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a

Épül a Kner emléktér a régi gyomai piactéren

A Selyem úti óvodában immáron hatodik alkalomm al rendezték e

meg december elején az Adventi Játszóházat, ahol a szülők a gyer
mekeikkel együtt készí th ettek karácsonyi díszeket. Az óvoda adven-
ti hangulatban várta az érdeklődőket. A délelőtt folyamán lehetett ~l

ajtódíszeket, karácsonyi lámpásokat készíteni, gyertyát önteni és
mézeskalácsokat díszíteni. A saját kezűleg elkészített karácsonyi ;2

díszeket mindenki hazavihette.
L j~

2004. december 16-án az endrődi Szent Imre
Katolikus Templomban adakozási ünnepséget ren
deztek. A Templomos Lovagrend több civil
szervezettel karöltve szervezett országos gyüjtést a
gyomaendrődi rászoruló gyermekek részére. A
kezdeményezés nem újkeletű, immáron 4. alkalom
mal kaptak ajándékcsomagokat a gyerekek, akiknek
külön-külön névre szóló meghívót küldött a lova
grend alapítványa, a Templárius Alapítvány.

A megjelenteket Iványi László plébános, a
Templomos Lovagrend rendi káplánja üdvözölte,
majd Gyulay Endre megyéspüspök és Gróf Dom.
Marcello A. Cristofani Della Magione, a
Templomos Lovagrend nagymestere mondott
köszöntő beszédet. Az ünnepi zenés áhitatot
követően került sor a játékok átadására.

Mintegy 300 gyermek vehette át a 6000 forint
értékű karácsonyi ajándékcsomagot. Másnap, pén
teken a gondozási központban a fogyatékkal élő

fiatalok részére adott át a lovagrend és a karitász
csoport 13 ajándékcsomagot.

Az országos gyűjtés eredményeként szétosztott
ajándékokat adományozó cégek, intézmények, civil
szervezetek és magánszemélyek segítségét ezúton is
megköszöni a Templomos Lovagrend.

,

~!ítá~~n~~é~~~á?m~~Sok I,~'I
targoncához!

Szerelés, javítás, centír zás!
éli gumik nagy választékban!

Fűszer-Csemege
Gyomae., Hősök útja 46. (A nagy ABC mellett)

• Felvágottak, sajtok, csokoládék, tea, kávé
• Ajándékcsomagok

és ajándékkosarak készítése
• Tokaji borok névre szóló címkézése

. j

Katona György gumijavító
Gyoma, Bajcsy u. 107. Telefon: 66/285-127
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Dr. Timár Gyöngyi ügyvéd
Telefon: 66/282-784, 30/911-7982

5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 4.
GYOMÁN - Jókai utcában 4 szoba+nappali+étkezős, 2 fürdő

;zobás, 3 garázsos családi ház eladó. Tetőtér beépített. Orosházi
akás v. családi ház beszámítható, fizetési könnyítés lehetséges.

Irányár: 17 millió Ft
GYOMÁN - Hámán Kató utcában sátortetős, felújitott 3

'-~abás, közp. fűtéses lakóház eladó.
Irányár: II millió Ft.
ENORŐOŐN - Hősök terén közművesített régi tipusú ház

:Iadó. (tak.szÖv. központjával szemben, üzleti célra is alkalmas)
Irányár: 3.300.000.- Ft.
GYOMÁN - Gyóni G. utcában nappali + 3 szobás, összkomf.

:saládi ikerház egyike - berendezési tárgyakkal együtt eladó.
Irányár: 14.000.000.- Ft
GYOMÁN - Rácz Lajos utcában 3 szobás sarki ház nagy

elekkel, beépíthető tetőtérrel, összközművel eladó.
Irányár: 9.900.000.- Ft.
GYOM ÁN - Zalka M. utcában 6 éve épület nappali+2 szobás,

~uhanyzós családi ház eladó.
Irányár: 5.500.000.- Ft
GYOMÁN - Gyóni G. utcában félkész ház eladó. Egész

;zoc.pol. felvehető rá l

Irányár: 4 millió Ft.
GYOMÁN - Mirhóháti utcában régi típusú, 2 szobás,

'isszkomfortos (közp.fűtéses) családi ház nagy udvarral,
dsóépülettel eladó.

