rebeka a Diak "A" kon.:soport 50 kg-osai kozott
szinten a harmadik helyen vegzett, mig F"f-ter D6ra az ifjllsagi 70 kg- ban eli
el hasonlo eredmenyt.
David megilletodotten kezde a versenyt, aminek eredmenyekent egy
gyozelem es egy vereseg utan a vigaszagra kenyszeriill. Ott azonban harom
merk6zest is magabizlosan nyert igy felallhatott a dobog6ra.
S6cz6 Rebeka az els6 merk6zesen erdekes biroi itelet utan kapolt ki, majd a
vigaszagon elmenelelt a bronzeremig. Feher D6ra eros mezonyben vegzelt a
harmadik helyen, Llgy hogy a kesobbi gy6ztes elleo sokaig vezetett, am egy
hiba miatt vegiil a bronzeremert kellelt kLizdenie, ahol magabiztos
gyozelmet aratott.
Varga Istvan edz6: Nem vagyok maradektalanlll elegedell az
el'etlmenyekkel, hiszen legalabb egy aranyat val1am. David a tole
megszokotthoz kepest visszafogottan kezden, enllek ellenere bizonyitotta,
hogy azorszagos elmez6nyhoz tal1ozik. Rebek8 eZllttal meglepetesre "csak"
harmadik lett, az igazsaghoz azonban hozza larlozik, hogy az elso
merkozese vege elott par masodperccel a bir6k olyan akci6pontot adlak
meg Rebeka karara, ami a tobbszori video elemzes utan is jogtalan volt. A
bronzerem azonban mar nem volt ketseg' Magabiztos gyozelmekkel
mutatta meG, hogy .1 dobog6ra akar allni. A jovo heti Orszligos
Bajnoksagon remelhetoleg nem lesznek majd ilyen kiilso akadalyok.
Feher Dora az el6dontoben a kesobbi gyoztcssel kiizdott, iranyitotta is a
merkozest, sot vezetett is. Ekkor azonban jott a hiba. J6val mtinosabb
ellenfele mehetett vegiil a dOlltobe. D6ri a bronzcsataban mar
megvillan(otta igazi tehetseget, igy szep ippoll ertekf/ akci6val sikeliil
nyernie. Sokat kell dolgoznunk azon, hog)' a rnerk6zeseken ne kovessen el
SOl'sdonlo hibakat es ha ezt sikeriil mcgoltlanunk, akkor meglesznek az
elodontohoz hasonl6 merkozesek.
Gyomaendrodi Judo Klub, 5500 Gyomaendrod, Petoli u. 18.
Tel.: 06-30-594-2486
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20 eves iskola
Szeptember 28-{m iinnepeltek a Szent Gellert
Altalanos Iskola, Girnnazium es Kollegium
altalanos iskolai telephelyenek atadasanak, es
indulasanak 20. evfordul6jat az immar telep
hellye avanzsalt epiiletben. T6th Ferenc
igazgal6 indit6 beszede ulan Dr. Frank6 Karoly
kombbi polgarmesler mondla el az iskola
epilesenek tbl1enetet, valamint az b szerepet az
iskola letrehozasanak kbriilmenyeirol. Nehany
tevesen beidegzodbtt felreerlesrol, tevedesrol
is fellebbentette a falylat!
Unnepi mus0l1 az inlezmeny kozepiskolas
diakjai adtak. Czank Gabor katolikus atya
pedig iinnepi szentmiset celebralt. Ez utan meg
koszorllZtak az iskola bejaratan{1! leva
emlektablM.

K6rushangverseny
A Gyomaendrodi Zenebaratok Kamarak6rus hangversenyt adolt a
gyomai evangelikus templomban szeptember 26-an. Az egyiiltes
dirigense Gecseine Sarhegyi N6ra. Kozremiikodo volt: a Dr. Mihatka
Gyorgy Vegyeskar Mak6.

Hirek a Bethlenbol Hirek a Bethlenbol Hir

OMEK2015
Az idosebb korosztaly nosztalgiaval gondol azokra az idokre, amikor
meg diakkent ellatogatolt valamelyik szakmai ki{illitasra. ABMV-n, az
OMEK-on latottak sokaig emlekezetesek voltak.
Ma meg sokkal nehezebb eljulni ezekre a sokszinii kiallitasokra. A
belepojegy ara es az utazasi koltsegek a tanul6k nagy reszenek
lehetetlenne leszik a rendezvenyek meglalogalasat.
A Bethlen Gabor Mezogazdasagi es Elelmiszeripari szakkepzo lskola
diakjai segitseget kaptak az utazashoz. A Foldmuvelesiigyi
Miniszterium ingyenes belepojegyet bocsajtott rendelkezesiinkre a
Bethlen Alapitvany az utazasi koltseget fizelte ki. A 45 diak es 5
pedag6gus kbszbni a tamogatast a lehetoseget. hogy a mezogazdasag
es az elelmiszeripar legmagasabb szinti't seregszemlejen reszt vehelell.
Ezaltal lehetoseg nyilolt a szakmai kepzes szinesitesere. a latoltak
hasznositasara. Bere Jozsel (jato a 9. aida 1011)

Diakjainkes a kertbaratok
Minden ev szeptembereben keriil megrendezesre varosunkban a Dr
T6th Elek Kertbanlt Kor altai szervezett tennes kiatlitas. A kiallit6k
kertjeikben megtermelt gyonybrii gyiimolcs es zoldsegcsodakat
valamint az ezekbol kesziilt befotteket, palinkakat, borokal es meg
szamos kiilonlegesseget allitanak ki.
Az iden, mint minden evben a Bethlen Gabor Mezogazdasagi es
Elelmiszeripari Szakkepzo Iskola es Kollegium lelkes diakjai is
aktivan kepviseltek iskolankat a rendezvenyen. Tanul6ink standja
meltan nyerte el a latogat6k elismereset, hiszen izelitot adtak iskolank
szines kepzesi kinalatclb61, szem elolt tartva a kel1barat kiallilas
szellemiseget.
Tangazdasagllnkban a gazda tanul6ink altai termelt zoldsegek es
gyiimolcsok meltan vettek fel a versenyl a kerlbaratok termeseivel.

Kiallit6helyiink legfobb disze volt a tanyasi udvart bemlltat6 eletkep,
amely a falusi vendeglat6 kepzesben reszlvevo tanul6ink keze
mllnkaja! dicseri.
A latogal6kal pek-cukrasz tantll6ink a helyszinen sLitOtt friss, meleg
Bethlen pogacsaval vartak. Diakjaink szamara igazi elismerest
jeJentett, hogy mindenki dicserte munkajukat, sokan meg a receptet is
elkel1ek.
Asok clicseret, amil diakjaink kaptak, arra lelkesili oket, hogy jovore is
berendezzenek egy kis bemtltal6sarkot a kiallitason, hiszen ahogy
jelmondatllnk is mondja iskolank a videkjovojeert dolgozik.

Komoczi Krisztina

A kertbartitok neil/lilY tagja a Ha!fozofl.
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HAzUNK TAJA - Mezogazdasagi es eletJllodkepzesek
a nepfoiskolan
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Koszonto Idosek Vihlgnapja alkalmabol
Tisztelt Szep korllal<!
Eppen hlisz esztendeje, hogy az ENSZ az idosek vilagnapjava nyilvanilotta
okt6ber elsejet. Ez a nap az61a Onokre, es a vi lagon elo mintegy 600 millio
embeliarsunkra, idosek.re, szepkoruakJa ininyitja a figyelmet. Tudnunk
kell azonban, hogy vilagnappa korantsem csupan erzelmi, monilis dontes
nyoman aJakulhat egy-egy jelenseg, noha az idosek iranti tisztelel
val6jaban szillte valamennyi IrultUra resze. Fontos hM, hogy az id6sekrol
sz61va l11indezen gondolatok mel lett is teret nyeljen a tisztelet es a
megl-:iilonbozlelett szeretel. Sziikseg van a peldakent fell11utathalo hOSSzll,
dolgos eletutakra, sziikseg il bolcsessegre es igen, sziikseg van arra a stabil
l110ridis es erzelmi er6rorrc\sra, ahova mindig j6 visszaterni, hivjuk azt
szCil6i, nagysziiloi haznak vagy alyai, anYilij6lanacsnak.
A mostani idoszak, okl6ber eleje, lalan az erre legmelt6bb alkalom: il
pihenesre kesziilodo lerl11eszet oszi szinkavillbidjil, a nap nagyon is szivel
l11elengeto ereje, a gyiimolccsel, gabonaval (eli kal11rak kepe mind-mind
hiven lukrozik erzeseinkel.
Oszinte szivbol kivc\nom vnlillnennyiiiknek, hogy eletiikel,
mindennapjaikat ezek az orol11ok aranyozzak meg nagyon-nagyon sok
even M,j6 eroben, egeszsegben I

Tisztelettel: Danko Bela ursulggylilhi kepviselo

OJ CYOMAENDROm HiRLAP

cikk {/ 9. o/datoll
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2015.oktober24.
10.00 Biogazdalkodas, biokerteszet
/1.00 Egeszseges taplalkozc\s

A kurzusra jelentkezes az oktatasi nap elatt egy hettel
a +36(20)238-0046-os telefonszamon,
vagya szondaistvan70@gmail.eom e-mail dmen.

A kurzusok reszveteli dija: 1000 FUkepzesi nap.
Aket gyakorlati ke[JZes dija 3000 Ft/kepzesi nap.

Areszveteli dijat a kepzesi nap elejen, a helyszinen kell fizetni.
Helyszin: Nephaz- Endradi Kozossegi Haz
Cim: 5502 Gyomaendrad, Blaha Lujza utea 21.
Telefon: +36(20)2380046; E-mail: szondaistvan70@gmaiJ.eom

Ismet egy" tt foztel{,
ettek es fiirodtek a
Liget Fiirdoben
Szeptember 12-en, szombaton kerult
megrendezesre a IV. Fazzunk,
egyiink, flirodjiink egyiitt!
-elnevezesu esemeny a Liget
Gy6gyfiirdoben. A rendezvenyen
esapatok, eegek dolgozoi, baniti
tarsasagok, csa ladok vettek reszt az '--_--'-----::=-- ~'-""-"---'

egesz napos j6 hangulatll, eves-
ivc\son, mely vegul a Children ofDistanee zenekar koneelijevel zandt.
A fOzaversenyen j61 szerepelt onkormanyzat csapata is, mely tobb
kateg6riaban is dijazott lett. Az esti koncert elott Toldi Balazs
polgarmester elismero dijat adott at varosunk ujdollSiil1
vilagbajnokanak, T61ka Sandor kajakosnak. (gyomaendrod.hu)
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Tel.: 66/386-274; 06/20/9527-032
Nagy valasztekkal varjuk

kedves Vasar/6inkat!
Oszi a;anlatunkb61:

gyiim6lcsdani16, cefres hord6,
ust6k, kalyhak, kalyhacs6,

kanda1l6, munkaruha,
konyhai felszerelesek,

viraghagyma, f6lia, cserepek
savanyit6 edenyek, uvegek,
rekeszek, miianyag edenyek

gumicsizma, takar6ponyva, dr6tkerites
festekek, sz6gek

ruresz, fejsze, ragcsa16irt6k...

Koszonetiinket fejezziik ki mindazoknak, akik

F. Nagy Lajosne,
sziil. Kovacs Terezia

szeretett edesanyank, nagymamank,
dedink temetesen reszt vettek!

a gyaszolO csatad

Rendorsegi esemenyek
Szeptember 6-an, ejjel rei 3-kor igazoltatolt a jar6r a Pasztor 1. Ul es a
MAV allomas k6zblt egy gepkocsivezet6t. A vezet6r61 kideriilt, hogy
iltasan vezeltejarmuvet. Az eljarast folytatjak ellene.
18-anjelentellek, hogy egy tanulo elsz6kiilt az iskolaja kollegiumab61.
Ajar6rbk megtalaltak a varosban k6szalva a diakot, el6Mlitoltak es az
iskolaba visszaviltek.
26-im egy Apponyi utcai haz udvarab61 meglovasitoltak egy kerekpart.
A serlett altaI adolt szemelyleiras alapjan, valamint az elkovet6k altaI
hasznalt gepkocsi leirasa alapjan elfogtak az elkbvet6ket (tobbsegiik
videki volt), ellen(ik lopas mialt indult azeljaras.
26-an, kes6este, az Apponyi utc{m eszlelt jar6r egy gepkocsit, minek
vezel6je, mikor eszrevelte a rend6raut61, nagy sebessegre kapcsolt, es
Ie akarta razni a zsarukat. Azonban megis utole11ek, igazoltattak, iltas
vezeles miatt el6{1llitoltak es feljelenlel1ek. Jogositvanyat azert nem
veltek el, mert ilyesmi sohasem volt az illet6nek. Viszont 45 ezer forint
helyszini birsagot is fizelteltek vele.
27-en, ejjel 3 ora tajban egy lezaratlan kerekpart loptak el egy ingatlan
el61. Az intezkedes soran megtalaltak a biciklit, aminek esak a vaza volt
mar meg. Ezt a tulajdonosanak visszaadtak. Az elk6vetes
kiirulmenyeinek tisztazasa folyamalban van.

vegyes

Hagyalekb6l: hever6, 6ntollvas szeneskaly
ha. gk lel6csomaglart6 regebbi modellek-hez,
pI. Lada, Wartburg, Nova elektromos sQlo,
Moulinex z6ldsegparol6, abSwing-.feIQlo
lomapad" Hajdu mos6gep kevero-tarcsas
elad6k. Ar megegy. szer. Erd 20/221.£6-33

Fagor felQIl61l6s automala mos6gep elad6.

Ar: 27000 Fl. Erdeklodni: 30-9985.<J96, 30
367-0840

LomlalanHas pineet61 padlasig! K6nyvet,
hagyalekol elszallilok! Nagy Sandor
30/503-5829

Lakodalmal{,
rendezve~yek,

vacsorak
zeneszolgaltatasa!

Tel.: 06-20/221-66-33

Gye., Vasarteri lip-en koz~pso lakas
butorolva, hOSSlU lavra kiad6. Erd.: 66/386
500

Dunnal, parnal, hagyalekol veszek
Gyoman, PelOfi U. 64. 30/4643-956

Nyugali hasznall eikkek, kerekparok elad6k
a Kulich Gy. uleai hasznalteikk
kereskedesben. Erd.: 20/9857-259

Gye., felkom[orlos paraszlhaz,
bekoll6zhetaen, Kalvin u57 sz. alall, elad6.
Erd.: 70/2015-208: 66/282-148

Gye., Rak6czi u-ban, 4 szoMs, dupla
fUrdoszobas, dupla ebedl6s, 2 bejaralu
polgari haz meliekepUielekkel, dupla
garazzsal, vegyes tQzelessel,
berendezessel elad6. Erd.: 661787-723;
30/851-99-02

Gyoman, Arany Janos U. 16. Sz. alall 4
szobas, 6sszkomforlos haz elad6. Erd.:
20.1526-65-73

J6 allapolban leva 1 lengelyes fem, Qgela
hinl6 nagyon szep, megklmelt allapolban 2
szemelyes borQlessel, dupla laresafekkel
149.000FI-er1 elad6. Tel: 06/70/635-8856.

Hasznall Qsl, kiesi szal6pres, dohanyz6
asztal, szekrenysor. agynemQtart6,
lalal6szekreny, Qlogarnilura, sz6nyegek,
regi tipusu konyhaszekreny, aszlal
hokedlivel elad6. Erd.: 70/329-8493

Gyomlln, a Semmelweis uleaban 3 szobas
esaladi haz elad6. 15 MFl. Erd.: 66/386-058

A FQzfas-zugban gyQm61es6skeri luroll
kullal elad6. Erd.: 70/510-38-80

Gyomaendrad kQlleriilelen, a K6r6sladanyi
uton komfortos haz /ikerhaz felel bels6
felujllas ulan, j6 allapotban oles6n elad6.
Ara: 999.000Fl. Az ar fix kp, alku, esere,
reszleUizehis ninesl A J6fogason
meglalalhal6 a rEiszleles leiras es a fol6k.
Erdekladni ezen a lelefonszamon lehet:
06/70/356-8319

• APROHIRDETESEK • • APROHI DETESEK'

Tisztelt Hirdetonk!
Uj Gyomaendrodi Hirlap szerkesztOsege eim:
5500 Gyomaendrod, Arany J. u. 25.; ~o~lI: 06/20!2~16:633; .
e-mail:gyehirado@freemai/.hu; Bekuldesl hat{mdo minden ho 25.
.................................................................................................................~:

INGYENES CSEHEDE'HE IUHDETES (APHDHIHDETES) .

...................... ,.. , ,., , , , , ,.... ...... ..................................... ~

Okl6ber 6. lip-en f61dszinli lakas sQrgasen
elad6. Erd.: 70/313-48-61

Gyoman, kerles, esaladi haz hosszulavra
kiad6. Garazs, meliekepQlet, gaz, kozponli
IUles, 3fazis van. Erd.: 30/278-1446

.,.".", , ", , , , " ,., " ," ;

Felad6 neve: :

Cime: :

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

Gyoman, a Tompa uteaban 2 szobas uj
epilesQ 2szoMs esaladi haz elad6. 13 MFl.
Erd.: 66/386-058

Gye., a Templom-zugban elad6 1453 m2
lelek es egy 3161 m2-es telek vizparlra
men6, villany, furoll kUI van. Ar megegy.
szer. Alelkek egyben, vagy kQI6n is elad6.
Erd.: 70/94-38-212

Ingatlan

Telefonszam: :

(Iranyar): ~t)................ (olvashaI6Irassall):

Haz, gazdalkodasra alkalmas epiiletekkel
es leriilellel elad6 a Farkas Kalman (volt
Tanaes ul) 36/1 sz. alall. Erd.: 66-284-786
lelefonon. Ar: Megegyezes szerinl.

Gyomaendr6don a Rak6ezi u. 29. sz. alall
nagy esaladi haz elad6. Erdekl6dni:
0630/367-0840, vagy 0630/998-5096

Vasarleri lak6te/epen, j6 allapotU, 16ldszinli,
54 m2-es laMs kis kerllel, dupla garilZZsal
elad6. Erd: 03/30 5576004

Endr6d6n 4 lakasos larsashazban 1. em.
lakas akar bulorozollan, garazzsal egyQll
elad6. Erd.: 30/54-81-633; 30/35-44-166

Gyoman, a Madaeh uteaban haz elad6. erd.:
70/329-84-93

Templomzugi, vlzparli lelkel, nyaral61
vasarolnek (a Pajer strand melletti
agaban)MeszarosAllila 06309680794

Gyomaendr6d Keeseges-zugban vlzparli
horgaszlelek elad6. Erdeklodni: 0630/367
0840, vagy 0630/998-5096
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Asztali napbirak, falinaphirak,
hataridonapl6k nagy valasztekban!

alottak napjara,
Mindenszentekre mecsesek,

selye viragok erkeztek!

Gyo aendrod, Kossuth u. 31.
TELEFON: 06-30/278-04-05

Folyamatosan boviilo arukeszlettel,
szeretettel varjuk Kedves Vasarloinkat!

EUogadunk Erzsebet tatvanyt, Sodexo stb...
Tovabbra is va/that

vasar/asi uta/vanyt barmilyen osszegben!
Nyitvatartas: H-P: 7-17-ig; A TAPiR PAPiR

Szo: 8-12-ig csnpnln

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

(--------------------:-f~i;;-p:kj;~---------~\

... e'erh to arak

... sze/es valasztek
• minosegi termekek
... akciok
• torzsvasarloi kartya
"

Va/assza aSIK RHft. o/tj itt'
Gyom endrad:
- Fa lit 26.
- Bajcsy-Zs. lit 49.
.. B Ucsy-Zs. lit 19.
- H ssuth . 2.
- Hossuth . 66.

ERZ EB T
utalvanyt

ELFOGADU HI

1 pETA, FE EK ES JA"DEI( lALO"
Gy m endrod, Kos uth .45.

10 % arengedmeny
Okt6berl tal 31-ig!

oli ztirol mennyezetlapokra,
szegolecekr

Egyeb ajanlatunk:
Keszleten leva tapetak es

atalog sbol kozel
100 fajta mintab61
val szthat6 tapeta
Ontapad6s t petak

KiSERJEK FIGYELEMMEL
A HAVI AKCIOINKAT!

N'IITVA TARTAs: H-R: 8.12; 13-17.30-16 SlOt: 8·12-16
TELEfON: 66/386.553; MOBIL: 70/503·76·12

Uj Gyomaendrodi Hirlap • f(iggellen varosi haviJap. Feleliis szerkesztii: Bir6
Karoly. szerkeszliiseg: 5500 Gyomaendriid, Ar,my Janos u. 25. sz. Felel6s
kiad6: Bir6 Karoly Tel.: 06/20/221-66-33.
Nyomlalas: Bereny Nyomda, Hegyi Marlon; Mez6bereny, Veszliii uI11/A.
E-mail: gyehirado07@freemail.hu
Terjesztik a gyomaendriidi kereskedi.ik. ~,)N sl~n_l:2_0_60_-70_8_3 -./

A lapunkban megjelen6 velemenyek, erlekelesek, howlsz6lasok, esetleg
fizetetl hirdelesek nem feltellenul a szerkeszl6seg allasponljal tUkr6zik.
Viszont teret adunk minden velemenynek, houasz6lasnak, melynek
hangvelele bizonyos etikai halarok k6z61t mozog. Az "-XX-" jelu irasok fizetetl
hirdetesek, velemenyek vagy PR-cikkek. Cimlapterv: Novak Hanga
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Dl~ Frank6levele

Csak ot perc...
Eltelt nehany nap az okt6ber 23-an rendezett es a
regi varoshazfm megtartott iinnepi Testiileti iites
6ta. Volt idom vegiggondolni az ott t6rtenteket.
Idok6zben veletJenszeruen talalkoztam nehany
egykori, az elso testiilet tagjaival. Velemenyiik
nem va!tozott, lIgyanaz maratlt, mint a K6r6s
etteremben megtartott all6fogadas forgatagaban
volt.

Kedves OIvas6!
Nehany gondolattal odebb majd nyilv{l11ossagra

hozom, meli egyebkent is ez volt a szandekom, az el nem mondott
linnepi beszedem (hozzasz6Iasom). Ha m8jd figyelmesen olvassa,
erdemes lesz az 6rajara pillantani, hany percet vesz igenybe. Miert e
szokatlan keres? R6videsen elmagyarazom.
A hozzam intezett meghiv6ban jeleztek, ezen az iinnepi lilesen viselt
dolgaimert ("a helyi 6nkorm{myzatisag megalapozasahoz es
kiteljesedesehez, varosunk haladasanak elosegitesehez")
hozzajamltam. "Egy szemelyes elismeres Madasaval" kivannak
megemlekezni, es kerik, fogadjam el a meghivast. Reszveteli
szandekomat 20 j 5. okt6ber 9-en 12 6niigjelezni sziveskedjek!
Milltan semminemi\ elismeresre nem tartok igenyt azokt61, akik 3 eve
meg megbelyegeztek, megalaztak Torma doktornovel az elen, az
egesz megye eloll! Telefonon tisztaztam mirol van sz6? K6z6ltek csak
egy emleklap es erme, arr61, hogy valamikor 25 eve megalakliltak az
onkormanyzatok. Rendben van, montltam, az nem e1ismeres,johet, de
akkor kerek 3-4 percet, hogy sz6lhassak egykori kepvisela
tarsaimhoz, es termeszetesen megk6sz6njem a megemlekezest. Aztan
megirtam (nem szoktam!) a felsz6lalasomat. Az linnep elall egy
nappal telefonon sz61tak a felesegemnek, hogy csak 2 percet kapok!
Nagyon si\ru a program, nincs t6bb ida. Visszajeleztem, nem baj,
akkor inkabb hallgatok.
ATestiileti iiles rend ben lezajlott. Diszpolgarit es ket egyeb kitiintetest
adtak M. Vegre egy gyomai haziorvos is elismero ok/evelet kapott
mllnkassagaeli, Dr. Darvas Tamas szemelyeben. J6tt az emlekoklevel
es hme kiosztasa. Sorban allassal. Elatte zene, vers es a polgarmester
iinnepi, rem r6vid megemlekezese. Sajnalom, de Ie kell imom, egy
sz6t nem sz6lt, nem emlitelle, hogy ott iii egy tllcat idos ember, aki
annak idejen az elsa volt. A kezdet, az igazi nagy es izgalmas feladat
elsa csapata. Mikol' en 1990-ben polgarmester lettem, Toldi Balazs 9
eves volt! Ugy tiinik, semmit sem tutl r6111nk, vagy nem akar. De
udvarias lehetett volna! En, yen bolond meg azt hittem,
megkii16nb6ztetett tisztelettel k6sz6nti majd a ma mar idas, egykori
elso Testiilet megjelent kepviseloit. Nem lette, sem a, sem mas.
ime igy sz6ltam volna, ha szannak ram 5 percel es helyzetbe hoznak.

(A l11egszo/ila.l'ok melluzve. merlnel11ll1dlal11 kik /esznek all.)
Az emlekezes az emberi klllttira resze. Az elsa sz6 a koszonete l

Kosz6njiik meg, hogy ma itt egyiitt lehetiink a regi varosbaza
nagytermeben, egykori otthonunkbnn. Mi, az elsa sznbadon valasztott
Kepvisela-testiilet tagjai IHilasan k6szonjuk ezt a szep gesztust,
lehetaseget! K6sz6njiik Polgarmester tlr! Itt vannak vellink nk6zii!iink
mar eltavozott egykori tarsaink: Kruchi6 Lajos es BMhori Gyula is,
kegyelettel es szeretettel gontlolunk rajuk.
1990 aszen bMran belevagtunk az ismeretlenbe, mert hittiink es

Lakossagi szennyviz csatlakozasi palyazat
Gyomaendl'od Varo~ Onkormanyzata tamogatas kivan ny(ljtani a
talajterhelesi dijra kotelezett lakosok sz{\mara a szennyviz csatlakozasi
pontok kiepitesehez. A tamogatasrn egy r6vid palyazati adatlnp
kit61tesevel lehet palyazni. A tamogatas 6sszege a szennyviz
csatlakozasi pont kiepilesi k61tsegeinek 50%, de legfeljebb60.000 Ft.
A fenti tamogatasi palyazaton kiviil varhat6an 20 16-t61 kommunalis
ad6 kedvezmeny formajaban tovabbi tamogatast lehet majd igenybe
venni a palyazatban resztvevo szemelyeknek.
Apalyazat tovabbi reszleteit a palytizati felhivas tartalmazza.

akartunk egy jobb, szebb, szabatlabb vilagot. Utt6ro szerepet
vallaltunk. Elveztiik a lakossag bizalmat es az erat adott. Egyiitt
kezdtiik eJ tanulni es gyakorolni az onkormanyzatisagot, a
gazdalkodast, az egyiitt tervezest, a lehetosegeink felmereset.
Talalkozva a val6saggal, az kij6zanitott mindannyiunkat, de nem vette
el a kedviinket.
Endratl es Gyoma ebb"n az idaben meg gyakran egymasnak fesziilt,
elihetO emberi, erzelmi okok miatt is! A helyi sajt6, mely szinte negy
even keresztii! elleniink volt, csak elezte es elvezte a ket telepiilesresz
idankenti ellentetet. Sokllnkat az itt levak k6ziil igaztalanul
meghurcolt, nevetsegesse, guny targyava tett, hamis kepet festve az
ut6koroak. Ne feledjiik, az irott sz6 megmarad!
Ketlves Kepviselo tarsaim, barataim! Szeretnelek benneteket
emlekeztetni az egykori varoshazank dolgoz6ira. Ok velunk egyiitt
tanultak es gyakoroltak az tlj rendet! Sokat k6sz6nhetiink nekik! Egy
kedves, lojalis, segitokesz appanlhlst or6k61tiink Jenei Balint egykori
tanacselnoktal. Kosz6net erte! Szeretettel es halas szivvel gondolok es
emlekezem rajuk! K6sz6net Nagy Istv{lOnenak, Ellanak, aki a
penziigyeinket intezte nagy szakertelemmel ,j6 szivvel es megeliessel.
Az ad6ugyekhez en szemelyesen nem ertettem, de halasan koszonam
Homok Uszl6nak halala utan is es Papaine Erzsikenek a munkajukat!
Szomor(lan emlekezem Uhrin Zoltannera, Mandira harcossagara,
sz6kimondasara! Sajnos koran itt hagyott minkel. K6sz6n6m a
Testiilet neveben is a miiszakiaknak, Nagy Maribinak es tarsainak
faradsagos munkajM! Sokat kiiszkod6tt a varosi gondokkal Balog
Karolyne Gitta, k6szonet erte! Es nem feledkezhetek el Dr. Kulik
Evar61! Felejthetetlen emlekiink a Miniszterelnoki Hivatal 1993.
aprilis 6. 0 volt ott velem az egyhazi iskola sziiletesenel. K6sz6net
Szab6 Lacinak, Gellai Gyuszinak, Gyorfi Lacinak, akik epsegben
vittek es hoztak benniinket, ha menni kellett, a varosi kocsival!
A vegere hagyom minden idok legtehetsegesebb, legszorgalmasabb
titkarnajet, Kigy6si Ferencnet, Katit. Ot a J6isten kiildte az en
segitsegemre. K6sz6n6m, az akkor meg kezda, halk szavu Jakucs
Marikanak megbizhat6sagal, kedves mosolyM, ugy gondolom az a
mestere Kigy6sine volt, biiszke lehet ra! Mi teltiik lehetove Csorba
Csabanak, hogy fiatal jegyzakent megszerezze a jogi doktoratusal.
Timar Gyongyi utan ez ev majusaig a volt a varos jegyzoje. Melt6
kepen bUcsllztatta el az 6nkormanyzat mielatt eltavozott volna mas
varosba, mas munkak6rbe.
Ez a terem orzi a mult nagy vitait, 6romeit es iinnepi pillanatait. Ez a
gy6nyolii terem akkor csak a mienk volt. Ma mar csak vendegek
vagyunkitt!
Igen tisztelt polgarmesterur! Kedves fiatal barMom!
Kivanom, hogy a k6vetkeza 25 ev hozzan ennek a varosnak szep,
tartalmas j6vot! EpUljon es szepulj6n a gyennekeink, unokaink
6r6mere!
Mi pedig, egykori elsa kepviselok, nagy belsa 6romme! es csendes
buszkeseggel eljuk meg hMralevo eveinket, tudva, tettunk vaJamit a
varosunkert, letettiik az alapokat!
Tisztelt polgannester Ill'! Tisztelt Kepvisela-testiilet!
Kivanom, hogy 25 ev mtllva Onok is ugy erezzenek es emlekezzenek,
ahogy azt most mi tessziik! Akkor mi mar regen nem lesziink, de
lesznek (Ij generaci6k, akiknek ismemiiik kell a telepiiles m(t1tjat, mert
ne feledjuk: az emlekezes az emberi kultura resze!
Koszon6m, hogy meghallgattak!

Cyomael/drOd, 20/5. oktober 23. D,: Fral/ko KilJ'oly polgarmesler

Halottak napi megerrlh~kezes

A Sacramentum Temetkezes

halottak napi megemlekezest tartott

az Endrodi es a Gyomai koztemetoben

2015. okt6ber 30-3n es okt6ber 31-en.
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Mindenszentek es a halottak napja a halottakra val6 emlekezes unnepe.
Azl a helel, amelybe a halottak napja esik, halollak helenek nevezik. E
napon ma is szokas halottak emlt:kezetere a sirok megtiszlilasa,
feldiszitese es gyerlyak gyujtasa. A nephit szerinl iJyenkor
hazalMogatnak a halollak, ezeli sokfele szokas, hogy szamukra is
megterilenek, kenyeret, sot, vizel tesznek az asztalra. Bukcivinai
magyarok siitnek, fOznek es kiviszik az ennival6t a temetobe, ot!'
elosztogatjak. Ahany halottja van a csaladnak, annyi gyertyM
gyUjtanak olll1on. Az [poly menti falvakban, aki nem tud temelobe
menni, oltl1on gyUjt gyertyM. Regebben figyeltek, kinek eg el
hamarabb a gyeliyaja, mer! a hiedelem szerint az hal meg elobb a
csah'tdban. A szegedi tajon "mindonszentok" kalacsa, "koduskalacs"
neven tires kalacsol siilollek, amit a teme!o kapujaban varakoz6
koldusoknak adlak, hogy ok is megemtekezzenek a csalc\d halottair61.
Csall6kozben is az ezen a napon siilott kalacsot osztollak szet a temeto
kapujc\ban c\ll6 es imadkoz6 koldusok kozott, nehogy a halottak
hazalc\togassanak. Jaszd6zs{1l1 mikozben a temetoben gyertyat egettek,
odahaza is egve hagytak a lampc\t, hogy a halottak szejjel tudjanak
nezni. Dgy veltek, "Mig a l1arang sz61, a halottak otthon vannak." Ezen
a napon tiltottak a mun1<M, nehogy megzavatjak a holtak nyugalmc\t.
Tillollak a mosast, merl all61 reltek, hogy akkor a hazajar6 halott vizben
allna. Nem meszeltek, mert a fergek elleptek a hazal. Szlav6niaban nem
vegezteksemmilyen fOldmunkat, nehogy kelesesek legyenek.

A toklampas tOrtenete
A toklampas eredete egy nagyon regi ir mondab61 szarmazik, ami ben
Umpas Jacknek egy reszeges, am csalatinta naplop6nak sikerlilt
raszednie az ordogot. A boh6kas szeszkazc\n, Jack, templomnak meg
kozelebe sem ment,j61 esett ehelyett a meleg kocsmaban duhajkodni es
reszeg cimborakkal mulatozni. Sajnalatos m6don a tivornyak vegen
maga az ordog is megjelent es folyton zaklatla a derek polgart, akil
szemmellc\thaloan zavarl az allando kisertes, es a boros kancson kivlil
nem kivant maganak tarsasagol. A nemkivanatos szemely ellen csupan
egyetlen vedekezesi lehetosege ad6dott, el kellett venni a kedvet a
lovabbi kisergetestol. Jack egy hatalmas fahoz vezette a pokol kiralyM,
es ravette, merkozzon meg veJe fc\ramaszas tekinteteben. AsMan
termeszetesen elfogatta a kihivast, nem gondolta volna, hogy egy ilyen
csekely versenyszamban kepes alulmaradni. Jack megvarta, mig az
ordog j6 magasan felkllszik a fa tetejere, majd egy keresztet vesett a
torzsbe, hogy ellenfelet megakadalyozza a lejutasban. "Bosszllb61" a
patas famaszo bajnok Jacket halala ulan nem eresztette be a j61
megerdemelt Pokolba, raadasul a
Menny kapui sem nyiltak meg
haszon!alan eletli lelek elott. Az orok
szami'lzetesre ltelt Jack egy fc\klyar
vihetett csak magaval- amelyet a feny
hatekony megorzese miatt egy tokben
helyezett el-es igy jarta, sjarja az6ta is
az ejszaka sotetjet. Babonas em berek,
hogy ell'izzek Jacket egy lampast
raknak hazuk ele, vagy az ablalC1.lkba.

Fiirj Kala/ill - Mahler Csaha

Kiallitas
Okt6ber elsejen a
Vidovszky
Keptarban nyilt
kiallitasa Sallai Lajos,
bekescsabai
festoml'lvesznek.
Dr. Frank6 Karoly
koszontoje
utan Banner Zoltan
nyitotta meg a tarlatot.
Megtekinlilelo
november 13-ig
a keptarban.

November elsejenek iinnepe, Mindenszentek napja az Egyesult
Allamokb61 indult, angolszasz eredetl'1 Halloween-iinnepre vezetheto
vissza. A nap eloestejen a k6bor lelkek, a keltak halolli istenenek
ejszakaja. Halloween azonban az egyik legregibb unnep, melynek
evszazados tortenetisege kevesse ismert. Evszazadokkal ezelott a mai
Nagy-Britannia es Eszak-Franciaorszag terlileten eltek a keltak. A
keltak a termeszetet magasztaltak es sok istent imadtak, de a napisten
volt a legfontosabb, aki a munkat es pihenest jelkepezte, tette
gyonyorlive a foldet es novesztelle a termest. A kelta ujevet november
I-jen unnepeltek, egy nagy fesztivallal, mely a nap-szezon veget, a
sotetseg es hideg kezdetet jelezte. Akelta hagyomany szerint a napisten
Samhain, a halal es a sotetseg fogsagaba kerlilt ilyenkor. Az ujev
eloestejen, okt6ber 31-en a hiedelem ugy tartotta, Samhain osszehivta a
halottakat. A halottak klilonbozo formc\ban jelentek meg: a rossz
lelkek, allatok figurai! oltollek fel, fOkent macskaet. Okt6ber 31-en,
miutan a termest betakaritottak es a hosszU hideg telre elraktaroztak,
megkezdodoll az linnepseg. A kelta papok a hegyteton a szent tolgyfak
alatt gyiilekeztek, llj tiizet gylljtottak, termeny es allat aldozatokat
mutaliak, es a tl'IZ korlili tancuk jelezte a nap-szezon veget es a sotetseg
kezdetet. Amikor eljott a reggel, a papok minden csaladnak parazsat
adtak, hogy llj luzeket gylljthassanak. Ezek a tlizek talijc\k melegen az
otthonokat es uzik ki a gonosz szellemeket.

- FK. - M.es. -

Fiilj Kata/in - Mahler Csaba

Hazajaro lelkek

Em(ikezes biiS kOllllyei
Itl/(fllak a fo(dre,

SzivulIkbe marko( a millt
jiljda(m(lf/ak szornye.

Erzelmek piltaros orvenykent
Iwval'Ogllali,

AjkulIkoll Ita(v(lI/yall cseng
egy kesedi mOlldat.

A mezszillli gyerlyak sercegese
Ita({atszik,

TemetfJi fellt?r csendet
Iiljalja a Itit.

Egbe tekilltiillk imal'{(
!thou I/jjakka(,

Megcs6lwlja IlOmlokl/lIkat
egy allgyal.

Hiivos IUlI/tok iltetik a
banat viragat,

Halk koszolletiiket a
l'iflig ere t(l/jak.

Ottltonunkba I'aljulf a sok
Itazajliro lelket,

felelllle vliftoZllak az
e(ilhlf/o percek.

Oszi het"
"a Szent Gellertben

Okt6ber masodik heteben "Oszi hetet"
tartottak az iskolaban. Az als6s gyermekek erdekes,

yidtozatos programokon vehettek reszt delutimonkent.

Volt dio- es mogyorotores, jatekos,
kerekparos iigyessegi verseny, termeskepeket

es gyLimolcssalatat kesz[teltek.



Nernzeti iinnepiink

Idei diszpolgar es kitiintetettek
Dnnepi Kepvise!o-testuleti iiJesen, okt6ber 23-an, a volt varoshaza
disztermeben adtak at az idei diszpolgari cimet es kitLinteteseket. Toldi
Balazs polgarmester az onkormanyzat neveben nylljtotta at a
kitunteteseket. Vary J6zsefdiszpolgari cimet kapot1 iden.
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Tamogat6k
2015. okt6ber 17-en a Selyem Uti 6vodaert A1apllvany j6tekonysagi vacsorat
rendezett.
Ezuton is megk6sz6njiik minden kedves tamogat6nknak hozzajarulasat,
rendezvenyiink sikeressegehez.A befolyl6sszegb61 Mikulas es Karacsony Onnepeken
a9yermekek reszere ajandekcsomagol kesziliink, tovabba szerelnenk egy -egy udvari
jalekkal b6vlleni az 6voda es a b61cs6de jatekallomanyat
Tamogal6ink vollak:
Anna ABC, Oszlacs Csaba loltanne, Endrodi lIIalszer, Kitti Fodraszat, Siluett-Fitnes.
Bekesi Burger Bar, Kucsmik Istvan Ajandekbolt, Best Vegyeskereskedes,
LalszereszOzlet. Hungaro·Lapp Kit, Real Elelmiszerbolt, Rojik Zsoltne, Somogyi
Istvan, Vaszk6 Balazs, Fekecs Edina, Novak Rita, Vaszk6 Belane, Par6ezai Zollanne,
Turul Cip6 Kit., Szarka Csilla, Edit Reformhaz, Mini Pekseg, Soez6 MMonne, Farkas
Male, Kazaine Fekete IIdik6, Takareksz6vetkezel, Mesterne Kovacs Szilvia. Szeesi
Henrietta, Magyari Janos, Magyarine Sellei Anita, Pavilon Pizzeria, OMV T6rekvo Kit.,
Gyomafarm Kit., Gleneor Kit., Giriezne Farkas Judil, Gabona·Tarol6 es Logiszlikai Kit.,
David 1mnine, Zsoldine Gonda Zsuzsanna, Taplr-Papir. Szuj6-Feher IIdik6, Endrodi
Patika, Diadem Gy6gyszertar, Marg6 Divalaru, Uhrin Attilane, Kurilla Zsolt, Gyomai
Iparcikk Bt, Gyomapress Kit., Nagyne Raez Ildik6, Gacsi Oplika, Gyomapaek Kit.,
Gyomahus Kit., Siker Kit., Molnar Zollan, Berill Ekszeruzlet, Mamut Kit., Giriez Laszl6
es felesege, Belvarosi Turi, Gondozasi K6zpont, Kati Divataru, Folt-Slopp, Tandi
Sandor. D6ra BordiszmO, Wolfne Kereki TOnde, Mel6dia Ozlethaz, Klnai Ozlet Endr6d,
Kalamaris, Hungarofresh Bt, Osk6 Sandor, Farkas Katalin, GerMt Renata. Bajzak
Anlal, Bajzakne Bukva Anik6, Seylolee Kit., Jueca Viragbolt, Gaal-Veha Orsolya,
Kredenc, Kovaesne Pulnoki IIdik6, Szab6ne Sz6nya Gy6rgyi. Varju Andrea,
Polgarmesieri Hivalal, Megyerine Osk6l1dik6, Bedo Szilamer, Szab6lstvanne, Welvet
BUlorboll. FOlop Zollan, Szekely Denes es felesege, Ambr6zine Omiliak Marg6,
Barjakne Manyika, Ait Janos. R Nagy Emese, Hunya Agnes. Kovaesne K6sa Judit,
Liget Gy6gyfOrdo, Sallai Janos, Sallaine Socz6 Anita, Szab6 Anik6 fodrasz, Csoke
Janosne, Belane Marg6, Lapatinszkine Kucsmik Andrea, Pal Levente, Vaszk6 lollan,
Edina Viragbolt, R6vidaru Bolt. Bartolak Timea. Oroszne Kovacs D6ra. Kovacs
Pelerne,Endrodi Cipokellek Kit. Kert-Kivi Kit., Gr6fik lollan, Farag6 Fl6ra, Kiss FUlop,
Tlmarne Kiss Gabriella, Tarsolyne Puskely Anita, PUJ Marianna, Kurilla Zsolt, Brezovai
Edit, Zs6g6n Renata, Geesei RicMrdne, K6csi M6nika, Szab6 Maria, Fiil6p Imre,
Dinya Lajos, Leh6czky Zita, Nagyne Farkas Szilvia, TlmarAndrea, Tlmar Maria, Mester
Szabina, Kovacs Anik6, Gellertne Vaszk6 Timea" Feherne Wagner IIdik6, Balog
Tamas, Pal Levente, Csaklne Meszaros Anita, Siito Gy6ngyl, Kovacs Laszl6ne, Varga
Peter, Csikne Fazekas Andrea, Agostonne Farkas Maria, Leh6czkine Tlmar Iren,Antal
Andrasne, Vaszkan Gabor, Rideg D6ra, Par6czai J6zsefne, Lalk6czkine Erd6s
Magdolna. Latk6czki Laszl6. FekecsAtlila, T6th Ferenc