Irányár: 5.800.000.- Ft
GYOMÁN - Kőrösi Cs. S. utcában igényesen felújított csalá

II ház, kiszolgáló helyiségekkel, melléképülettel, garázsokkal,
Jarkositott udvarral igényesnek eladó. (A ház extrákkal felszerel t,
~ondozott.)

Irányár: 15 millió Ft.
GYOMÁN - Pásztor János utcában, a piactér közelében,

sszkomf., emeletes ház eladó. (nappali+2 és fél szoba, terasz,
rkély, 2 db garázs, melléképület, ipari áram)

Irányár: 15 millió Ft.
GYOMÁN - Petőfi utcában tetőtér beépitéses sarki családi

áz eladó.
Irányár: 16 millió Ft.
GYOMÁN - Hősök útján teljesen új épitésű, tetőtér beépités

s, hőszigetelt családi báz, garázzsal, parkosított udvarral (fúrott
úttal) sürgősen eladó.

Irányár: 12 millió Ft.

Útépítések
Melyik utcában, mennyit

kell fizetni?
Az önkonnányzat megkötötte a a húsz belterületi út

építésére vonatkozó építési szerződést a nyertes ajánlattevő

Strabag Rt.-vel. A lakossági hozzájárulások mértéke ingat
lanonként a következő:

Rácz utca: 63.825 Ft, Hunyadi u. Ill. ütem: 105.014 Ft,
Tanács u. II. ütem: 39.780 Ft, Zrínyi Ilona: 36.528 Ft, József
Attila: 68.079 Ft, Kilián II. ütem (csak útalap): 73.920 Ft,
Mikes Kelemen u.: 40.527 Ft, Deák Ferenc u.: 55.305 Ft,
Toronyi u.: 52.111 Ft, Berzsenyi u.: 72.442 Ft, Fáy András u.:
39.888 Ft, Bercsényi u.: 46.236 Ft, Nagy Sándor u.: 76.938 Ft,
Gárdonyi-Vörösmarty utca: 51.671 Ft, Botond u.: 53.606 Ft,
Rózsahegyi Kálmán u.: 45.900 Ft, Alkotmány u.: 79.722 Ft,
Kisréti u.: 45.624 Ft, Hámán Kató utca: 65.405 Ft, Mátyás
király utca: 53.713 Ft.

A Bacsó Béla utcában a meglévő úgynevezett itatásos
útburkolat kikátyúsodott, ezért felújítása indokolt volt. Új asz
faltréteg készült 132 méter hosszúságban 3 méter szélesség
ben. Mivel útminőség változás történt, ezért az érintett ingat
lantulajdonosok részére 20% lakossági hozzájárulás kivetése
volt indokolt. Az öt egész és hat sarki ingatlan tulajdonosainak
ingatlanonként 21.511 forintot kell fizetniük, míg a kivitelezés
önkonnányzatot érintő költsége 673.728 forint.

Rekline Stúdió
Gyomaendrőd,Kossuth u. 18.

Telefon: 70/22-632-99
- kiadványok, prospektusok, készítése

- színes plakátnyomtatás .
(40xSOcm méretben is)

- reklámtáblák kivitelezése!

Sellő Horgász-Vadász Üzlet
- Horgász, vadász munkaruházat

és egyéni védőeszközök

- Pirotechnikai termékek
Szezonális akciók!
VÁSÁRLÁSI UTALVÁNY
KAPHATÓ!

Gyomaendrőd, Fő út 214.
Telefon/fax.: 66/386-642
Nyitva tartás:
Hétfőtól pén tekig 8-12
és 13-17 óráig,
szombaton és vasárnap 8-12 óráig.

"Vásároljon most, fizessen később!"

Miért érdemes az OTP
hitelkártyát használnia?
• hitelkeretét akár 45 napig

kCimatmentesen használhatja, II.II
• folyamatosan rendelkezésre
álló hitelkeret,
• használhatja vásárlásra és
készpénzfelvételre
Magyarországon és külföldön,
• törlesztörészletének esedékességéről

és a minimum fizetendő összegről

SMS-ben értes itjük,
• társkártyát is igényelhet.

___~_tl....Tovabbiinformacióért keresse fel
a gközelebbi OTP bankfiókot!

.otpbank.hu
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Uhrin Benedek a színpadon köszöntötte az új é~et

A múlt év ősze óta Endrődre haza
költözött Uhrin Benedek
előadóművész Szolnokon köszöntötte
az új esztendőt. A szolnoki sport
csarnokban mintegy kétezer ember
előtt lépett színpadra, miután az óra
elütötte az éjfélt.