Endr6diek Barali Kore Egyesiileloek, valamint pedag6gus nyugdijas
klubnak is.
Gschwindt ,M~haly 1950-ben sziilelett Mez6berenyben. I972-t61
Gyoman az AFESZ 6. szamu biszlr6jaban helyezkedett eL DolgozoH a
Pavdonban, a Hollerban, es a Vadasz biszlr6ban is. 1992-t61 egyeni
vallalkoz6kenl folylalla ml.lnkajat. A6-os bisztr61 Uzemelteti, majd 1994
ben elelmiszer-iizletet is nyitott. Csaladjaval egyiitl kezdelekt61 fogva
b.ekapcsol6dotl GY0maendrod Varos Nemel Nemzetisegi
Onkormanyzalanak munkajaba. Gyomaendr6d varas lestvervarosi
kapcsolalainak apolasabanjelenl6s reszt vallaL
A gyomaendr6di onkormanyzat fennallasanak negyedszazados
evfordl.l16ja alkalmab61 az onkormanyzat egykori es jelenlegi
tisz(segviseI6inek, tagjainak es mindazoknak, akik a levekeny
kozremukodesUkkel folyamalosan hozzajarultak a helyi demokracia
kibontakozasahoz es megszilardulasahoz, azoknak egy emleklapot es
emlekermel nylljlott al az onkormanyzal neveben Toldi Balazs
polgarmesler. Tobbek kozoll azeddig volt polgarmestereknek: Dr. Frank6
Karolynak, Dr. DaviuImrenek, VarfiAnurasnak...
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Vary 16zsef egy olyan
gyomai csalad egyedulo el6
tagja, ahol nemcsak 6,
hanem a csalad lobbi lagja is
maradand61 alkololl a
telepules erdekeben.
Ladanyi Gabor es
Gschwindl Mihaly reszere
Gyomaendroderl kitiinlel6
emlekplakettet adoma
nyozott az onkonnanyzal.
Ladanyi Gabor 1950.
augusztus 23-an sziilelett

Devavanyan. Kezdetben a devavanyai, majd a gyomai AFESZ-nel
dolgozotl. 1977-ben kezdett lanilani Bekescsabim, 1989-t61 pedig a
gyomai gimnazillmban vendeglat6i es kereskedelmi szaklargyakal,
valamint kozgazdasaglant l,mitoH nyl.lgdijazasaig. Akliv tagja az

Vary J6zsef J924. janllar 2-an szUletett, a Wagner csalad ma el6 egyellen
tagjakent. Nagyapja Wagner Marlon fatelepet ll:tesitet1 Gyoman, a
kazangyar helyen, majd a csalad 1926-ban megalapitot1a a Hungaria
Nyomdat !S, amely villanymotoros gepen oyomtatta a helenle megjeleno
Gyomai Ujsagot 1926 es 1944 kozott. Az 1926-t61 1944-ig hetente
megjelen6 Gyomai Ujsag teljes peldanyszamat bekotve a Gyomai
Sztil6fcHd Banlti Komek aj{mdekozta, mely a Hatar Gy6z6 Varosi
Konyvtarban kerLilt elhelyezesre.
20 II-ben jeIent6s osszeggel jarult hozza az 6szikek Jd6sek Ot1hona
bovitesehez, fellljitasahoz.

Okt6ber 23-an a Szabadsag
teren zajlott az emlekezes.
Toldi Balazs koszonto szavait
kovetoen Dank6 Bela
orszaggyulesi kepviselo
mondott iinnepi beszedet Az
linnepi megemlekezo
musorr61 a Kis Balint
Altalanos Iskola diakjai
gondoskodtak. Az iinnepseg
ezt kovetoen a hagyomanyos
koszoruzassal fejezodott be.
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Biro-Balogh Tamas Dery-dijat kapott Bethlen Napok

Cikk: MTl alapjllll

Kolbaszfesztival

D ESE
E z6' 0 ALALOM,

! ell: 70/2 0-54-68

Okt6ber 24-en es 25-en tflrtott:ik a rendezvenyt
"BETH LEN" Nagyenyeden es Gyomaendrbdon cimii konferenciat is
tartottak.
Konfcrencia elnoke volt: Gubucz Jozsef c. docens, nyugalmazott
fbigazgato
Koszontiit mondott: Mihai Horatill Josan kepviseleteben Alain
Lorea Nagyenyedrbl, es Toldi 13al:lzs Gyomaendrbd polgarmestere

ElOadok cs elOadas tcmak voltak :

• Szocs I1diko igazgato: Bethlen Kollegium, Nagyenyed:
A Bethlen Kollegillm tbrtenete

• Dr. Szonda Istvan etnograflls: Bethlen hagyomanyok
Gyoman es tersegebeu

• Gllbllcz Jozsef c. docells, IIY. foigazgat6: A gyomaendr6di
Bethlen Gabor Intezl11eny megalakulasa es
intezmenylbrtenete

Oktober 24-cn neptanc bemutatot Iflthaltak a kulnlrhazban.
Fellt~pok voltak:

• Belhlen Koliegiulll nepttmc csoportja es zenekara
Nagyenyed

• Kbrbsmenli Tancegyiittes - Gyomaendr6d

• Sllttyomba Zenekar .. Gyomaendrbd

Okt6ber 25-en pedig rnegkoszorlJztak Belhlen Gabor szobni.t az
iskola lldvaran.

Santha Jozsef iro, Szlul<ovenyi
Katalin ko!to, mufordito es Biro
B,dogh Tamas irodalomtor
tI~nesz kapla iden a Dery-dijat.
A Dery Tibor ozvegyenek
vegakarata alapjfm letrehozott
dij az irodalmi elet kimagaslo
aJkotoit jutalmazza evrol eyre 
kuzolte azArtisjus az MTT-vel.
A Dery-dij penzjutalommal jar,
ennek forrasa a Dery-hagyatek,

beleeltve a Dery-miivek utan keletkezo jogdijak osszeget is. A dijat
odaitelo kuratorium elnoke Zavada PM, titkara az ArtiSjllS
fOigazgatoja, Szinger Andras, tagjai pedig Ilia Mihaly, Keresztesi
Jozsefes Lator Laszlo.
Az elso D6ry-dijat I984-ben adtak at, akl<or meg Dery Tibor-jutalom
neven, azota tobb szazan reszesiiltek az elismeresben. A korabbi
dijazottak kozolt szerepelnek olyan irok-koltok, mint Csoori Sandor,
Ban Zsofia, Csukas Istvan, Esterhazy Peter, Spiro Gyorgy es Ottlik
Geza, illetve olyan irodalomtorteneszek, kritikllsok, esszeistak, mint
Csurus Miklos, Ferencz Gyozo, Kovacs Sandor Ivan, Lengyel
Andn'ls, Nemeth G. Bela es Radnoti Sandor.
Biro-Balogh Tamas iro, irodalomtortenesz J975-ben szi.iletett
Gyoman. ASzegedi Tudomanyegyetemen 2000-ben szerzett magyar
nyelv es irodalom szakos t,1I1ari diplomat, es ugyanitt vegezte el a
doktori iskolat. Dolgozott szerkesztokent, oktatott az egyetemen,
most altalanos es kozepiskohlsokat tani!. Harom tanulmanykotete
jelent meg (Almodozok irkafirkaja, Tollvonasok, es Mint aki a sinek
koze esett. Kosztolanyi Dezso eletrajzahoz cimmel) es harom kotetet
rendezett sajto ala. Kiadtak ket prozakotetet is Egy fuzet maganelete,
es Nem letezo dolgok cimmel. Az ut6bbi idoben osszegyi.'ljt6tle
Radnoti Miklos hatszaz dedikaciojat, ezek pllblikalasa a kozel
jovoben varhato. Kovetkez6 k6tete, a "szegedi" irodalol11
t6rteneterol szolo Az irodalom szemelyessege, szinten megjelenesre
var.

Oktober 24-en, a Csabai Kolbaszfesztivalon Gyomaendrod
bnkormanyzata Nagyenyed testvervarosunk, Mihai Horatiu Josan
polgarmester vezette kiildottsegenek tagjaival megerositett
csapattal alit versenybe a legjobb kolbaszgyllro cimert. A
gasztronomiai esemeny a kulinaris elmenyek mellett modott adott
arra is, hogy Toldi Balazs polgarmester talalkozhasson azokkal a
partnerekkel, akik sokat segithetnek Gyomaendrod celjai
megvalositasaban. ..............-.-,-
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D OR, ANT KDUTORT AS aOK!
Gyomaendr6d, VI ker. 540.

Telefon: 06·-30/9533--594

ALIS AitON VESZEK:
Boltberendezest • hagyatekof, regisegel(et,

6cskasagokat 8 regi stilbutorokat
'parasztblltort (szekreny, aszta), kaszli, sublOt,

faliteka, konyhaszekreny, lada, szek,
tiikol' es tiikorasztal, kredcnc)

Fizetes azollllal, keszpellzzel!
86rkai lsoll, G)'olllaelldrod, Bocskai u. 59.

"Seep I'II/"ibllll, 111'1I11)' IIjtVII UCYELET: ejjel-nappal hivhato
kupugsz I/IUSI. //(Jgl' sZlIblltl-e!" telefonszam: 06-30/630-80-97

(Wedres Sill/dOl)
~ CsfikeJ~nos ~

TE ETKE ESI SZOL6ALT TAS
Temetkezes, temetkezessel ka csoJatos

tcljes kori' iigyint'zes
GY01l1ASZOLC [PARi PARK KFT.

GyolllaeJldrifd, Iparlelep III. 2. sz.
Tel.: 66/386~233,' Fax: 386-269

Az ugyfrlszolgalati iroofl lIyitva tarl<\sa Illunkallapokon:
8·12:00-ig es 12:30-15 on\ig. ipgyom~szolg@if1tcr1lctox.hu

Varjuk kedves va arl6inkat a
Fo ut 2 4. sz. alatt (a T-Mobil helyen), a

Mob' elefon zakiizletben!,
Uj es hasznalt n10biltel fo 0

ertekesitese, javitasa!
Tartozekok, navi ac'6k!

Nyitva tar(as: ~-P: 9~12; 13-17. ijol1ijI4~414~~
uzo.9 12.

CSONTKovAcs-AKUPRESSZOR

Ruhajavitast vallalok!
Cipzarcsere, jUggol1yl'al'l'as, atalakitas, szc1kiies, bffvites

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

Szombat: SZUNNAP!

• Epft6ipari szolgaltatasok nyujtasa,

epftesi anyagok szallftasa

.~ • Kornyezetvedelmi engedellyel

~
~ tiszta beton, teglat6rmelek

~C;~ atvetele dfjmentesen
-~

-fti Daralf efon, legla: 2500 f+'fafol
Elerhet6segek:

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

6

A

Rendel:

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

~~~~~- idegbecsipodesek, iziilet; blokk, tartasi
- rendelfl!lIessegek l1Iegsziilltetese

- lIyaki el'edetii sztidiiftJsek lIIegsziilltetese
- sportsel'iilesek, iziilet; bantallllak kezelese
- Iwgyolllrulyos killa; ol'voslris
- jiilakup II 11 ktl,l'tis !ogyoku/'{/
- pOl'ckofollgservek es terdblokkok miitet

lIelliiili lIIegsziilltetise

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

'ii
Stancolt es hagyomanyo
PAPIRDOBOZ yartasa

I , I

STANC ORMA KESZITE !
R"' z kft.

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

E-mail: rozakft@rozakft.hu :.. , , , ,
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Danko Bela orszaggyiHesi VII. yomaen 6di Disznotoros es
lcepviselo - Sajtokozlemeny 8611erpalinka Ve seny

Tenm: SajtukvztemellY (/ magyarorsuigi meJlefiiittlle(vzetr(Jt
20/5.10.06.
Meg I,ell erteni az illegalis bevan<lorlns olwzta vlllsagot
Az illegalis bevandorlas hulJamai egesz Europal robbanassal fenyegelik.
2015. okloher elejeig a Magyarorszag halarail illegalisan allep6k szama
meghaladla a 312 ezer rot. Europa es Magyarorszag peldiltliln nagys<igil,
Wmeges ncpvandorlassal all szemben.
Akormany nemzeti konzuliaciot hirdetett. melynek soran tobb mint 1millio
ember moncha el I'elemenyct. Amagyar emberek dontol1ek: az orszilgol meg
kell vedeni. Magyarorszagmlk a schengeni egyezmenyben is rugzitelt
kUlelezettsege az orsz~lg es az Europai Uni6 knlsu halarainak vedelme.
Minden Jeres. amil a magyar kormany eddig lelt. es minden inlezkedes, amit
meg lenni rog, ebbul a p<lrancsolo kUlelessegbul vezelhelu Ie.
A magyar kormany ennek megfelel6en egyenelmCI lepeseket telt. Az
Orszaggy(i1es biztons,igos Il<Innadik orszagga es biztonsagos szarmazasi
orszagga nyill'anitolla az EU tagjeloll Szerbifll - !gy az onn<ln erkez6
bevandorlok nem kaphatnak menedekjogot es esetnkben gyorsitott eljarasl
kovet6en lehel6seg nyilik a visszaloloncolasukra. A szerb-magyar
halarszakaszon e1kesziilt ml'iszaki hatarzar mi'lkodik. Toredekere esell
vissza az illegillis bevillldoriok szama. Baranya, Somogy es Znla megye
Horl'iltorszaggal kozos hatarain is folyam<:ltban viln az ideiglenes
biztonsilgi halarzar telepitese.
Magyarorszag a jogszabillyokat is szigoritotta annnk erdekeben. hogy
lIlegl'cdje halarait. A kormany bevezelte iI Wmeges bevandorlas okozta
I'alsaghelyzel rogallllat. melyet eddig hal megye lerliletere (B;ks-Kiskun.
Csongrad, Baranya. Somogy, Zala es Vas megyc) hirdetett ki.
A relll.liirseg es n honvedseg jogszerikn es hntekonyan tud fellepni a
halarzar bi:tGsilasa erdekeben. Ma mar migracios v~llsaghelyzet idejen a
rendurokhoz hasoilioiln hom'elkk is igazollathatnak. elroghalnak cs
el6allilhalnak, illvizsgalhaljak a rllhazalot, csomagokal es jarmliveket,
tovabba idegcnrendeszeli intezkedesben cs halarforgalom-cllen6rzesben
is reszl vehelnek, ezek soran [Jed ig kenyszerito eszkozoket
alkalmazhalnak.
A kormany szigoritotla a Biintcto Torl'enykonyl'ct a h<llarzarral
kapcsolalos blincselekmenyek bevezetescvel, valaminl az
embercsempeszekel siljlo blinlelesi lelelek emelesevel.
Fel kell hil'n! a Iigyelmet az ellenzeki politikllsok felel6tlen kijelenlcseire,
mely akadalyozza es aka I' siilyosbilhatja is a mignici6s helyzelet. Sok
ellropai es mngyar polilikus nem lalja az illegalis bevandorl~ls veszelyeil,
mely komoly terrorl'eszclyt is rejthet magaban
Szamos felclullen nyilalkozat hangzolt el az ellcnzek reszeruL mint
peldalll Gyllrcsany Ferenc szeptemberi kijelenlesei. miszel'int .,Onneplu.
boldog IOmeg erkezett Magyarorszagra, "es "rendurok tamadtak ril a bekcs
meneklHtekre. nem pedig fordilva."
AOK elnokenek nyilalkozataval szemben nekilnk fel kell hivni a tigyelmel
a rendorok es a katonak embelfelelli erOf'esziteseire. mellyel elJaljak
szolgalatllkat es megveclik Magyarorszag es az Unio hatarait.
Szigetvari Viktor, az Egyiltl tflrselnoke azl nyilalkozla a bevfll1dorlasi
kvolarol .. hogy )vlagyarorszagnak a ra korabban kiszabni kil'ant kvotanal
nagyobb mennyisegli meneki\!let kell bevallalnia. mini hatal·orszag."
A felel61len kijelenksek tnkreben kerem a magyarorszagi es eUI'opai
polilikllsokal a felc16s politizalasr<:l. A IOmeges illegalis bevandorlas egy
valsag. melyel meg kell erteni. FOIl!OS, hogy kiHonbseget legyCink a helyzel
megoldasa es a helyzet kezelese kOzoll. A megoldasra Magyarorszag nem
Iud vallalkozni, de valialkoZllnk arm, hogy kezeljuk.

***
A kozelmillt hire
"Netanjahu megkezdte Jeruzsalem ketteosztasat"

- De //(/ ({ zsidok ellle/llek dllllelerlllagasjh/al, abbot lIines hiszli 1I,l'lfgalon/
A kd varosreszl tizikailag ell'alaszlo betonelemek elhelyezeset kezdlek
meg Jerllzsalem egyik zsido es arab lak6negyedenck halaran -.ielenlelle az
izraeli media. Az "iLieiglenes rend6rsegi zaropont" feladala. hogy
megakadalyozza. hogy kovekkel es Molotov-koklelokkal Liobilljak meg az
ilIon elbalado alliokal es a h;izakal. Az 01 meter magas betonelcmeket a
szeplember kiizepe ola larlo er6szakhullam megtoreset celz6 biztonsagi
intezkedeseik reszckenl kezdte el kihelyczni a rend6rseg minap, egy
v<:lsarnap delulan. Jerllzsalem Dzsabel Mlikaber nevel arab es Armon
Hanaciv nevu zsidolakonegyede koze. a kel varosreszt elvalaszto koziilra.

2015. november 28-an a Varga Lajos Sportcsarnokban kerUI
megrendezesre a VII. Gyomaendr6di Diszn6toros es Bollerpalinka
Verseny, ahova mindenkit varnak szeretettel. A rendezvenyr61
tovflbbi informflci6k, valamit a nevezesi kiin\sok es nevezesi lapok
letolthet6k: gyomaendre.hll
VII. Gyomaendr6di Diszn6toros es Bollerpalinka Versen
2015. november28. (szombat)
Helyszin: Gyolllaendr6d, Varga Lajos Sportcsarnok (Szabadsag tel'
I.)
A rendezveny fOvednoke:
Toldi Balazs Gyomaendr6c1 Vflros polgarmestere
A renclezveny diszvendege es a zS('lri elnoke:
Benke Laci Bacsi negyszeres olilllpiai bajnok mesterszakacs,
mestercukrasz
MCisorvezet6: Nagyne B6di Katal in

Program:
06:00-07:00: Csapatok erkezese, helyek elfoglalflsa
07:00-08:00: Diszn6toros csapatok regisztraci6ja, hllsMveteJ
08:00-11 :00: Bollerpalinka regisztraci6, mintak leadasa, a
zsrtrizesre szilllt hajas vagy tepert6s sUtemenyek lefldasa
09:00: Megnyit6
A rendezvenyt megnyitja Toldi Balazs Gyomaendr6d Varos
Onkormanyzata

09:30: Liltvanyos hagyolllany6rz6 bemlltat6 diszn6vagas
10:00: Laci Bacsi j6 tanacsai
10:30: Ovodasok mi'tsora
II :00: P61us Viktor zenes mi'lsora
12:30: Nagyenyedi Fi'lgevirag NeptancegyUltes musora
13:00: A 20 eves Slittyomb<'l Zenekar koncertje
14:00: Barbie zenes ml'!sora
14:30: Farkas Sandor zen~sz, szinesz miisora
15:00: Megyesi I-Jajni zenes-enekes musora
15:45: Korosmenti NeptancegyUttes nagym('lsora a 20 eves

Suuyomba Zenekar kisereteben
16:30: Erecllllenyhircletes
17:30: Diszn6toros tombolasorsolas
18:30-t61 Rock E::t
18:30: Doors Tribute Band
19:30: Felaldozhat6k
21 :00: Monotone Rock Team

Hagyomanyos c1iszn6toros delek k6stolasa tamogat6jegyert
Tombola 500 Ft - nyeremenyek: a helyszinen feldolgozott
diszn6b61 keszitett ertekes csomagok
Kezmuves jatsz6h,lz, kirakod6 VaSal'. A rendezveny latogatasa
ingyenes!
Rendez6: Gyomaendr6di Udiiltetesi Szovetseg Turisztikai
EgyesCtlet
Tovabbi inforlllaci6k:
Tourinform iroda
5500 Gyomaendr6d, Erzsebet liget 2.
tel: +36/66/386-85J; mobil:
+36/20/994 5525
e-mail:
gyolllaendrocl@tourinform.hu
web: www.gyomaenclre.hu
Keresse rendezvenyUnket a
Facebook-on is!
Tamogat6: Gyomaenclr6c1
Varos Onkormanyzata
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A szeretet kultunija -
Nyar vegi es oszi programok Gyomaendrodon az EvangeIikus Templomban

Nyar vegen es 6sszel 3 kultunilis es lelki jellegti program tette
szinesebbe a gyomaendrodiek elt:tet a Gyomai Evangelikus
Templomban.

Els6kent a Magyar Continental Singers Egyiittes IMogatott el hozzank,
kik 20 [5-ben 54. orszagos turnejukat kezdtek meg. A modern
kereszteny gospel zenet jatszo egyiittes vidam nyarzaro koncertjere
meg a k6rnyez6 varosokbol is erkeztek emberek. Az el6adas vidam,
kereszteny enekekb61 alit, melyek k6zott rovidebb-hosszabb szivhez
szolo beszedeket hallhattunk. Az egyiiltes vegiil nagy tapsot kapott es
mindenki lelkileg feludtilve tet1 haza az esti programrol.
Ezt k6vetoen az "AI'S Sacra Fesztival" programsorozataba
kapcsolodtunk be. Az "Ars Sacra Fesztival" az "Europa a

Fesztivalokert" nemzetk6zi zsurijet61 olyan min6sitest kapott, mellyel
az elismert, kivalo minosegu europai fesztivalok koze emelkedett.
Celunk az volt, hogy a miiveszetek nyelvevel k6zelebb hozzuk az
emberekhez Istent, a sL:eretetet, a szepet, az igazat es aj6t. C~eh IS/VlIII

Prima-dijas gitarmuvesz es Vozar Marlon Krisztian zongoramuvesz
nyujtott mindehhez segitseget. Szinvonalas gyertyafenyes
koncertjtiket ahitat gazdagitotta, majd ezt k6vet6en heliumos Illftk
szalagjara t('IZOtt aproleveleken engedtiik fel a magasba imadsagainkal,
vele egyiitt lellci.ink kivansagait is Istenhez. Ezen a napon nemcsak a
templom, de a templomtorony is nyitva alit a IMogatok el6tt.
A zaro fesztivatprogramon a Gyomai ZenebarMok Kamarakorusa es a
Dr. Mihalka Gy6rgy Vegyes kar lepett fel lemplomunkban Gecseine
Sarhegyi Nora es Gi(;l1ger lfl!ik6
karvezetok vezetesevel. A
kOlllshangversenyen Istenhez es
Istenr6J szoto lelki darabok
segitettek eletlink szebbe tetelet.
A kereszteny kulturalis programok
6r6met csaltak mindannyiunk
szivebe. Ezek a programok nem
j6heltek volna letre adakozo kezek
nel ktil. Ez tItan is szeretnenk
k6sz6netet mandan i GSc!lIvindl
Mihaly vallalkozonak a Magyar Continental Singers Egyiittes
e..tkezteteseert, a Gyomaendr6di Neme/ Nemzetisegi
Onkorll1cwyzatnak, F. Nagy Tibor vallalkozonak a heliumos luftke11,
Tal1di Salldor vallalkozonak, Kiss Zollanl1e Szel1/esi !/ol1anak, Fela}cs
Eva es Izs6 J6zsejiu} presbitereknek, illetve Fl'ilop M6nika
lelkesziinknek a penzbeli adomanyert. K6sz6netlel tartozunk
Mindazoknak is, akik adomanyukat perselyunkbe e1helyeztek.

-FiIOS Kamilla Eva-

LAT§ZERE§Z Z ET
liyomaendrod, Hosiik utja 53. Telefon 284-255
INGYENES I<OMpUTERES SZEMVizsGAlAT
'''Edd, CSthORTOI", PENTEk, szoMbAT 10...12... iG

SURdA: DR. GEdEi MARGiT
10... 12; 14... 16 ORAiG

oRIASI AKCloK
A IAY§ZERESZ UZLETBEN!

November 15-ig
meghosszabbitottuk a Lata!i Honapjat!

Ebbul az alkalombol kiiliinbiizu
akl:iokkal \larjuk ked\les

\lasarloinkat! Ahany e\les
annyi % ked\lezmenyt kap

kerete arabol, ha tukrozude mentes
reteggel ellatott lencse\lel

rendeli !izemu\leget!
KUliin ta\loli, \lagy ol\laso

szem(i\leg mindiis!ize 9.900,- Ft-ert
kaphato! Egyes progresszi\l es bifokalis

lencsekre 30 Ufo ked\lezmeny!

EGESZSEGPENZTARi MRTYAT ES SZEP MRT}'AT ElfOGAduNk!
GyORS ES pONTOS IdslOlGALAsSAl VARjuk kEdvES VASARl6iNkAT!

TislTElETTEl: SIARkA CsilLA OpTOMETRisTA, LhsZERESIMESTER

,
ZI

,
AGROA

o lit 15. sz.
t~?1tdti

Tel.: 66/386-274; 06/20/9527-032
Nagy valasztekkal varjuk

kedves Vasarl6inkat!
Oszi ajanlatunkbol:

gylimolcsdan1l6, cefres hord6,
ustok, kalyhak, kalyhacso,

kanda1l6, munkaruha,
konyhai felszerelesek,

viraghagyma, f6lia, cserepek
savanyit6 edenyek, uvegek,
rekeszek, muanyag edenyek

gumicsizma, takar6ponyva, dr6tkerites
festekek, szogek

ruresz, fejsze, ragcsal6irt6k...
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Soczo Rebeka harmadszor bajnok, Fe er
Dora masodik bajnoki e me

Kel gyomaendrodi judos is szonyegre lepel
Orszagos Bajnoksagon a kozelmullban, es
mindkellen elverekedlek magukal a donloig.
Socz6 Rebeka megvedte bajnoki eimet, igy mar
haromszoros magyar bajnok. Feher Dora ismel
idosebbek kozoll versenyzett es a felnottek
kozotl szerzett bronzerem utan eZllltal
ezuslermel szerzett az U23-as koroszlalyban.
Oklober 3-an, Talan a Diak "A" koroszlaly 50
kg-os sldycsoporljaban alii talamira S6czo
R~beka. Minden merkozesel ipponnal nyerve
harmadszorra lett Orszagos Bajnok. A
sorsobissal nem voll szerencseje, hiszen
bemerkozo volt. Ennek ellenere harom sima
gyozelemmel jUlott a dbnlobe, ahol· ismet
lalaUcozoll azzal az ellenfetlel, aki egy hetlel
korabban legyozle. Ezen a napon nem voll

kerdes, hogy Rebeka lesz a bajnok, ezl a merkozesl is ido elott fejezte be.
Feher D6ra ismel idosebbek kozott lepetl szonyegre, eZllllal a 23 ev alattiak
mezonyeben. A meg csak 15 eves versenyzo a 70 kg-os slllyesoportban
magabizlos gyozelmekkel menelell a dontoig, aha1 igyekezell
megnehezileni j6val Il.Ilinosabb ellenfele dolgat, am eZlltlal az eziislerem
maradt.
Varga ISlvan edzo: Egy hetvege alatt kel versenyzom kozij( kello is clonlobe
jutott Orszagos Bajnoksagon, ~z azt hiszem, onmagaerl beszel. Rebekanak
nagyon t:ros m~zonybt:n kt: II t:ll szonyt:grt: all.nia aeimvedesert, de lokeleles
forma ban volt. Harom ev alatt mindt:n fontosabb verst:nyl megnyert, am
ezzel nines vege a munkimak!
Jden meg az idosebbek kbzott
indul magyar bajnoksagon, ahol
szerelnenk a lehet6 legjobb
eredmenyl elerni! Feher Dora
rUlinszerzesi cellal indullak
U23-as bajnoksagon. A
celkitlizes annyi volt, hogy
jusson el ermes merkozesig.
Nagyon fialal meg igy minden
ilyen leljesilmeny komoly
eredmenynek szamit! Dorira is
Vllf meg egy Orszagos
Bajnoksag a sajal
koroszlalyaban, ahol egyenelmu L __~~::::idI::::J

eel az eremszerzes.

1 hetig csak gyors aj an elt egy no
Egy angot ujsagiro beva{[a/ta, hogy egy teljes Mtig csakis
gyorsettermekben eszik, hogy kideritse, valaban karosak-e ezek az
ete/ek. Erre a sokkolO eredlllenyre azonban lIIeg 0 sem szamitott!
Emlekeznek a Super Size Me cimii filou'e? Na, a Daily Mail ujsagir6ja,
Phoebe Jackson-Edwards ponlosan ezl ulanozta Ie, csak 0 eppen nem
kizar61ag a McDonald's ban evett egy hetig, hanem mindenfele mas
gyorskajat is kipr6balt. Elmondasa szerint az elso napon meg
kifejezetten oriilt annak, hogy hamburgert ebedeJhet, azonban az
ujdonsag ereje a negyedik napra leljesen elszallt, amikor mar az
ebreszlo6ra csorgesekor is undorral gondolt a reggelijere. "Nagyon
hllltamzo lett a kedvem, es fol)'all1aIOSa/1 faradlnak erezlem magam,
akimnenllyil a/lid/am, " - irta beszcimol6jaban a 24 eves ujsagiro. A
hatodik napra pedig szinte olni tudoll volna barmilyen zoldsegert, igy
nem csoda, hogy borzaszl6iln megkonnyebblilt, amikor a hiz6kUra
vegehez eli.
Ami azonban ekkor kovetkezell, meg 61 is sokkolta. Az orvosa ugyanis
megallapitotta, hogy osszessegeben ket szazalekot nott a lestzsir
szazaleka, a eombjan pedig egyenesen megduplaz6dott, amil majd
csak I h6nap kemeny edzessel tud ledolgozni. Es ha ez meg nem Jenne
eleg, a bore es a haja zsirossa vall, plusz sokkal ingeriillebb es
faradekonyabb lell. ..Innelliol biz/osan mashogy fogok nezni a
gyorskajakra, I/Iin/ eddig. .. - kommenlalla a csajszi az elmenyet,
akinek masnap reggel az elsollija tulira egy salcilabarba vezelelt!

Cikk., fot6: Gillaktika BarMi kor
hltp://www.galaklikaklub.hu

iJnnepi elOadassorozat a Galaktika Banlti
Kor jubileumi evfordulojan

2015. okt6ber 12-en; szombaton a gyomaendr6di Galaktika Baniti
Kor 25 eves evfordlll6jM iinnepelte, neves el6ad6k altai jegyzelt
linnepi el6adassorozattal egybekolve.
Gal lime, az esemeny fOszelvez6je koszonetet fejezte ki dr. Frank6
Karolynak, aki lelrehozta es az6ta is toretlenul vezeti a kis csoportot,
majd a Klub tagjai egy az elmitlt 25 ev kronol6giajat tartalmaz6
fot6albummal es mezeskalacs szivvel kedveskedlek a Klub
vezet6jenek.
Kalmar Janos, az Uf6-szovetseg elnoke kihangsulyozta, hogy nem
csak Magyarorszag, de Eur6pa legregebbi uf6 kutat6 klubjakent
tarthatjuk szamon a Galaktika Barati Kort, ahol mindig aktiv
tevekenyseg folyt. Kalmar limos egy emlek.lapot es egy jubileumi
serleget nyitjtott ftt dr. Frank6 Karolynak, ill. "a gyomaendr6di
Galaktika BarMi Kor reszere, amelyet a nemzetkozi es hazai
exopoJitikai kutatasban, az uf6k es a para-jelensegek feltarasaban,
azak objektiv megismereseben, nepszerusiteseben, az elmitlt 25
evben kifejtett kiemelked6 tevekenysegeert niv6dij elismereseben
reszesltett."
S6s Tibor, a hazai uf6-jelensegek elismert, tobb evtizedes
tapasztalatlal rendelkez6 helyszinelo kUlat6ja szinten gratlilait a
Klubnak es dr. Frank6 Karolynak, majd a Nemere Istvan
eletmllnkajar61 keszitett pOl1refilmjet nYlljtotta at neki.
Dr. Frank6 Karoly rovid torleneti attekintest adott a Kilib
megalakulascir61, majd koszonetet monuott azaknak, akik az elmult
evtizedekben segitetlek a Killb mukodesel. igy a teljesseg igenye
nelkiil tobtwk kozotl a Szab6 J6zsef-Pozsar Katalin hazasparnak,
akik lehet6ve tettek, hogy az eves orszagos osszejovetelekre a Kner
Nyomda fahaza rendelkezesre alljon, ill. a devavanyai "T6th
Pistcinak", aki rengeteg devavfll1yai, p6halmi anyagot gyi.\jtott, esetet
tart fel a 80-as 90-es evekben.
Ezt kovetaen erdekfeszita el6adasok veltek kezdetuket, az elsat
Kalmar Janos lartolta: Az "L"-hallgatas mi\veszete, Titkok Foldon
es Egen cimmel, amiben tobbek kozott a Stonehenge jellegij
epitmenyekr61 es rejtett fOldontuli uzenetlikr61 szamolt be.
S6s Tibor: "Csalcidi uf6k" cimmel tartott el6adasaban arra hivta fel a
figyelmet, hogy a tobb szemtanu altai alMamasztott fenyjelensegek,
uf6-esetek egyertelml\ bizonyitekot szolgaltathatnak az egyes
jelensegek hilelessegere. Az el6adas alatt t6bb dokumentalt eset is
vetitesre keliilt.
Aranyi Laszl6 az 1962-es Marsra szallasrol tartott eloadasaval az
eltitkolt tudomany vilagaba avatta be a nezoket, lljrarajzolva a 20.
szazadi Urhaj6zas terkepet.
Az eloadasokat koveloen a Klub tagjai es diszvendegei egy j6
hangulatu kozos vacsoraval zartak ajeles esemenyt.
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SAJTOKOZLEM ENY
MUVESZI;:TEKKEL A MAERT ES A HOLNAPERT

jartassagot szerezheltel< a konfliktuskezelesben es az

eselmegbeszeles iranyitasaban valamint sajat lelki

egeszsegul< meg6rzeseben is.

I

ZEe ENYI

Europal Unlo
Eur6pai Szocialis
Alap

,BEFEKTETES A'JOVOBEMAGYi\llOI~szAG
KORMANYA

A fentieken Idvul egy tanteslUleti

eselyegyenl6segi treningen az egyenl6 banasm6d

elvenek es a foglalkozasi diszkriminaci6 lilalmanak

ervenyesitese erdekeben az ervenyes jogszabalyol<r61,

a kulonboz6 hazai es nemzelkozi j6 9yakorlalokr61, a

sokszinuseg el6nyeir61 kaplak a reszlvev6k

munkajukban is j61 hasznosilhal6 ismerelekel.

A Szechenyi 2020 program kereteben, a 2015. okt6ber

15-i projel<lzar6 rendezvennyel fejez6dolt be a

"MuveszetekkeJ a maert es a holnapert" - Innovativ

kozossegi programok a Kallai Ferenc Alapfoku

Muveszeti Iskolaban TAMOP-3.1.4.C-14-2015-0251

azonosft6 szamu projekt megval6sitasi id6szaka.

A projekt kereteben az egeszseges

elelm6dhoz, kornyezeltudatossaghoz,

tovabbtanulashoz kapcsol6d6 rendezvenyek,

tanulmanyi kirandulasok, a felnovekv6 nemzedek

digitalis kullurajal fejleszt6 foglalkozasok, valamint

halranyos es halmozoltan hatranyos helyzetO tanul6k

szamara szervezelt programok val6sullak meg.

,A tanulasi es magatartasi zavarok

felismerese, kezelese serdU/6 korban" cfmu lanari

tovabbkepzesen a 10-18 eves korosztallyal foglall<oz6

pedag6gusok korszeru elmeleli es gyakorlati

ismeretekre tehettek szert a diakok koreben

tapaszlalhat6 lanulasi es magatartasi zavarok

felismerese es kezelese teren. A kepzes erinlelte a

tanulasi es magatartasi zavarok tuneleil, a problemak

azonosflasat es ertelmezesel, a pedag6giai

szakszolgalati rendszer mul<odeset, az egyultmukodes

lehel6segeil.

,A mentalhigifmes szemleletm6d es technikak

ervenyesftese a pedag6gus kompetenciajaban" tanari

tovabbkepzesen olyan mentalhigienes ismeretek

atadasa zajlolt, amely a reszlvev6k

szemleletm6djanak formalasat segilelte e16. A

program el6segitelte, hogy a pedag6gusok kell6

szakmai onismerel birtokaban egysegben lassak es

kezeljek a gyerekel< es csaladjaik problemait, iIIetve

eletvezetesi nehezsegeil. A lanfolyamon resztvev6k
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Felllfvja a I'elldorseg az autosok jigyelmh!
Az elkovetkezo teli id6janisra valo tekintettel, minden autos
kesziiljon fel a megvaltozo k6fiilmenyekre! Hasznaljanak teli
ablakmos6t, lehelos~g szerint teli gumit, vizsgaljak at a vilagit6
berendezest, az ablaktorlo lapfttokat! Hasznaljanak fagyallo
hut6folyadekot,jegkaparot,jegoldot, es ovatosan vezessenek!

ZAFONYA
Hazankban az afonya elsosorban yadon terem, mig nehany europai es
amerikai allamban termesztik. A termesztett vallozat, azaz a jellegzetes
kek szinu, nagy bogy6jll, Illlltat6s gyOmolcs az, amire a legtObben
gondolunk, ha afonyarol van sz6. Magyarorszagon leggyakoribb a
fekete- vagy mas neven az erdei- es a voros afonya.
Tapanyag szemponljeib61 az aFonya rendkiviil erlekes gylimolcs. J00
gramm afonyaban 57 kilokaioria van, rosttartalma Mlagosan 2,4 gramm.
Jelentosebb mennyisegben tartalmaz knliumot, valamint A-, K- es C
vitamint.
Nagyon sok klltato vizsgalja az Monya egeszsegre gyakorolt ki.ilonboz6
hatasait. Az alabbinkban ezek kozul mlltatl.lnk be nehanyat.
• Az afonyale - f6kent a voros afonyale - fogyasztasa segitseget
jelenthet a visszater6 als6 hugyuti fert6zesek megel6zeseben, mivel
g<itolja a leggyakoribb fertozest okozo E.coli bakteriumok megtapadasat
a sejtt~110n.

• Afekete nfonya levet cllkorbetegsegben haszJH\lt teak osszetevojekent
alkalmazzak, ml vel csokkentheti a vercukorszintet.
• A fekele afonya olyan antioxidans hatasil ve&yiileteket,
antocianidineket tartaimaz, melyek gatolhatjak a vastagbel daganatos
sejtjeinek szaporodasat.
• Del 80 es mllnkatarsai klltatasllk sornn i0 e~eszse~es onkentes terfit
vizsgaltak, akiknek 300 gramm afonyat kellett elfogyasztaniuk. A
vizsgalat celja az volt, hogy igazoljak az afonya anlocianidin
vegyiiletein~k p,?zitiv, hatns,at a karos sza~ad~yokok kep~od~se es az
ellenllk valo antloxldans vedelem egyensulyam. A klilatas klmlltatla,
ho~y a fogyasztasl kovet6 lora mlllva valoban javl.llt a sejtek 
orokit6anyag (DNS) karosodasa elleni - antioxidans vedelme.
• Afekete afonya antocianidin tartalma reven csokkentheti a hajszalerek
torekenyseget, mig a voros nfonya flavonoid tartalmanak koszonhetoen
ervedo hataslilehet.
• Az aFonya mellett mas bogy6s gyiimolcsok (pI.: eper, fekete- es piros
ribizli, mnlna, me~gy, kek sz(10) is gazdagoT<: flavonoidokban, mely
vegyiiletek a SZIV- es errendszen belegsegek megei6zeseben
halekonyak.

Okl6ber 28-ftn erkezell bejelentes az orsre, miszerint egy helyi
arllhazbol ket szemely egy 'mobiltelefont lopott el ltgy, hogy a penztar
kozeleben lev6 miianyag vitrint felfeszitet«~k. Az eber biztonsagi 61'
bejelentese alapjan, a helyszinen elfogta a rendor a szemelyeket, a
telefon visszaketiilt az i.izletbe, Az eljarast meginditottak.
29-en, az esti orakban erkezett egy masik bejelentes, hogy a H6sok
lltjftn egy kerekparon halado nonek a csomagtart6n lev6 kosarab61 a
taskajat kiemeltek. Az elkovet6 a karosllit melle kerekezett, kiemelte a
tnskat, benne iratokkal, bankknrtyakkal, keszpenzzeJ es nagy
sebesseggel tovabballt. A forronyomos felderites soran a rend6rseg
lat6korebe kerlilt egy helyi fiatal szemely, akit a rend6rok a lakasan
eJfogtak, EI6a1litottak Jopas miatt. (Ismetelten felhivjuk figyelmi.iket,
hogy jobban vigyazzanak ertekeikre meg a kerekparokon is!!!!)

Forras: 1\4agyar Dielelikusok Orszagos Szovelsege

TEMETKEZ
Allan 0"gyelet: 6-3 / 96-71-11
Cyomaendrtid, Bajcsy-ls. fit 117. sz.

R

AP OHIRDETESEK'

Garazs kiad6, Helye: Okl6ber 6. Itp,
garazssoran. Erd.: 30/887-7695

Hagyatekb61: hevero, gk. lelocsomaglart6
regebbi modellekhez, pI. Lada, Wartburg,
Nova pleklromos sGlo, Moulinex
zoldsegparol6. abSwing-JelUlo lornapad",
szonyeg elad6k. Ar megegy. szer. Erd
20/221-66-33

Gye.. Vasarteri Itp-en 1,5 szobas, k6zepso,
bulorozoll lakas hosszulavra kiad6. Erd.:
66/386-500

Dunnal, parnat, hagyalekol veszek
Gyoman, Petofi u. 64. 30/4643-956

vegyes

Nyugati hasznalt cikkek, kerekparok elad6k
a volt Kulich Gy. ulcai hasznallcikk
kereskedesben. Erd.: 20/9857-259

Gye., Vasarteri Itp-en, 1. em. 2 szoMs,
teljesen lelakoll, felujiland61akas elad6. 3,5
MFl. Erd.: 30!266-80-32.

Gye., Vasarteri lip-en 2szoMs, erkelyes, 3.
em.lakas sGrgosen elad6. Erd.: 20/805-44
21

Gye., Templom-zugban sGrgosen elad6
1453 m'-es telek es egy 3161 m'-es vlzparti
telek. Armegegy. szer. Erd.: 70/9438-212

Endrod6n 4 lakasos larsashazban elsa
emeleti lakas akar bulorozollan, garazzsal
egyGtI elad6. Ar megegy. szer. Erd.:
30/5481-633; 30/3544-166

Gyoman, kertes. csaladi haz hosszulavra
kiad6. Garazs, meliekepGlet. gaz, kozponli
lUtes. 3fazis van. Erd.: 30/278-1446

Endrod, Sugar u. 46. sz. alalli hosszu
paraszlhaz (rurdoszoba van) elad6. I.ar 3,2
MFl. Erd.: 20/245-12-62

Tisztelt Hird tonk!
Uj Gyomaendriidi Hirlap szerkesztiisege Cim:
5500 Gyomaendriid,Vasarterlltp. CIA; mobil: 06/20/2216-633;
e-mail:gyehirado@freemail.hu; BekUldesi hataridii minden h6 25.

............................................................................................... ...... ;X.

INGYENES CSEREBERE "IRDUES (APRO"IRDUES)
Felad6 neve: " ", , " ,., .. , " , " , , , ,..

Cime: ., , ,." , , " , ,., ..

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

Gyoman, Arany Janos u. 16. Sz. alall 4
szobas, 6sszkomfortos haz elad6. Erd.:
20,/526-65-73

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

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

Gyoman a Tokai nF u, 3. sz, alall kis
paraszlhaz elad6. KlvGI, belGI latarozast
igenyel, de lakhal6, I.ar 750 e Fl. Erd.:
70/252-74-88

............. , , , ' .. , , , ..

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

Koszonetnyilvanihis
Megkoszonjuk

mindazoknak,akik
GELLAI MARIA

temetesen reszt vettek,
vintggal, koszorUval,

reszvetUkkel fajdalmunkat
enyhiteni igyekeztek!

Koszonetlel a gyaszol6 csalad

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

Telefonszam: ,.. ,.. ".. ,.. ,." , " ".. , ,., ",.,., "., .. , ,.. " ",., ..

(Iranyar); Fl) (olvashat6 irassal!)

ingatlan

Gye., relkomforlos paraszthaz,
bek61t6zheloen, Kalvin u57 sz. alalt, elad6.
Erd.: 70/2015-208; 66/282-148

2015. NOVEMBER

Gyomaendr6d6n a Rak6czi u. 29. sz. alalt
nagy csaladi haz elad6 erdeklodni:
0630/367-0840. vagy 0630/998-5096

Gyomaendr6d Kecseges-zugban vizparti
horgaszlelek elad6.ErdekI6dni: 0630/367
0840, vagy 0630/998-5096

Gye., Rak6czi u-ban, 4 szobas, dupla
fOrd6szobcis, dupla ebedl6s. 2 bejaratu
polgari haz IT,cllekepGlelekkel, dupla
garazzsal. vegyes IGzelessel,
berendezessel elad6, Erd.: 66/787-723;
30/851-99-02
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fLFOGA UNK!

~pi
Gyomaendrod, Kossuth u. 31.

TELEFON: 06-30/278-04-05

Peo Za
egok

akopacsosjatekok
Mi yo os apr6sa ok

tar Wa s -ateko
nagy va asztek a !
Folyamatosan b6viilO arukeszlettel,

szeretettel varjuk Kedves Vasarl6inkat!
EUogadunk Erzsebet utalvanyt, Sodexo stb•••

Tovabbra is va/that
vasarJasi uta/vanyt barmi/yen osszegben!
Nyitvatartas: H-P: 7-17-ig; A TAPiR PAPiR

Szo: 8-12-ig csapata

I
I
1
I
I
I
I
I
I
I
I

, I

\,-----------------------------------------/

(--------------------=-f~i;;-p~k~;~---------',

I - e/erheto arak i
- szeles valasztek !
- minosegi termekek I

k '''k I- a cIa I
- torzsvasarloi kartya
~

I Valassza aSIHER H •boltjait!
Gyomaendrad:

- Fa tit 26.
- Bajcsy-Zs. tit 49.
- Bajcsy-Zs. tit 119.
- Kossuth u. 2.
- Kossuth u. 66.

, ,

TAPETA. FEST
Gyomaendrod, Kos uth u. 45.

10 % arenge meny
November 30-ig!

Polisztirol men_ny zetla okra,
sze olecekre

Egyeb ajilnlatun :
Keszlet n lev" t petak es
Katalogusbol kozel
100 fajta mintilbol
valaszthato tapeta
Ontapados ta etilk

KiSERJEK FIGYELEMMEL
A HAVI AKCI "INKAT!

NYITVA TARTAs: H-P.: 8·12; 13-17.30-IG SlO.: 8-12-IG
TELEFON: 66/386-553; MOBIL: 70/503-76-12

OJ Gyomaendriidl Hirlap • fUggetien varosi tJaviiap. Falel6s szerkeszt6: Blr6
Karoly, szerkeszt6seg: 5500 Gyomaendr6d, Vasarteri Itp.C/A. Felel6s kiad6:
Biro KarolyTel.: 06/20/221-66-33.
Nyomtatas: Bereny Nyomda, Hegyi Marton; Mez6bereny, Veszl6i uI11/A.
E-mail: gyehlrado07@freemail.tJu
Terjesztik a gyomaendr6di keresl<ed6k.ISSN szam: 2060-7083

A lapunkban megjelen6 velemenyek, ertekelesek, hozzasz61asok, esetleg
fizetett hirdetesek nem feltetienUi a szerkeszt6seg allaspontjat tUkr6zik,
Viszont teret adunk minden velemenynek, hozzasz6lasnak, melynek
hangvetele bizonyos etikai hatarok k6z6tt mozog. Az "-XX-" jelO Irasok fizetett
hirdetesek, velemen ek va PR-cikkek. Cimla terv: Noval\ Han a
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D ~elel6s szerkeszt6: Biro Karoly
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I HAVILAP

ye vtanlolyamok
20 IS-ben mar nem indulnak.

lye i nyelvoktatas.
Nemet es angol nyelv,

kezd6t61 a nyelvvizsgaig
60 ods modulok, 10 het Oradij: 1500 - 2000 Ft

Szak'ordilas, 10 ma solas
INTE yelvstu i6, Ciyomaen rod
Harsfa ut 8/1. kedd-pentek: 14.00-18.00 ora

Elerhetosegunk valtozatlan:
Telefon: 06-20/229-7022; 06-20/947-1603

internyelvstudio@gmail.com

<,

!

FOGGETLEN VAR
Ara: 200 Ft,

.~

Minden kedf/es ulf/asvnknak ,L\ l3e I n i
keflemes Karacsunljt, r-endezv '
es huldu9 ui esztendiJt

kif/anunk!" <.. Az ·gazgato
===========:; europai itiinte e e, amit

dama Yr:lyujtes a idehaza vehet tt at ... 7.oldal

atdyc adasak ak eS
ehe 51 rs' tdyer kekn
salad na ... 10.oldal

A GVOMAJZOLG TEMETKEZEJI
IRODAJANAK PENZTA NV TVA
TARTMA
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Bitesu Dr. Vereb Lajost61!
Aranydiplomas orvos volt. 50 evet dolgozott egyfolytaban
olvoskent. 44 evet itt Gyoman. Az elso eveit egy kisfaillban,
Kllncsorban toltotte. Ott tanllita meg, hogy a korzeti orvos magara
van hagyalva, neki kell dontenie. Szuleseket vezetett, fogat huzott,
sebet varrt. Akkor igy kellett doJgozni, megfelelni.
Kemenykotesl'I, halarozoll, az igazahoz konokul ragaszkodo ember
volt. Tudott mosolyogni, es szeretni. SarMait inkabb a vadasztarsai
koziil valaszlotta. rmadta, szenvedelye volt a vadaszat. Nem ivott es
nem dohanyzott. Az erdo, a vadak, a termeszet volt szamara a
kikapcsol6das, a pihenes. Szorgalmas, sokat vallal6 dolgos ember
volt. Gyakran kisegitettilk egymast, ha kellett vigyazoll a
betegeimre. Soha nem lattam idegesnek, meg talfln mergesnek sem.
Inkabb dudolt, fUtyureszetl, nem osztotta meg gondjait, nem volt
panaszkodo. Az lltobbi evekben csendesebb Jell, neha beszelgettiink.
Azelott, ha mosolyogva jott be a rendelombe, tudtam vadaszni
keszul. Amig vissza nem jott, vigyaztam a praxisara. A betegei
szerettek es tiszteltek, kitartottak mellette. Hi\seges volt a varoshoz,
itt epitkezett, itt nevelte fel gyermekeit, itt dolgozott elete vegeig. Jo
kollega volt. Varatlanlll ment el. Letetle a fegyvert. nines tovabb!
Kedves Lajos, kedves Ban\tom! Hic\nyozni fogsz, nem felejti.ink
el! "Koszonet az egy eleten at vegzett munkade11!" lsten veled!

DI: Franko Karoly

,.I Szeretettelltivjuk es v(lIjuk Gyomaendrod lakOit \,
ADVENT negy vasa1'l1apjan a Szabadsag terre,

)Jaros/lIlk

ADVENTIKOSZORUJAHOZ
KOZOS UNNEPELYES

GYERTYAGYUJTASRA!

Dnnepi /IIiisort "dnak eto:

november 29. 17 ora
Szenl GC'llerl Kaloliklls Allalilnos [skala cs GimnQzi/l11l

december 6. 17 ora
Ruzsahegyi Killman AlllIlcinos Iskolll

december 13. 17 ora
Kis Balinl Allalcino.l' !sImla

december 20. 17 ora
Szenl Gellert Katolilws Allalanos Iskola es Gimnaziu/Il

/(fsero rendezvenv:
December 20-an. !60rokol' 0 Gyolllaenrodi EVQngelik/ls
Tempfomhoz erkezik a BETHLEHEM! LANG, mellyel
meggyllj1j6k Q vcil'Osi adventi koszol'll gyertyait.

Az iinnepsegrof IIIccsesekben hnz(Jviheto

a BETLEHEMI LANG.
,

HIRDE S VAN?
OLeSON, KEDV z6 ARON VALLALOM,

I BERE! Tel.: 70/23 -54-68

I D/~ Franko LeveLe

Tahilkozok
Meltfll1yolandoak a varosj konyvtar rendezvenyei. Megprob3ljak a
kultll1'at neha-neha beesempeszni a yarOS eletebe. Hogy ez az 0
feladatllk lenne-e elsosorban, az megkerdojelezheto. A hely szelleme
viszont kim\lja a lehetoseg megteremteset. Csak akl<or minek peldanl a
gyomai Katona Jozsef Mi\velodesi Haz? Az esendben hallgat a yaros
kultun\lis kodeben.
November 12-en Meszaros Tibor szinmi\veszt hivtak haza. 6 mar 9 eve
a debreceni Nemzeti Szinhaz oszlopos tagja. Meltan lehetiink biiszkek
Tiborra!
A szocializmnsban volt egy nagyszeri\ szinhazi folyoi1'at: Film,
Szinhaz, Muzsika neven. Ebbol mindent megtudhattllnk, mar akit
erdekelt, a szinhaz vilaga. Tudtam ki hoi jatszik, az orszag melyik
szinhazaban. Nagyszeri'l kritikakat olvashattam alakitasok.rol es
rendezesekrol. Egysz6val, nap1'a keszek voltunk a szinhazakban zajlo
eletrol. Ma semmi, semmi! A rendszervftltas halalra itelte a kultitre\t,
fiiggetleniil ki van eppen aktualisan hatalmon.
De visszaterek a gyomai Meszaros Tibire. Nekem csak Tibi, hiszen a
mult szazad utols6 evtizedeben polgarmesterkent sok-sok idot, napokat
t?lthettem a Korosmenti Neptanc Egyiittes csodalatos fiataljai kozott.
Ovtam oket, vigyaztam rajuk. Amerikaban es gyogyitottam oket
Romaniaban, ahol mindenki verhassal kuszkodott. Isten akkor meg
segitett betlllUnket! Meszaros Tibi egy kedves. bohem, bohockodo kis
kamasz volt. De mar akko1', tizenevesen tudta szinesz leszlEs az lett.
November 12-en szokatlan lavaszi idojaras volt a Val'Osi Konyvtarban
meg nagyon meleg. Legtobben inglljjra vetkozve illtilnk a helyi\nl<on es
vartuk a fialal szineszt. Leheltiink vagy nyolcvanan. Majd megjelent
jellegzetes mosolyaval, levetette engedelyiinkkel a zak()jat, feliill egy
aszlalra, hogy lc\sson es lassllk. Majd megkezdodott a bemutatkozasa.
Meselte iskolas korat, szinessze valasanak allomc\sait. DUakat kapott, a
legjobb epiz6dszinesz, az ev szinesze es a Kaszas Attila-dij torlenetel
hallottuk tole. J61 erzi magat ott Debrecenben es januihban varja
Iec\nygyermekenek sziileteset. Hat, hiaba, felnonek az egykori
gyerekek. kamaszok. Ma mar aZ egykori kislanyoknak en is
kezitcsokolommal koszonok. jgy van rendjen. Szep este volt, de
bennem maradt megis nemi hianyerzet. Errol mi tehetiink, akik ott
voltunk. Lett volna lehetosegiink kerdezni tole. de igazan nem teltiik.
Szandekosan nem ke1'deztem, mert nem aka1'tam sze1'epelni es nem is
ereztem igazanjol magam a nagy melegben.
Megkerdezhetti\k volna ettol a szereny, kedves, tehetseges, mosolygos
fiatalembertol a kovetkezoket: A kedvenc szerepeirol beszeljen; a
kiilonbozo dijakat, elismereseket melyik alakitasaE:tt kapta? Hogy
kesziil fel egy-egy szerepre? Melyik a kedvenc szerepe, a kedvene
pa1'lnere? Hogyan erzi magat a TV szereplesei utan; milyen erzes
reklamfilmben szerepelni? Es meg szamtalan dolgot, de sajnos
elmaradt. Mondom, irom. hogy az ott levo kozonseg butasc\ga, hogy
nem voltunk elegge kivanesiak' Tiborb61 nagy szinesz Iesz es minden
bizonnyal jo, remek rendezo is. J6 erzes latni, hogy valnak neha valora
aZ almok l Siiszke vagyok ra es szep tole, hogy ott, akkor vallalta, hogy
o gyomai I Kallai is gyomai volt es nem gyomaendrodi' Ezt Hegedus
Geza is igy ertette es tudta, akkor ott a szoboravatc\son, iinnepi
beszedeben. Sok sikel1 kedves Tibi es sok boldogsagot majd az
apasagllOz!
November 13-all, masnap, voltam egy masik talalkozon is. Szegeden,
az Orvostudom[\Ilyi Egyetemen c\tadtak az 1965-ben vegzett egykori
hallgatoknak az Arany Diplomat. Meg kellett hOlza oregedni,
atdolgozni egy eletet es eljott a nagy pillanat. Botdog es meghatott
voltam, hogy ott lehettem. Ott iilt Edit es Lilla is. Az egykori Alma
Mater szep, meghat6 iinnepseggel emlekezett meg rolunk. Ok biiszkek
mindannyiunJua, az olvosi munkanJu'a, eletformankra, nehez es
kiizdelmes utllnkra. Ez az iinnep es annak pillanatai karpotoltak minden
Gyoman toltott eveim, a koszonet nelkiili 48 evi munk~mert.
Jon az ev vege, kozeledik a Karacsony es az Uj Ev! Gondoljuilk a
gyerekelu'e, akik talalkozni akarnak es fognak a Jezusk~val. Legyen
oromiik, amig csak lehet es higgyenek a esalaLlban, a csodakban!
Kellemes Karacsonyt es majd bekes uj esztendot! Talalkozunk jovore
is' Udvozleltel Dr. Franko Karoly
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Az Uj Szechenyi Terv T10P-2.2.I-ll/1-2012-0001 "Siirgossegi
Ellatas Fejlesztise - Mel/les" projekl kerelebel/ nz Orszagos
Mel/loszolgtlfnt Mngynrorsu'tg 18 megyejibel/ 22 tlj mel/loallol//{1s1
epilell es tovabbi 60-nl dinallljztlfl, lIIelyell lIIiiszalii atndas-titvelele
2015. okt6ber 31-ig - egy Ii;velelevel - lIIegtortent. A IIIni IInpolI n
megl'tjlllt, dillllllljztlfl gyolllnel/drodi mentor/Ilomast adlak tit.
A 2012 vegen kezd6dott es a magyar siirg6ssegi betegellatasban
strategiai szerepet jatsz6 projekt befejezesehez erkezett. Okt6ber
vegere megtortent a m(\szaki atadas-citvetel az osszes dinamizalt, es 
Mez6bereny kivetelevel, ahol a munka kivitelezo valtas miatl
november vegere fejezoJik be - az ujonnan epult mentoallomasok
eseteben is.
A mentoallomasok dinamizalasa kereteben elvegzett
beavatkozasoknak koszonheloenjelentos mertekbenjavulnak a mentes
szakmai feltetelei, csokl<en a riasztast61 szamitott kierkezesi ida. Az
aIlomasok koltseghatekony rniikodeset segiti az energiaellM6
renuszerek korszerusitese es az epiilelek ut61agos hoszigetelese. A
dinamizalt allornasok uj menta gepkocsit, valarnint modern
orvostechnikai eszkozoket is kapnak.
Az llj epitesu rnent6allomasok az ellatas javitascit szolgalva olyan
teri.ileteken epiiltek, ah01 eddig hianyoztak a riasztast kovet6 15 percen
beliili kierkezes felleteJei. Az llj allomasok miiszaki es orvostechnikai
felszereltsege teljes mertekben rnegfelel az eur6pai nonmlknak.
Minden allomason ket llj mentogepkocsi all szolgalatba szemelyzettel
egyutt.
ATIOP-2.2. 1- t 1/1-2012-000 I "Siirg6ssegi ellatas fej lesztese-mentes"
projektben a gyomaendrodi mentoallomas felujitasa brutt6 24.160.408
Ft erlek1'l beruhazas kereteben va16sult meg. A megyeben a
gyomaendrodi mellett a bekescsabai, az oroshazi es a mezokovacshazi
mentoallomas keriilt korszeri'lsitesre. A hal0zatbovites kereteben

XI. Ugra-Bugra Ovodai Sportnap

A Varga Lajos Spol1csarnokban 2015. november 13-an tizenegyeLlik
alkalommal keriilt megrendezesre az Ugra- Bugra Ovodai Sportnap.
Ezen a renLlezvenyen nem versenyeztek az 6vodak es 6vodasok, hanem
egy kozos, orommel es mozgassal teli dde/ottot tOltOttek egyiitt a
csarnokban.

A (h~lelott programjab61: Toldi Balazs polgarmester koszontOtte a
gyerekeket es nyitotta meg a sportnapot, majd Farkas Gergo edzoveJ
kozos bemelegitesre keriilt sor, ezutan az 6vodak eloadtak
csatakialtasaikat, majd sorversenyek kovetkezlek. Asorversenyek ulan
a Kis Balint Altalanos Iskola tornaszainak bemutat6ja kovetkezett.
Levezeteskent akadalypalyakon merhettek ossze erejiiket a kicsik.
Leh6czkine Timar Iren alpolgarmester adta at a nap vegen az
6vodaknak az ajandekokat, mel yet Gyomaendrod Varos
Onkormanyzata bizlositotl.

T6tkoml6son elkesziilt az llj ment6allomas, Mezoberenyben
hamarosan befejezodik a kivitelezes.
A meglljult mentoallomas atadasan koszontot mondott Told! Balazs, a
telepiiles polgarmestere, Dr. Gyongyosi Peter OMSZ projektigazgat6
es Dr. Zenfay Attila a regi6 orvos igazgat6ja.
Az iinnepelyes szalagatvagast kovet6en a reszlvevok megtekinthettek
az epiiletet, mely modern es komfortos munkakornyezetet biztosit a
gyomaendrodi mentodolgoz6k, es meg gyorsabb, biztonsagosabb
ellcitast a terseg nlszon1l61akosai szamara.

nISZKUT ATADASA GYOMAENDROnON
r---,lI"""'!!-"""~""--'-' Az AlfOldviz 211. aZ iv6vizet nepszeriisito

programja kereleben november S-en diszkutat
ildomanyozolt Gyomaendr6dnek. A ktlt
kialakitasanak es iizemeltetesenek kollsegeil is a
szolgallat6 allja. Az AIfOldviz Zrl. az egeszseges,
tenneszetes, asvanyi anyagokban gazdag iv6viz
nepszeri'lsitse erdekeben 2014-ben letrehozta
programjat, amely soran evente a szolgaltatasi
teriileten negy iv6kutat adomanyoz negy
kiilonb6z6 telepiilesnek, az ott el6
fogyaszt6knak. 20 IS-ben Gyomaendrod let1 az
egyik kivalasztott telepiiles. A vizik6zmu
szolgaltat6 megkeresesere az 6nkormanyzat
kivalasztotta a k\11 helyel, mely a kozelmtiltban

fellljitott Szabadsag teri szokokllt mel lett keriilt kialakitasra, majd atadasra
november 5-en. Az esemenyen reszt vett Toldi Billazs Gyomaendrod
polgarmestere es Tink;\ne Zvara Erzsebet a szolgaltal6 divizi6vezetoje. A
divizi6vezeto ismertette az Alfoldviz 2rl. programjat, amelyen keresztCl! a
viz es lermeszeti kornyezetiink meg6vasanak fonlossagal es a
kornyezelludalos eletm6dot is nepszeri'lsiteni kivanjak. Elmondla, hogy a
szolgallat6 a lenneszet szerves reszekenl tevekenykedik, termekiiket a
tenneszetbol nyerik es gondos kezeles ulan oda juttilljak vissza.
Munkatarsaival azel1 dolgoznak az ev minden n<lpjan, hogy eljuttassak a
csaladokhoz, tobb mint 500 ezer emberhez a nel kiilozhetellen, lenneszetes,
egeszseges iv6vizet. Hozzatet1e, hogy a kllt telepitesenek. tovabba
miikodtetesenek vatamennyi k61lseget azAlfOldviz viseli. 20 IS-ben Bekes
megyeben Ketsoprony mellett Gyomaendrod, Csongrad megyeben pedig
Sandorfalva es Mak6 szerepelt a programban. Az iv6viz nepszeliisitesenek
ezell formajajiiviire is folytat6dik. hogy mely telepiilesek kapnak iv6kutat.
az 20 16 elso h6napjaiban dol el- tette hozza Tinkane Zvara Erzsebet. Toldi
Balazs koszontojeben kiemelte a telepiiles es a szolgaltal6 kiveil6
kapcsolatat, miljd a telepiiles es a gyomaendr6diek neveben megk6szonte
az iv6kulat. Velemenye szerint a kllt mind az a varoslak6k, mind a
vendegek komforlerzelet novelni fogja. A polgannester szerinl az ilyen
esemeny alkalmat teremt arm, hogy vegiggondoljllk, mit jelenl szeimllnkra
il viz, mint az elet jelkepe, szimb6111ma es az eltelo elem fontossagat
megtanitsllk a gyennekeknek, hogy a juv6 kurnyezettlldatos polgarai
lehessenek. .
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DonGszi Magda:

Telapo erkezese

/(iwillllllk milldellkillek bekes, botdog, apro es nagy
csodrikball gazdag iillllepeket es lij evet!

osszeallilolla Fiirj Kalalin es Mahler Csaba

Nevnapja mareius 24-en van, a lavaszpontot vigyazza.
Rafael agy6gyit6 es az orangyalok kozott az els6.
Gyertya
ABiblia alapjan aLogosznak, aVilag Fenyenek szimb6luma. Megerkezlelll Telorm/gbol,
a kereszteny szimbolikaban Krisztus jelkepe. A gyertya a kisg)'erekek: -Jo lIapol!
szentharomsagot testesiti meg a lang, a kan6e es a viasz Tudolll, nag)'on varlalole 11I01;
egysege folylan. A magyar nephit ugy mondja. hogy a hogy ml/ljanak allapok.
mennyorszagban mindenkinek van egy eg6 gyertyaja. Siellelll is lihozzalok
ameddig az langol, addig el az ember. Agyertya vegigkiseri csellgiJs szalloll, szaporall.
az embert az elelen, akeresztel6 alkalmaval eppoly jelent6s. Szikral szorl a szarvas lalpa,
szimbolikus szerepet jalszik. akarcsak aszulelesnapi lortan, ugl' sul1anl az III poron.
ahaldokl6 mellelt vagy aravalalnal. Flirge laba belejaradl.

Nlesszi van a mesevcil:
Hogyan unneplik aKaracsonyt vilagszerte? Tlit az ezerjeghegyerdOIl,

irorszag hova sosem er a 11)'01:

Agyerekek zsakol raknak ki aMikulasnak, hogy abba tegye GIl I'all az ell szellel-helell,
az ajandekokat. Es hogy az oregur se maradjon ehen, az hoboI epii/I palolalll.
aszlalon retest es egy uveg s6rt hagynak aszamara. A leemell)' jagyj<!gviragol
Spanyolorszag zllzmaraz az ablakan.
Itt az erkelyen at bemasz6 Telap6 hozza az ajandekol. Vall eg)' kicsill)' 10rollyszobr'JlII.
Januar 6-an pedig a harom baleset varjak a gyerekek, akik Benllefurcsallliiszerek.

Vilaghidi lIleSSzelalOIll
szinten ajandekokkal erkeznek. jeg-iivegell hokerel.

Mexik6 Ha ell abba belekilllek,
Az unnep eslejen enekesek vonulnak az utcara. kezukben -higg)'elek elnelll csoda-
hosszu rudakl<al, amelyekre esengettyukel es gyertyakal akannilyen lIIessze laklok.
er6silenek. igy mennek ala varoson, egeszen alemplomig. megis ella10k oda.
Norvegia Hoi, lIIill6l1alll. lIag)' kOIl)'velllhe

Karacsonyeste eseszenyi zabkasat hagynak apajtaban. igy millden esle beirolll.
akarjak a rossz szellemeket lavol lartani a hazl6L A Meglell kOIl)'velll sok-sok lapja.
feldiszitett feny6fat a csaladok • kez a kezben _ el/vgvoll u pupirom.

Tudialok, hogy rMioll/llak
korLillaneoljak, mikozben karacsonyi dalokal enekelnek. a vilagoll palja lIillcs?

Kenya Csollddel belell !JalolamtwlI
Meg a templomokal is feldiszitik szalagokkal. viragokkal. I'alosagos droga killcs.
legg6mbokkel. z61d niivenyekkel. Az unnepi vacsorat a Ha g)'erlllekek ellekelnek.
szabadban keszitik el, nyilt lUzon. Ilyenkor a lavol el6 a szivelllhez szol 0 dol,
esaladtagok is hazaulaznak, ha csak lehelik. .I' 1(15)' eIZen'I. IlOgy II£'III vag)'ok l'I':n.
Anglia hallem IUra/iala!.

A gyerekek meg id6ben levelet irnak a Mikulasnak. amit Tip-lOp. lip-lOp! Korbei(Irok
. uz iivegheg)' lelejim.

bedobnak a kandall6ba, hogy az a kemenyen at az Eszaki- amikor a messzesegbol
sarkvidekre repuljon. Ha el6sziir az ajandeklisla kap langra, \.ig dolotok szallfelelll.
ujra kell irni. Karaesonyi kulonlegesseg a mazsolas puding. Ha a lancball e!jaradlalll,
amelybe kis ajandekol is szoktak rejteni. Megtalal6janak megpOdrom a bajuszom,
allil61ag szereneseje lesz. Anglia divalot is teremletl: itt belnuok u h(Jl/gyolllbu,
kezdtek karacsonykorfagyongyot fuggeszteni az ajt6 f6le. lIylUlozkodom, aIIlSZOIll.
Olaszorszag Mikol' aZlclllfelehredek,

Karaesony masnapjanak eslejen a gyermekeket ajalldekol keresek
Piros almal, aran)'diol,

meglalogalja aStrega Buffana nevu j6 boszorkany. Soprujen jekelenu/k-szemekel.
kozlekedik Olaszorszag-szerte, es a j6knak mindenfele Fenekellell zsakom melyill
finomsagol, a rosszaknak pedig szenel visz. Az olaszok j6 cill'OlII-1I0rallcs is akad,
baralaiknak szaritott lenesel szoklak ajandekozni, hogy osszalok suJI gerezdellkelll,
levesl keszilsenek bel6le. Ez emlekezleli 6ket a szereny veszekedlli nelll szabad!
id6kre, es ez hoz szerenesel nekik akovetkez6 uj evben. Kedl'elekerl jovore is
Ausztralia lelilol1lol11 zsakOlllul,

AMikulas "szanjat" nyolc feher kenguru huua. Akaracsonyi ezer evig meglarlolll lIIeg
ezl 0 jo szokasomal.

vacsorat a szabadban fogyasztjak, majd lemennek a BI/CSIIzoul daloljalok.
tengerpartra, vagy kriketletjatszanak. IlIlegessell kezelek.
Csehorszag Hoszarvasom az IIdvaron
Az emberek ugy tartjak, hogy szenteste esodak tortennek. pihenhelell elegel.
ezM az ejszaka megsughalja ajov6l. AMikulas erkezesel a Hoillap mar a mesel1eg)'rol
gyermek Jezus jelzi kis csengettyujevel. lekilll ide Tetapol
Svajc Kiilcljek erre hojelhOkel?

Zurichben ilyenkor mese villamos jar. amely korbeviszi a Griillok. ha hllll a h6?
Frissell esell pihe !t()hall

gyerekekel a varoson. A sraeok karaesonyi dalokal hocSOlaZlli sem Ii/os.
enekelnek, kazben pedig edessegeket oszlanak nekik. A1101 lesz majd jaM az ", vag)'.

S az areolok szep {Jiros.
Na 1110.1'1 rajla! Repiilj SZaIlOIl/!
Hoszan'aSOIl/

'
Hoppla-hopp!

Kisgyerekek jo elvagyal.
lIIilldellkillekjo napol!

A Kanksony eredete
Szeretnenk egypicil melyebben belemerUlniakaracsony
kelefkezesenek tor/enefebe es hogy mil jelenf ez szer/e a
vilagon az embereknek, hogyan iinneplik. Ime nehany
erdekesseg:
Anagy jelenlaseggel blr6leli unnep minden nyelvben mas
es mas nevet kapott...A magyar Karacsony sz6 jelenlese
szlav eredeW, a szlav korcsun sz6b61 ered. amely lepol,
allepat jelenl. A sz6. jelenlese ulal az uj eszlendabe val6
atlepesre.
Ugyanigy az angol Chrislmas Jews Kriszlus nevere ulal.
Euel szemben anemel Weihnachl es aholland kertsmisse
szent ejl jelent. tehal aszavak jelentese egyhazi eredeW. A
francia Noel. az olasz natale. aspanyol navidad, valaminl a
walesi nadoling a lalin Natalis sz6b61 erednek, melynek
jelenlese szuletes.
Atortenet
Mindenki ismeri a Karaesony vallasi eredetet, hisz
napjainkban a legellerjedtebb magyarazala az unnepnek.
Tekinlsuk al raviden miral is sz61.
K6rUlbelui kelezer €lwei ezelott €lIt Izrael egyik varosaban
Nazarelben egy Maria nevezeiU no. Egyik ejjel megjelent
elotte Gabriel arkangyal es tudtara adla. hogy hamarosan
gyermeke fog szUlelni, aki Istennek fia lesz. Maria megijedl,
hiszen nem ertette milyen tervei vannak Islennek vele. de
az angyal megnyugtalla. mondvan, hogy ez igy helyes.
ennek igy keillennie.
Mariat nemsokara felesegul velie J6zsef. Nepszamlalas
eeljab61. a esaladnak el kellett hagynia Nazarelel es a
Jeruzsalemhez kozeli Bellehembe menlek. Amikor
megerkezlek Betlehembe sehol sem lalallak helyet es
mivel Maria erezle, hogy kozeleg a szules ideje egy
istall6ba huz6dlak be. igy szuletelt meg a kis Jezus, akit a
jaszolba feklellek.
A kazeli mezon leva paszlorokal egy angyal ertesilelle
Islen fianak szuleleserol. A paszlorok elindullak, hogy
megesodaljak akisfiul.
Ekozben harom boles is ulnak indull. Szamukra a
bellehemi esillag jelezle az Ur Jezus szulelesel es azl a
helyel ahol meglalalhaljak az ujszul611el.
Apaszlorok abalesekkel egyull ralalallak aszent esaladra.
terdre borullak el611uk es ajandekkal halmozlak el6kel.
Az unnep keletkezese
Az unnep 325 es 335 kazott kelelkezell R6rnaban. Celja az
voll, hogy lezarja aJezus Kriszlussal kapesolalos vilakat es
nepszerusilse a niceai zsinat hatarozalal, amely szerinl
Jezus Islen es ember egy szemelyben. Az unnep napjanak
kivalasztasa sok problemat okozoll. mivel ebben az id6ben
szamos nezet lelezell Jezus szulelesenek idoponljal
illet6en. Egyesek szerint 20-an, masok szerint aprilis 18-an
vagy 19-en, ismel masok szerinl November 25-en vagy
januar 6-an szuletett Jezus. A valasztas megis December
25- ikere esell, hogy ellensulyouak a "Sol invictis"
(Iegyozheletlen nap) pogany unnepel. Igy bevezeltek
Krisztusnak a "Sol Salulisnak" (az udv6sseg napjanak)
linnepeL Jezus szuletesenek unnepe uj tarlalmal kapott es
a husveti bojlhoz hasonl6an, elokeszuleti idol csatollak az
unnephez (lasdAdvenl).
Jelkepek
Angyal
A Karaesonynak szamos unnephez hasonl6an vannak
jelkepei. Egyike ezen jelkepeknek az angyalok. Az
angyalok, a Bibliaban az Or kuldoltekent keresik fel az
embereket. A kereszleny muveszel az angyalokal
kezdett61 fogva ferfikent jelenitette meg, antik r6mai
viselelben. Az angyalok fejedelmei a het arkangyal. a
harom legnepszerubb: Mikhael, Gabriel, Rafael. Mikhael
az itelkez6. a gonosz legyoz6je, a mennyei seregek
vezere, a kozepkor harcias szenlje. Nevnapja szeptember
29-en van, az 6szponlot vigyaua. Gabriel a hirhoz6.
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koordinalasat, ezzel pedig az eselyegyenl6seg helyreallftasat,
javftasatjarasi szinten.
A programterv kialaldtasat segftettek a jaras minden
onkormanyzata es az egyeb erintett gazdasagi, illetve civil
szerepl6k kozott megval6sult talalkoz6k, tovabba az ezen
talalkozon elindult parbeszed.
A projekt kereteben letrejott a jaras erintett intezmenyei kozott
egy hosszu tavu egyuttmukodes, amely lehet6ve teszi az
eselyegyenl6segi programok vegrehajtasahoz szukseges
koordinaci6t;

I(ialakul es meger6sodik a tarsadalmi parbeszed a jarasi hivatal,
a jaras onkormanyzatai, a nemzetisegi onkormanyzatok, az
egyhazak es a civil szervezetek valamint a gazdasagi szerepl6k
kozott.

A projekt soran kerekasztal megbeszelesek 6 alkalommal es
szakmai rendezvenyek 6 alkalommal kerultek megvalosftasra.

2015.11.12. kerult megrendezesre a projekt zararendezveny

A projektben vallaltunk egyuttmukodesi megallapodasok

megkoteset, illetve az elkeszul a Jarasi Eselyteremt6

Programterv, melyet a jaras telepulesei elfogadnak.

BEFEKTETES A JaVOBE

I
Europal Unl6
Europal Szocialis
AJap

SZECHENYI

~

-:--- ....

, ,.

~.

MAGYAROrt~zAG
KOltMi\NYA

A Miniszterelnokseg Kozigazgatasi Programok Lebonyolftasi
F60sztalya 2015. julius 3-an kelt leveleben ertesftette
bnkormanyzatunkat, hogy az AROP-1.A.3-2014-2014-0009

szamu, "Teruleti egyuttmukodesek az eselyegyenl6seg es
felzarkoztatas el6segftese erdekeben a Gyomaendr6di jaras
teruleten" c. palyazatunk tamogatasban reszesult. Az elfogadott
elszamolhato osszkoltseg 22 millio Ft, a projekt 100 %-os
tamogatasi intenzitasu. A Tamogatasi Szerz6des 2015. julius 29
en kerult alairasra, a projekt megvalosftas id6tartama: 2015.
augusztus 1. - 2015. november 30.

A projekt rovid ismertetese:
Celja, hogy olyan egyuttmukodes alakuljon ki a Gyomaendr6di
jarashoz tartozo telepulesi onkormanyzatok es a helyi
onkormanyzatok intezmenyei, valamint a civil es gazdasagi
szerepl6k kozott, mely a helyi eselyegyenl6segi programokban
foglalt tarsadalmi felzark6ztatas minel hatekonyabb
megvalosulasat szolgalja a jarasszekhely onkormanyzat
koordinaci6s tevekenysegenek koszonhet6en.
A jarasi szintLi egyuttmukodes pozitfv eredmenyekent varhato a
feladatok szervezesenek es ellatasanak min6segi javulasa es a
koltsegfelhasznalas esszerubbe tetele, fgy jelentOsen javulhat a

koltseghatekonysag es a problemakezeles szfnvonala, a
kooperacio altai sikeresebben megval6sfthato a jarasban el6k

tarsadalmi felzarkozasat is szolgalo egyuttmukodesek

elmelyulese.
A projekt hathatosan el6segfti a Helyi Eselyegyenl6segi
Programok intezkedesi terveben megfogalmazott teend6k
megvalosftasat, illetve ezek jarasi szintU osszehangolasat es

SAJTOKOZlEMENY

Teri.ileti egyi.ittmukodesek az eselyegyenloseg es

felzarkoztatas elosegftese erdekeben a

Gyomaendrodi jaras teri.ileten

Jarasi AROP projektzar6 rendezvenye Kozmeghallgatas

Gyomaendrod Varos
Onkormanyzata a
Gyomaendrodi Jaras
szekhelytelepulesekent
a "Teruleti egyutt
mukodest seglto
programok kialakftasa
az onkormanyzatoknal a
konvergencia regi6k
ban" c. konstrukci6ra
eredmenyesen
palyazott es az AROP-
1.A.3-2014-2014-0009

projekt megval6sft6jakent 22 milli6 Ft. vissza nem teritendo
tamogatast nyert. A "Teruleti egyuttmuki:idesek az
eselyegyenloseg es a felzark6zas elosegftese erdekeben a
Gyomaendrodi Jaras teruleten" cfmu program 2015.
augusztust61 november 30-ig val6sul meg. A zar6 rendezveny
2015. november 12-en 10.00 6rat61 kerult megrendezesre a
Ki:izi:is Onkormanyzati Hivatal Disztermeben.
Azar6 rendezvenyen reszletesen bemutatasra kerultek a projekt
eredmenyei, kuli:ini:isen a Jarasi EselyteremtO Programterv, a
megki:iti:itt egyuttmuki:idesi megallapodasok, illetve azok celjai,
tartalma.

November 9-en tartotta meg eves rendes kazmeghallgatasat
Gyomaendrod Varos bnkormanyzatanak Kepviselo-testiilete, A
megjelent polgarok eloszor tajekoztatast kaptak Toldi Balazs
polgarmestertol a 2015. evi koltsegvetes helyzeterol, a java evi
fejlesztesi elkepzelesekrol es egyeb, a varos lakossagat erinto aktm'llis
kerdesekrol. Ezt kovetoen lehetoseg nyilt a megjelentek szamara, hogy
kozerdeklodesre szamot tarto kerdeseket, eszreveteleket
tolmacsoljanak a varos eloljar6i szamara.

------.-
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UTDRT, ANTIKBUTORT vA AR LOK!
Gyomaendr6d, VI ker. 540.

Telefon: 06-30/9533-594

REALIS AaON VESZEK:
Boltbel'endezest • hagyatelwt, regisegeket,

6cskasagol{at • regi stilbUtorokat
'plll'asztbUtort (szekreny, asztal, kaszli, subl6t,

falitekll, konyhaszekreny, lada, szek,
tiikor es tiikorasztal, kredenc)

Fizetes azonnal, keszpenzzel!
Barkai lsoll, Gyoll1aendriJd, Bocskai u. 59.

Gyomaendrodi butorgyart6 ceg' .~:.:

:' felvetelre keres
gyakorlattal rendelkezo, onalloan dolgozni tudo

asztalosokat,,. ,;.'

3fot! Tel: 06·30/9533·594

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

Mobiltelefon Szakilzletben!,
Uj es hasznalt lTIobiltelefonok

I~"",=,"'"

eliekesltese, javitasa!
Taliozekok, navigaci6k!

Nyitva tartas: H-P: 9~ 12; 13-17. ~~I1ij/~~~I.~~~
Szo.9 12.

Daralt beton, tegla: 3500 Ft +afat61
Elerhet6segek:

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

• EpftOipari szolgaltatasok nyujtasa,

~ epftesi anyagok szallftasa

-l.l.t • Kbrnyezetvedelmi engedellyel

~ ~ tiszta beton, teglatbrmelek
~~, ;0 atvetele dfjmentesen

.t:::
·Eti

Ru!lajavitlist vlillalok!
Cipzarcsere, jiiggonyvarras, atalakftas, szilkftes, bovftes

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

Szombat: SZONNAP!

CSONTKOVACS-AKUPRESSZOR
Rendel:

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

'-
/?@~.'.~ - Idegbecsipo(/{}seli, iziiletl blolik, tarlrisl. <Jr'J~~' refld~"et1ess~gek, lIl.e~szlifltetese," .

- - ..,.J - lIyak( eredetll szedll/esek 11IegsZlllltetese
- sportseriileseli, /ziiletl brill/alfllaff kezeJese
-IWgyOllllillyos killal orvoslfis
- !ii/akupu flktllrris !ogyOlalt'a
- porcliOrollgservek es terdbloliliO/i fIIlitet

lIellilill/llegsziilltetese

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

PAPtRDOBOZ
Stancolt es hagyomanyos
PAPIRDOBOZ gyartasa

I , I

STANCFORMA KESZITESI
R6za kft.

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

E-mail: rozakft@rozakft.hu

"S:ep m!lriball, arall)' ajloll VCYELET: ejjel-nappal hivhal6
kopogs: 1II0sI, IlOg)'s:abad-e?" telefonszam: 06-30/630-80-97

(Jl'ebres Salldol)
... Csoke Janos ~ ...

TEMETKEZESISZOL6ALTATAS
Temetkezes, temetkezessel kapcsolatos

teljes k6ru tigyintezes
GYOMASZOLG IPARi PARK KFT.

Gyon/aelldrOd, Iparlelep III. 2. n
Tel.: 66/386-233; Fax: 386-269

Az iigylelszolg:\Iali iroda nyih':l tarlllsa I1Jllnl<anapokon:
8-12:00-ig cs 12:30-14 odig. ipgyomaszolg@internet-x.hu
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Katasztr6favedelmi felkeszites

Atemetkezesi iroda penztari nyitva tartasar61
A GyoDlnszolg Ipari Pnrk Kft eZlllon ertesiti n Tiszlelt lakossagot,
hogy 2015. november IS-et61 n Tcmetkezesi irodn penztari nyitvn

lmlasa nz alabbiak szerint vallozik:

12:30-14:00
12:30-14:00
12:30-14:00
12:30-14:00

.8:00-12:00
8:00-12:00
8:00-12:00
8:00-12:00
8:00-12:00

Hetto:
Kedd:
Szerda:
Csiitortok:
Pentek:

levu diakok, akik technikllsi szinlen vannak, nlltomalikllsan bekeriilnek
a sznrvnsi fOiskolam, es ill nalunk Gyomnendr6d6n, vegezhetik fOiskolai
tanulmanyaikat. A diakjainknnk nem csak oktatast es kepzest kinalllnk,
de vegezhetnek kiilfOldi szakmai gyakorlatokat. JeJenIeg is tiz difIkllnk
Fmncinorszagban van. Tudomasom szerint j61 erzik mngukat es
iidvozlik diaktarsaikilt' - fejezte be Davidovics Laszl6.

* '" *
Davidovics Laszlo eur6pai kitiintetese
Az Uni6 altai alnpitoll Eur6pai Polgari Dijnt nlapitott 2008-bnn. Ezt
kiveteles teljesitmenyt nyujt6 szemelyek. szervezetek megknphatjak, a
tagallamok kozotti szorosabb integraci6 elomozditasaert es az eur6pni
szellemiseg meger6sitesehez hozzajarlll6, hosszu tavll, hatarokon
ativel6 tevekenysegeket dijazzak e mngas szinti\ kitiintetessel. A dijat
Sylvie Guillaume az EU Pm'lament aleln6ke nylljtotta at Davidovics
Laszl6 igazgatollrnak.

A helyi katasztr6fnvedelmi szervezetbe beosztott allomanynnk
tnrtottak felkeszitest n kozelmlIilban. A varoshazi rendezvenyt Tokli
Balazs polgarmester nyitotln meg, mnjd Fnrkasinszki Mnriann, az
onkormanyznt k6zbiztons{tgi referense es Mnjoros Zsoll tii. nlezredes,
a Szeghalmi Knlnsztr6fnvedelmi Parnncsnoksag polgarvedelmi
feliigyel6je tilrtotl el6ndast.

Tessedik program
November 20-fm n Bethlen Gabor Sznkkepzu lsko-Iabnn beszelt n
Tessedik progrnmr61 ilZ ngrarsznkkepzesert felelus helyettes allnmtitkar
Roman Istvan. Mindenkeppen a dualis kepzesi rendszert kivanjak
fejleszteni, atalnki-tnni. Elkesziilt a tangnzdnsagok min6sitesi rendszere
is. Az FM hatvannegy iskolat mUkodtet. ezekkel egyezetes folyt a
Tessedik koncepci6r61 a szakkepzes teriiJeten. Ennek Jenyege, hogy
minden megyeben ki kell nlnkitnni ket-harom sznkiskolat. nmelyek
kialakitjak sajat mnguknnk a helyi vallalkoz6i, onkormanyzati, civil

szferat, nkik szervezik a diakok dual is szakkepzesel. a dualis szakkepzes
lenyege. hogy a gynkorlat kozelebb legyen a vn16s elelhez. Els6 evben n
diakok az iskola tnngazdnsagabnn ismerkedjenek n szakteriiletekkel,
utann pedig n valialkoz6knfII, n gnzdaknal, de lovabbra is ilZ iskolabnn
knpjak ilZ elmeleti kepzeseket. A munkner6piac lIgynnis sznkkepzett
munkasoknt, eretlsegizett munkasokilt, technikl.lsoknt kivan. Az innen
kikeliil6 difIkjaink pedig vilJeken letesitenek vallalkozasokat nz itt
szerzelt ismeretek nlnpjfm. A Bethlen sznkiskoln ebben elenjar, hiszen
legnagyobb tilnlll6Ielszammni rendelkezik a megyeben, jelenleg 414 fO
ez ndiaklelszam.
Gyomnendr6di iskola is tovabbi fej lesztes alntt van. Fonlos az elelmiszer
feldolgozas kepzese. Peldfml a tejipnri oktntasban, az eljedeses
technol6giat kivan6 agazat, mint peldaul a iidit6gyaltfIs, pfIJinka,
sorgyartas, valnmint a tarl6silasi sznkagnzat. Figyelmet kell forditnni n
kezmi'lves lermelesre, hiszen ez n videk ndoltsagn is. Az OKJ-s
kepzesekel hozza kell ignzitnni az igenyekhez. Emellelt vonz6va kell
tenni nz ngrarkepzesl, n mas hasonl6 iskolakbl ilZ er6sebb
egyiittmukodest, s6t nl<arpat-medencere is kiteljesztve.

Nyilt nap a Bethlenben
Egyfnjtn bemutntkozas ez n nnp es ilZ iskola kepzesi kinalntanak
ismertetese nsok erdekludu gyermeknek, nkik eljottek hozzank - kezdte
mondand6jat Dnvidovics Laszl6 az iskola ignzgnt6jn. Jottek difIkok
Devnvanyar61, K6r6sladanyb61, Bekescsabar61, s6t Gyular61, de meg a
megye hatMan mIr61 is. Iskolank az FM alatt miik6dik, immar harmadik
eve. A kormany agn\rpolitikajat mi vissziik vegbe, mert az iskola egy
ismeretatad6 k6zpont, diakoknnk es felnolleknek. A nalunk tanul6
diakok elelmiszeripari, fdlattenyesztesi, novenyvhtelmi es novenytani
sznkmakb61 valaszthatnnk alapszintt61 a technikl.lsi szintig. Kepeziink
olynn diakokat is akik nalunk szereznek szakmat es erettsegit, es

technikusi sznkkepzest, es
ezen szakkepzesi szintek
koz6tt aljaras van. Az is
nagyon fontos, hogy az
intezmenyiinkben tanul6
diakok megkezdhetik
fOiskolai tanulmanyaikat a
Bethlen iskoJa faJain beliil.
Ugyanis szerz6desiink van
n God6116i egyetem

~~!!.:~~~~~~":L~~~~szarvasi karavnl, A nalunk
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Teljes szelessegeben lezal1ak a Gyomai hidat
A hidkarbantartasi munkakkal osszefuggesben a Gyomai Harmas
Koros hidja 2015. november 30. (hHfO) reggel 8.00 es 2015.
december 6. (vasarnap) delutan 16.00 kozott teljes szelessegeben
lezarasra ker(ilt. Ez az id6tal1am a telvezett munkavegzes technologiai
megvalosulasanak fiiggvenyeben vaItozhat. A teljes lezaras alatt a
gepjarmiivek tereloulon kozlekedhetnek, a gyalogos forgalom reszere
viszont biztositott lesz az akada Iytalan MhaJadas. Magyar Kozilt Bekes
Megyei Igazgatosaga vegzi a fellijitast.

a !iZ

ece

KA

•Gumiszerv-z
•Klima javitas

• re etiseg vizsg ,la
Varga ela autoszerelo mester

vomaendrod, Csokonai u. 31.
Tel.: 06-66/610-6 ;06-30/600-42-30

OEP A 0M"SIAK ' lOMAs
I ' sok igvelem!

Miisl ki vizsga
IKelOs aron 2200 Ft!

L 6 IE E§Z" Z ET
liyomaendrod, Husak utja 53. Telefan ~84·~55

INGYENES I<OMpU E S SZEMVizsGAlAT
I(Edd, CSUTORTO,,", pENHI" szoMbAT 10... 12... iG

SURdA: DR. CEdEi MARGiT
10... 12; 14... -16 (lRAiG

~'u"';:;;;IIONV AKI: Ii
e!iz .. zlet:be !
be ~3-ig

mi den sze iivegkeret arabol
30 ~o kedvezmenyt adunk

Kedves Vasarloinknak!
EqYI!!i progr 5 ziv- e!i bifokillis len[sek

3 %en, edmennyel kaphatok!
Minden kedves Vasarlollkllak

J(ellemes J(adicsonyi iinnepeket,
es Bekes Boldog Uj evet kfvanunk!

EGESISEGPENlTARi l<.ArlT'y'Ar ES Szip kARTyAr dfoGAduNld
Cyon.s ES pONTOS IdszolGALASSAl VAltjul( I(EdvES VASAltl6iNkAT!

TisZTElETTEl: SZARI<A CsillA OpTOMETRisTA, LATszERESZMESTER

.I

ZAG

Kis helytOrtenet:
Hovajartal<a Zsid6gaton? 4.
Priskos lei rasa zavarosnak tl'tnik az utrol. A kovetseg a Duna-Tisza
kozen haladt eszak fele. Itt tal1ilkoztak a Nyugat-Romai kovetseggel.
Ott Szolnok megyeben kellett kelet fele indulniuk Bekes megyet
erintve. Akiralyi kozpont Bihar megyeben Bihar kozpontban volt. Ez a
terulet valoban fatlan, slk teriilet, amelyen arhaladtak. Ma sem
talalhato itt mas, csak kes6bb behozott akac, valamint nyaliasok,
amelyek gyenge fejl6dest mutatnak. A Bereltyo folyo nyaron kis
vizhozamll folyo volt. Hosszabb lIt uttm egy to partjan titottek fel
satraikat, amelynek a vize ihato volt. Partjahoz kozel egy falu teriilt el.
Ez a to, amely Gyoma hataraban fektidt, az I<)OO-as evek elejen
leesapoltak. Neve ma is Kerekto annak a tablanak, ahol volt. A
kozelben magasabb tertileten Pohalom teleptilest talaItuk. Ez a
telepiiles meg Matyas kiraly idejen is megvolt. Teljes elneptelenedese
1990 utan tOl1ent meg.
A Pusar nevi.i hatc\rreszen moesar volt talalhato, talan ebben az idoben
ill is 10 vall. Pohalom mel lett egy halom tal<\lhalo. (Megsem talalom
ezen a halarreszen lev6 dombok emliteset.) Kerekto legmelyebb resze
kel es fel meter mely lehetett. Megis azl gondolom, hogy Pohalom
lehelell az a telep(iles, ahol keresz((ilhaladl a k6velseg, ahol satrat vert.
Vagy redig a to keleti oldalan Iwladt el, mindenkeppen Devavftnya
felc.
A [(erekto nev s\lmCr nyelvi alakja \ltal Altilara, a tajra. Kerekto
jelentese: "l(edves ekes tuja". Mivel, mint to megsZLlI1t, nem talaljftk
ezt a laval az Alfoldon, de a helyet jol ismero ember a laj neve az
mindent elmond. Az iltvonalat itt kell keresni, mert a Duna-Tisza kozen
erkezo kovetsegek Devavanya kor(i1 erkeznek Bekes megy6be es ill
haladnak Bihar varmegye fele. Csak ez lehet az utvonal, amelyet
leirtam, amelyen az Attilahoz erkez6 k6vetscgek elhaladtak kelet fele.

DI: W. 1.

Fa' 15. sz.

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

Nagy valasztekkal varjuk
kedves Vasar/oinkat!

A iillliatullkb01:

Mil karacsonyfa, diszek
gylim6lcsdanil6, cefres hord6, ust6k,

kalyhak, Idlyhacs6, kanda1l6, munkaruha,
konyhai felszerelesek, viraghagyma,

f6lia, cserepek savanyit6 edenyek, uvegek,
rekeszek, miianyag edenyek, gumicsizma,

takar6ponyva, dr6tkerites, festekek,
sz6gek fUresz, fejsze, ragcsa16irt6k ...

Kellemes Kllracson II minden kedves I'a.wirlollkllak!
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S6cz6 Rebeka ismet
Magyar Bajnoki
dont6ben
November 21-en Bajan keriilt
megrendezesre a serdiil6 "A"
korosztaly Orszagos Bajnoksaga.
Gyomaendr6dr61 negyen utaztak a
megmerettetesre, k6ztiik az iden
sajat korosztalyaban mar bajnoki
cimet szerz6 S6cz6 Rebekaval. A
fiatal versenyz6 ismet fantasztikus
teljesitm~nyl nylljtOt1, hiszen nala
id6sebb es eselyesebb versenyz6ket L~~:S~~~..t.:...-_~
legy6zve eziistermet szerzett.
A versenyen mind a n~gy gyomaendrodi jud6s helyezett lett. Nagy
Zoltan a 81 kg-osok kozott a hetedik helyen vegzett. Nemeth Regina a
44 kg-ban hozotl hasonl6 eredmenyt, mig Feher Attila javul6
teljesitmennyel a 66 kg-osok kiiziitt vegzelt a kilencedik helyen. A
legkiemelkedobb teljesitmenyt azonban S6cz6 Rebeka, a csapat
legtialalabb tagja nylljtotta. A legjobb nyolc koze jutasert rovid ido alatt
pontol tett a merkoz~s vegere. A negyeddonloben nagyon neh~z

merkozes vart ra, hiszen nala idosebb es sokkal eselyesebbnek hitt
versenyzovel kellett megvivnia. Bar a merk6zes elejen intes hatranyba
kerult, hamar sikerult dobassal Mvenni a vezetest. Hab volt a tortan,
hogya merkozes vege elott kicsivel ippon ertekil akciot is vegre tudott
hajtani. A dontobe jUlasert kellemetlen ellenfel kovetkezett, de Rebeka
hamar kihan.:olta a donloben valo szereples jogat. Az aranyeremert
sajnos nem sikeriilt a bravllr. Az ifik kozott mar bajnok eZllttal meg
nagy falatnak bizonyult.
Varga Istvan edzo: J61 teljesitett a csapat. Az elvaras egy erem
megszerzese volt, amit sikerult is teljesiteni. Rebeka ezen a napon is
fantasztikus volt. Ez az eziisterem nagyon ertekes, hiszen meg csak
jovore keriil majd ebbe a koroszlalyba. Az erem szerzeshez nem volt
eleg a megszokolt magabizlos teljesitmeny, itt mar bravllrokra is
sziikseg volt. Az idei eyre veget eli a versenyszezon. Mar csak kisebb
versenyek vannak hatra es persze a Gyomaendrodi Judo Gala, ahol
sikeres versenyzoink, hazai szurkol6iknak mutathatjak meg magukat.

Mindenki alainisara
sziikseg van, hogy
megvedhessiik az

orszagot!
Bekes megyeben is elkezd6dott az
alairasgyiljtes a kotelezo betelepitesi
kv6ta ellen - jelentette be Dank6 Bela
orszaggyl'i1esi kepviselo. Soha nem
latott bevandorlasi hllilamot inditottak
el Eur6pa iranyaba. Magyarorszag
mar megv~dte a hatarnit, most
azonban az Eur6pai Uni6vill is fel kell
vennie a harcot. Briisszel ugyanis a
val6di megoldas helyett arra k~szul,

...._ ...................__o:..-_........~ hogy kotelezokv6takkn I akar
bevandorl6k tizezreit telepitse Ie. A nemzeli konzllitaci6 soran lobb
mint egymilli6 ember nyilvanitotta ki velemenyel, miszerint illegalis
hatarfltlepesnek gMat kell vetni es meg kell vedeni Magyarorszagot.
Azonban nz Eur6pai Unio kotelezo betelepitesi kvotarendszert kivan
bevezetni, ami aztjelenti, hogy 5 eves tavlatban akar annyi bevandorl6t
telepithetnenek Magyarorszagra, mint Szeged lakossaga. Ez ellen
hatarozottan tiltakoznllnk kell! - jelentett ki Dank6 Beln. A FIDESZ
frakci6 altai inditott alairasgyujtessel azt fejezhetik ki az
allampolgarok, hogy ellenzik az Europai Uni6 altai tervezetl kotelezo
betelepitesi kv6tarendszert. Keliink mindenkit, hogy alljon ki
Magyarorszagert es csatlakozzon a petici6hoz l Vedjiik meg az
orszagot!

9

Feher David
bronzermes az

Orszagos Bajnoksagon

Budapesten a Korcsarnok adott
otthont a Diak "e" Orszagos
Bajnoksagnak november 14-en. A
Gyomaendrodi Judo Klubot Feher
David kepviselte es a Magyar
Kupa bronzerem utan eZllttal egy
sulycsoporttal fentebb a magyar
bajnoksagon is harmadik lett. Ajo
teljesitmenyt a verseny vegen meg
egy bajnoki eremmd fejelte meg,
hiszen a regi6k kozotti csapat
versenyen masodik lett a Kozep
magyarorszagi Regi6 csapataval.
A konibbi 39 kg-os versenyzo,
eZllttal a 42 kg-os slllycsoportban
indult. A legjobb negy koze
jutasel1 ket merk6zest is ipponnal
nyert. A dont6ert vivott kuzdelemben azonban egy koranjott hiba miatt
a bronzmerkozesre kenyszetiilt. A harmadik hely mar nem volt kerdes,
hiszen ezt a merkozest is id6 elott fejezte be.
Az egyeni klizdelmek utan k6vetkezett a regi6k kozotti csapatverseny.
David a K6zep-magyarorszagi regi6 csapataban szerepelve harom
gy6zelemmeJ segilette az eselytelennek tartott csapatot az
eziisteremhez.
Varga Islvan edzo: David elete elso magyar bajnoksagan szerepelt.
Szerencsere nem lalszott rajla a megilletodottseg. Egy apr6 hiba ugyan
elvette az aranyerem lehet6seget, de mentalitasanak koszonhet6en a
brollzmerk6zesre ossze tlldta kapni magat! A killb egyik nagy
remenysege, hiszen ebben az evben is szamtalan ermet tudot1 szerezni
annak ellenere, hogy h6napokon kereszliil seriilt volt. A kovetkezo
evnek llgy vagllnk neki, hogy az idei teljesitmenyt is feliilmldjllk!

-Varga-

VeIemeny (Kellett erre varni?)
Az invnzi6 kezdelen meg a legtobb orszag az Unioban a masikat cseszegette
azert, hogy nem szivesen fogadta a csiirhel, es kesobbiekben mereszelt
ved6keritesl emelni elleniik' Micsoda barbnr embertelen megoldns szegeny
csocselekkel szemben l - monutak. Nezziink koriil! Ma mar minuenki kerilest
emel, megelegelve az ozonl6 siserahadal l Azonban a fenti krilika es eroteljes
vauaskouas helyett mierl nem a migrnnsoknak nevezett tiimeget kritiznltak,
vagy alltak volna ellen nekik, relorziot emelve. Nem merlek, nem merik a
ketes ereueti"l banual visszazavarni llgy, ahogy jonnek, maraueklalanul, azon
nyomban! Nines sziikseg Europaban rnjuk, mindenki tudja, bevallva,
bevallatlanul l Megkerdeztek mar ezeket a tavoli embereket arrol
tulajdonkeppen mit is akarnak itt? Milyen cellal jonnek? Mit sznndekoznak
tenni Europaerl? Egyaltalan mi a francert jannek ide? Ahelyett, hogy csak a
fanyalgo kepiiket mutatva tal1jak keziikel a segelyerl? Sot kritizaljak
EuropM, hogy till hideg van, lassu az inlernet, unalmasak az orszagok, rossz
az etel, es biintetest kapnak, ha megeroszakolnak egy-egy lanyl stb ...
Az sem velellen, hogy hirlelen ennyien kerekedlek fel es eJ akarjak arasztani
a yen konlinenst! A hatterben hllzodo serkento okokat csak sejtjiik, de
egyszer majd kiueriilnek ezek. (GondoJjllnk csak nehany nagy-gazllag,
vilagiranyit6ra es banuaja aldatlan tevekenysegere mar hllzalllosabb ideje l
Vagy l1eMny vilaghatalom burkolt beavatkozasi celjaira.)
Azl megfigyeltek mar, hogyha a kamera peldaul a teve-riportokban- nyilvan
veletleniil - fiatal, eleteros, es nem mellekesen hadra foghato emberekel
mlllal, azonnal masra valt? Elcsodalkozhalunk irtozatos tomegiikon! Ezek,
adolt fUttyszora fegyvert ragauhalnak, es ha kell, eroszakkal foglalhatjnk el
Europat az iszlam, muszlim vagy barmi mas neveben' Ez persze senkinek
sem tiinik rei a langyosan, lehetetlenul, lessek-Iassek cselekvo, aggalyoskodo
lInios vezet6k kozal!. Vagy nem is llleltoztatl1ak erre figyelni, hiszen a
liberalizmlls hig kalyvazaban, melyben elnek, ez elkepzelhelellen lenne" A
kozelmitlt lerrorcselekmenyei azonban, mintha nyitogatn{\ mar a
szemi.iket ... (Ke//ell erre varni"!)
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[gazi szuperzoldseg aparadicsom!
Ne hagyd ki az etrendedb6/ ezt a kellemes ha, j6tekony hatcml
zoldseget!

Ebben a ledlls, zamatos termesben a legnagyszeJi\bb talan az, hogy
akar magaban, akar salataban, martasban, lepenyre vagy tesztara
halmozva, f'Uszerezve, vagy izesites neIkiil - tehat gyakorlatilag
mindenfele forma ban isteni finom. Raadasul tobb fajtaja koziil is
valogathatunk kedvlinkre, a torpe koraitol az oszi nagy termesi\
paradicsomig, igy ki-ki megtalaIhatja a maga izlesenek megfelelot.

Mibcn rejlik nagyszcriisegc?

Mar elenkpiros szinet lalva is szinte gyogyul az ember, hat meg, ha
fogyasztja! Szinte az egesz testednek jot teszel azzal, ha minel tobbet
eszel belole nyaron, vagy paradicsomlekent telen!

Am termeszetesen a paradicsom sem hoz gyogyirt mindenki szamara.
Mert akinek segit, azt egeszsegesse teszi, akar a Jegsulyosabb
onpusztito betegsegekkel szemben is, szinte mindent megadva a
testnek, hogy elerje a gyogyl.llast. De akar az is elofordulhat, hogy
eppen az okozza, vagy epp fokozza a fajdalmat, hogy sokat eszel
bela Ie. Ezert figyelj a tested reakcioira a paradicsom eseteben is,
ugyanllgy, ahogy teszed ezt barmely mas taplaJeknai.

I. Segiti az emesztest

Oxalsav tartalma hozzajaml az emesztes serkentesehez, ha
gyomorsav-tllltengestol szenvedsz, attol is segit megszabadulni.

2. Erositi aZ
immunrcndszert

Mivel a paradicsomleben sok
az A-vitamin, igy egyebek
mellett ennek is koszonheto,
hogy hatasara hatekonyabb aT
sejtek mi\kodese a test vedelmi
erejeben.

3. Gy6gyitja abort

Szinten A-vitamin tartalmanak
koszonheto, hogy kival6 egyes
borproblemak gyogyitasaban
es a nap altaI okozott egesek
csillapitasaban. De hatekony
az ibolyantUli sugarak altai
okozott karosodasok gyogyi
tasaban is.

4. Regener3lja a majat
A benne leva A-vitaminnak, L-----'-- --'

valamint vertisztito kepes-
segenek es meg szamos hasznos anyaganak koszonheto, hogy kepes
regeneralni a sldyosan karosodott maj sejtjeit is.

5. Mercgtclcnit

KaIiumtartalma miatt a paradicsomle igazi vertisztitonak szamit, mig a
tobbi asvanyi anyaga miatt kepes a benne leva mergek eltavolitasara is.

6. Csokkcnti a nlk kocl(azatat

A paradicsomban megtalalhato a bioflavon es a likopin, melyek
kimondottan rakellenes anyagkent ismertek. igy minel tobbet
fogyasztunk belollik, annal kisebb lesz a kockazata a rakos
megbetegedesnek. Ennek oka, hogy ez a karotin fajta nagyon ellenal16,
es sokkal hatekonyahb, mint peldalll a sargarepaban talalhato brotin.
Ugyanakkor a paradicsomban megtalalhat6 A-, C- es E-vitaminok
megvedik a test sejtjeit a szabadgyokok pusztito hatasatol.

7. Tisztitja a sebeket, csokkenti a gylllladast

Hitted vagy sem, a paradiesom nemesak belsoleg, de kiilsoleg is
hatekony. Tegyel a nehezen gyogYlllo sebre, gYl.llladt koromre
paradicsompakolast, vagy akar egy nyers paradiesomszeletet, es
meglatod, nem csak megtisztitja a sebet, de segiti a sebgy6gylliast
is. (jorrGs: lIel)

Ajjaj! Tenyleg veszelyes a tanga?
Mar tobb mint harmine eve csabitjak a nok a pasikat tangaban. Sokszor
hallhattuk mar, hogy egeszsegtelen, de vajon mi az igazsag?
Keves olyan ferfi van, aki a nagy feneku bugyit szexibbnek tartana,
mint a tangat vagy a franciat, de ha egyszer kiprobalnak, milyen erzes
alland6an a fenekbe vag6 fehernemuben Ietezni, lehet, hogy
meggondolnak magukat.

A tanga pantja a vagina bemenetehez es a vegbelnyilashoz is kozel van,
raadaSlll egy hidat is kepez a kett6 kozott, amelyen a bakterillmok
konnyen atjlltnak a fenekb61 a hiivelybe.
Ha ez nem tantorit el a tangahord{\st61, legalabb azt fogadd meg, hogy
sosem veszel fel mi\szalbol keszliltet. A ml'1szalas anyag miatti izzadas
melegagya a betegsegeknek.

Ezel1 szeretjCik a nagyibugyit.
A tangak es franciak terh6ditasa ota egyre inkabb eltUnnek a nagyi
bugyik a siillyesztoben. Mi azonban jo szivvel emlekez(ink r{ljuk, es
elaruljuk, l11iertj6 nella a nagyi-bugyi. [me, 50k l :

1. Szuperkeoyelmesek
Nines isjobb, mint atvenni egy hOSSZl1 nap utan a tangflt egy kenyelmes
pamut bugyira, es abban l11aszkalni tovabb.
2. Olesok
Mig egy szep, esipketangat tobb ezerert tudsz beszerezni, egy jo kis
pamut bugyi csupan parszaz font. Es ebben legalabb van anyag!
3. Jok, ha fogadalmat akarsz tconi magadoak...
...hogy tenyleg csak elmesz randizni a pasival, de nem mesz fel hozza.
Ha cSllllya bugyi van rajtad, biztos, hogy kepes leszel nel11et mondani.
4. Otthon sortkent is hordhatod like!
Nyaron nines is jobb, mint egy szal bllgyiban jarkalni otthon. Erre
lokeletesen megfelelo a szekrenyedben lapul6 csunya pamut bugyi.
5. Tuti, hogy nem akarja a lanytcstvercd e1esorni
Ha naIad alszik a testvered, es kolcsonker egy bllgyit, legalabb nem kell
a legszebbek koz(il valogatnod, odaadhatsz neki egyet ezek koziil, es
nem fogod banoi, ha nem keJi\l vissza.

Csipkes fazonbol is letezik pamllt vagy selyem. megeri ilyenre
bel1lhazni a miianyag valtozat helyett. Tobb orvos is azt tanacsolja,
hogy a bllgyijaiclat meleg vizben, intim szappannal mosd sima
mososzer helyett. illetve sose t{trold 6ket egyiitt szennyes zoknikkal,
farmerokkal, inkabb kCilon szennyeszsakot letesits nekik. (fon'as: net)

LakodalInak,
rendezvenyek,

vacsorak
zeneszolgaltatasa!

Tel.: O.6~20/221~66~33..- .... -""'. _. - -._-.
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vegyes

Garazs kiad6. Helye: Okl6ber 6. Itp,
garazssoran. Erd.: 30/887-7695

• PROHIRDE ESEI{ Q

Egy 50 I-es ontoll ust, es egy 20 I-es
rezust elad6. Ar megegy. szer. Erd.:
.20/540-13-50

ljorras: lIel)

Hihetetlen do log deriilt ki a tojasr61!
igy juthatsz j6val lobb tapanyaghoz ugyanabb6! az
etelbo!!
Hihetetlen: ez a nelki.ilozhetetlen salata osszetevo akar
500%-kal segiti a tapanyagok felszivodasat a
szervezetben!
Legkozelebb, ha salatat rendelsz egy etterembol, vagy
magadnak keszitect el otthon, valassz kizar61ag olyal,
amiben a salataleveleken kivlil egy vagy ket tOtt tojas is
talillhat6. A legfrissebb kutat<isok ugyanis bebi
zonyitottak: a tojas segit, hogy a szervezet tobb
tapanyagot tlldjon felszivni a zoldsegekbol. Klilonosen
karotint es antioxidanst, <lInelyek orzik a szem epseget es
vedenek a nikos megbetegedeseklol.
Atanllimanyt az American Society for NlItrition 20 15-os
eves gyiilesen mlltattak be a Purdue Egyetem tud6sai,
akik a resztvevoknek 3 hilonbozo salatat kinaltak,
amelyek aJapja nyers paradicsum, szeletelt repa, bebi
spenot, r6mai salata es goji bogyo volt. Az egyikben nem
volt tojas, a masikban 1,5 tojasbol kesziilt rantotta vult,
mig a harmadikba 3 tojasos rantotta keriilt hozzaadasra.
A resztvevokon eves elott es utan vertesztet vegeztek,
amely ravilagitott, hogy azok, akik a legtiibb tojassal
fogyasztottak a salatat, jobban felszivtak a salatab61 a
beta-karotint, az alpha-karotint, a lycopene-t, a luteint es
a zeaxanthin-t.
"A tojasjelenlele mindenfele zolctsegbol igenjelentosen,
akar 500%-kal, noveli a karotinok felsziv6dasat"- t\ldatta
Dr. Wayne Campbell, a tanu!many egyik szerzoje. A
karotinuk zsirban 0ld6do provitaminok, igy a lojas
sargajaban levo ulajjal jobban felsziv6dnak. Campbell
arra is figyelmeztel, hogy a divatos etkezesi szokas,
amely szerinl csak a loj!lsfeherjel fogyaszljllk el a
tojasb61, nem segiti a vitaminok, az asvanyi anyagok es
antioxidilllsok felsziv6dasat, mivel zsinnentes. Ne
aggodjunk tehat a koleszterin miatt, igenis sziiksege van
aszervezetnek a tojassargajara is.
AkUlat6csapatlagjai korabban bemlllattak kiserletiiket a
lapanyagok felszivodasarolleliletlen zsirokkal is, mint a
repce- es a sz6jaolaj. Ezek lIgyanllgy miikodtek, tehat a
dresszingben levo olaj is segiti a tapanyagokjobb felszi
v6dasat, azonban a tojasban megtalalhato tapanyagok
nelkiil. Az avokad6 mono-lelitellen zsirjai is hatasosak,
tehat a zold finomsaggal is erctemes feldobni a sa/;itat.
De terjiink vissza meg par mondal erejeig a tojashoz.
Ugyanis segitsegevel, nemcsakjalszva megemelhetjiik a
zoldsegek vitaminerteket, hanem magukban is igazi
ta!13nyagbombak. Magas minosegii fehelje (7 g csak 71
kaI6ria), emellettlele van vassal, vitaminokkal, asvanyi
anyagokkal es sajat karotinokkal. Bebizonyosodott,
hogya magas koleszlerinlartalmllkrol sz616 velemenyek
nem alljak meg teljesen a helyiiket, ugyanis j6val
kevesebb van benniik, mint konibban felleteleztek. Ha ez
meg mind nem lenne eleg nyom6s erv a tojasfogyasztas
mellett: a 2-es cukorbelegseg kockazatal is jelentosen
csok-kentlletjiik, lJa rendszeresen beiktaljuk az
elrendiinkbe.

Karacsonyi adomanygyiijtes
Gyomaendrodon

ingatlan Gyomaendrodon, az Elelmiszerbank karacsonyi
Gyomaendr6d Kecseges-zugban adomany gy(ijtesi akci6ja volt a Penny Market
vizparli horgaszlelek elad6. Aruhazban, melyben a Templarius Alapitvany
Erdekl6dni: 06/30/367-0840, vagy 6nkenteskent vett reszt. Az akci6 soran gyujWttek tar-
30/998-5096 t6s elelmiszert a gyomaendr6di raszoml6 csal<idoknak.

Gyomaendr6d6n a Rak6czi u. 29.sz. 5000 ONIaNTES SEGITSEGEVEL
alall nagy, csaladi haz elad6! Erd.: 300 ARUHAzBAN GYUJTOTT
0630/367-0840,vagy 30/998-5096 KARA.CSONYI ADOMANY0 KAT
Endr6d, Sugar u. 46. sz. alalli hosszu NOVEMBER UTOLSO
paraszlhaz (furd6szoba van) elad6. l. HE'TVE;GE;JE;N AZ
ar 3,2 MFl. Erd.: 20/245-12-62

Nyugati hasznalt cikkek, kerekparok
elad6k a vall Kulich Gy. utcai
hasznaltcikk kereskedesben. Erd.:
20/9857-259

Dunna!, parnal, hagyalekol veszek
Gyoman, Pel6fi u. 64. 30/4643-956

Lomtalanilas pincel61 a padlasig!
Kiinyvet, hagyalekot elszallilok! Nagy
Sandor 30/503-58-29

Gye., Templom-zugban surg6sen ELELlVIISZERBANK
elad61453 m'-es telek es egy 3161 m'- 20 J5-be II ism it m egszerl'ezte h agyo/l/(Illyos
es vizparti lelek. Ar megegy. szer. Erd.: kadlcsollyi {Helmiszer adomall)'g)'lijtesc!t a Magyar
70/9438-212 Elelmiszerballk Eg)'esiilet: {tidollsag, hogy idell
-G-ye-.-,O-k-to-'b-e-r-6.-11-p--e-n-2-s-zo-b-a-s-la-k-as-1 elifszor, haromllapoll keresztiil, 1I0vember 27-ell, 28
elad6. Kertes haz csere is erdekel! al/ es 29-ell vartak a lakossag elelmiszeradom(illyait
Erd.:20/5767-879 orsuigszerte kozel 150 telepiiles maid 300
--------------1 IIagyaruluIZ(tball. Az Elelmiszerballk celja, IlOgy a
Gye., Rak6czi u-ban, 4 szobas, dupla kONibbi el'ekhez hasoll16a/l egyel/i, civil es vallalati
furd6szobas, dupla ebedl6s, 2 bejaratu

ol/kelltes osszejogassal a lehetif legtobb Niszorul6
polgari haz mellekepuletekkel, dupla

karacsollyat tegye szebbe elelmiszeradomallyokgarazzsal, vegyes luzelessel,
berendezessel elad6. Erd.: 66/787- segitsegel'el. A karitativ gyr7iteshez az idei evbell a
723; 30/851-99-02 eel/trat szil/luiz /I/llveszei - Nagy-J(at6zy Eszter,

Pokol'lly Lia, Papp .lallos, Rudolf Peter es J(ovacs
Gye., felkomforlos paraszlhaz, Istval/ is csa(/akoztak, akik video uzenetben is
bekollozheloen, Kalvin u 57 sz. alall,
elad6. Erd.: 70/2015-208; 66/282-148 elmolldtak, miert erzikjolltosllak a kezdemel/yezest.

Toldi Balazs polgarmester: Ugy gondolom, hogy az
Gyoman, Arany Janos u. 16. Sz. alall4 6nkormanyzat nagyon sokat segit ev k6zben a
szobas, 6sszkomfortos haz elad6. n\szonJl6knak, peldaul a Csal<idsegit6 szervezeten
Erd.: 20.1526-65-73 kereszt(il is, ue tovabb<i fontos az, hogy vannak olyan

szervezetek, akik szinten sokat tesznek ez ligyben. Az
k(il6n j6 dolog, hogy ezek a szervezetek j6J tuujanak
egylittmi'I1<6uni az 6nkormanyzattal. Ez az
Elelmiszerbank altaI szervezett es megval6sitott
kezdemenyezes, a Templarius alapitvannyal,
remenyeink szerint a j6v6ben gyakrabban
megism~tlodik. Fontos a kGlso civil kezdemenyezes,
es az IMszik, hogy az emberek a telepiilesiink6n
szocial isan erzekenyek erre, es aki tud, az segit is.
Ungviilgyi Janos, Templarius alapitvany: Iden
el6sz6r megkerestek a TempJarius alapitvanyt, aminek
szekhelye lOlienetesen Gyomaendr6d6n van. Mi
elvallaltuk a gy('tjtest, s ennek lebonyolitasat. A Penny
elelmiszer arllhazban tart6s elelmiszereket
gylljt6ttiink. Az Elelmiszerbank azt monuta, hogy
helyben maradhat ez az adomany. Ezert a helyi
raszorlll6knak fogjuk az 6sszegy(\lt elelmiszereket
!(aracsony el6tt Madni. Pontos id6 es helyszin meg
nem ismert, de valamikor [(aracsony elott Wrtenik.

Gye., Vasarteri Itp-en 1,5 szobas,
kiizeps6, butorozott lakas hosszulavra
kiad6. Erd.: 66/386-500
.

,.,.. - ~ --.
I f.. .. ~

i·~.'#I.'o\I··.1 - .r .
I _ ~.,;." .._-~-;

INGYENES CSEREBERE BIROE ES (APROHIROETES)
Felad6 neve: ..
Cime: .

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

&i\CQAMENTUM

TEMETKEZt~
Allandli iigyelet: 36-30/696-71-17
CyomaBndrM. 8ajcsy-Zs. i1t 117. sz.

Telefonszam: .

(Iranyar): Ft) (olvashal6 irassal!)

Tiszteit Hirdet6nk!
Uj Gyomaendrodl Hirlap szerkesztosege Cim:
5500 Gyomaendrod,Vasarterlltp. CIA; mobil: 06/20/2216·633;
e-mail:gyehirado@freemail.hu; Bekuldesi hatarido minden h6 25.
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Iff!n EIlZSE..BET\W UTALVANY

PAPIR

E ZSEB T
utalvanyt

E FOGA UNH!

ap
~

aplr
Gyomaendrod, Kossuth u. 31.

TELEFON: 06-30/278-04-05

Peonz~k,Leg6k,Fakop~csosjjt~kok

Minyonos apr6sagok
Star Wars j~t~kok nagy valaszt~kban!

Folyamatosan boviHo arul«~szlettel,

szeretettel varjul< Kedves VasarI6inl<at!
Elfogadunk Erzsebet utalvanyt, Sodexo stb..•

Tovabbra is va/that
vasar/asi uta/vanyt
barmilyen iisszegben!

ALDOTT, SZEP KARACSONT,
ES BEKES, BOLDOG

UJ ESZTENDOT KIVAN:

Nyitvatartas: H-P: 7-17-ig; A TAPiR PAPiR
Szo: 8-12-ig csapata

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

/------------------------------------------~

r - 'riss pekar" )
I 'I I ~ t U ~ I: - e erhe 0 arak :
I - szeles valasztek I
! - minosegi termekek !

- akciok :
I

- tijrzsvasarloi kartya i
, I

alassz a SIKER K •boltjait!!
J

Gy maendrod: :
- Fa lit 26. i

I
ajcsy-ZS. lit 49. I

- Bajcsy-Zs. lit 119. !
- H ssuth u. 2.
- H ssuth u. 66.

Kellemes karacsonyi unnepeket es bekes,
bold g ujeve klv' nok minden

kedves vasarl6mnak!

l P'A. FEST'KE AlA EI(SZALON
Gyomaendrod, Kossuth u. 45.

Decem eli ajanlatunk:
.. darab zo yegek
. fiirdoszoba szonyegek
- abt··rlok
- szennyfogo szonyeg
- via zos asztalterito

'" '" '"KISER EK FI Y LEMMEL
A HAVI AKCIOI KAT!

NYITVA TARTAs: H-P.: B-12; 13-/7.00-16 SID.: B-12-IG
TELEFON: 66/3B6.553; MOBIL: 70/503-76-12

UJ Gyomaendrodi Hirlap • fUggelien varosi haviJap. Felelos szerkeszl6: Biro
Karoly, szerkeszt6seg: 5500 Gyomaendr6d, Vasarleri lip.CIA. Felel6s kiad6:
Bir6 Karoly Tel.: 06/20/221-66-33.
Nyomtatas: Bereny Nyomda, Hegyi Manon; Mez6bereny, Veszl6i li111/A.
E-mail: gyehirado07@freernail.hu
Terjesztik a gyomaendr6di keresked61<.ISSN szam: 2060-7083

A lapunkban megjelen6 velemenyek, Mekelesek, hozzasz61asok, eselleg
fizetelt hirdelesek nem feltellenUi a szerkesz16seg allaspontjat tOkriizik.
Viszont leret adunk minden velemenynek, houasz6lasnak, melynek
hangvelele bizonyos etikai halarok kiiziilt mozog. Az "-XX-" jelO irasok fizetelt
hirdelesek, velemenyek vaqy PR-cikkek. Cimlaoterv: Novak Hanqa