- A közönségnek és az ország lakói
nak minden elképzelhető jót kívántam
az új éveben, s külön kiemelten, hogy
szeressük egymást, mert a szeretet a
legjobb fegyver a világon - mondta
lapunknak Uhrin Benedek, akinek
eddig öt CD-je jelent meg.
Köztudomású, hogy a mester dal
szövegeit maga írja és zenésíti meg.

A szolnoki koncertre vonattal
érkezett, így volt idő a közönséggel
való találkozásra is. Mintegy két órán
át dedikált Uhrin Benedek, volt aki a
CD-borítóra, mások papírlapokra és
sokan a karjukra kérték az autogramot.

Uhrin Benedek egyébként decem
ber 12-én az Endrődi Közösségi
Házban adott jótékonysági koncertet.
A koncert bevétele és a 200 kazetta a
rászoruló gyerekek ajándékcsomag
jainak gazdagításához járult hozzá.

Benedek rajongók figyelem!
Uhrin Benedek endrődi előadóművész 40 saját szerzeményét

is tartalmazó CD-k és műsoros kazetták Gyomaendrődön

megvásárolhatók a Nyilas-féle könyvesboltban!

Növényvédelmi szaktanácsadási
munkálatokat vállalok

a Gyomaendrőd határában lévő földeken.
A felmerülő munkálatok

szakszerű elvégzését is vállalom,
a vegyszerek beszerzésétől aszállításig.

Petróczki Hunyad Áron, növényvédő szakmérnök
Gyomaendrőd, Téglagyári dűlő 511.

Telefon: 70/385-89-18

Jön Hobo!
A Magyar Kultúra Napja tiszteletére és József

Attila születésének 100. évfordulója alkalmából
január 24-én, hétfőn 14 órai kezdettel Tudod, hogy
nincs bocsánat címmel zenés műsor lesz a Katona
József Művelődési Központban. Közreműködik

Földes László (Hobo), zene: Márta István, Hász
Viktor, Nagy Szabolcs. A rendezvény támogatója a
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma. A
belépő: 300 forint.

Január IS-én megnyílik a

Zsuzsi Virág- é Ajá.ndékbolt
Gyomán a Fő út 157. szám alatt
a német templommal szemben.

Vágott és cserepes virágok,
koszorúk, sírcsokrok, ajándéktárgyak.

SzeretteI várjuk vásárIóínkat!

Rumba félévzáró
A Rumba Táncsport Egyesület
félévzáró bemutatója lesz január

29-én, szombaton 16 órától a

Katona József Művelődési

Központban. Közreműködik az
egyesület, valamint a városi zene

és művészeti iskola társastánc sza
kának valamennyi táncosa. A

belépőjegy: 500 Ft.
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Adóvégrehajtások

Közmeghallgatást artott a cigány önkormányzat

Gyomaendrődön nem történt visszaélés
AGyomaendrődi Cigány Kisebbségi Önkormányzat december

8-án este közmeghallgatást rendezett a Roma Közösségi Házban.
Ifj. Dógi János tájékoztatta az érdeklődőket a kisebbségi önkor
mányzat 2005. évi költségvetési tervezetéről és tájékoztató hang
zott el a Halász és Bányász utcák útépítéséről. Szó volt a közössé
gi ház működéséről, az ott folyó programokról és a cigány vál
lalkozók által igénybe vehető különböző támogatási formákról.

A televízió Kék fény című műsorában is elhangzott, hogya
cigánytanulók részére adható ösztöndíj-igénylés során az ország
ban több településen is visszaélések történtek. Ifj. Dógi János
elmondta, hogy Gyomaendrődön nem történt ilyen eset,
ugyanakkor sajnálatosnak tartotta, hogy egyesek olyan családoktól
veszik el a pénzt, ahol erre a legnagyobb szükség lenne. Mostantól
és a cigányönkormányzat mellett az adott iskolának is igazolnia
kell az ösztöndíj iránti kérelem jogosságát, azt, hogya diák a
cigány kisebbségi közösség tagja és hogyakiírásban megjelölt
valamennyi feltételnek megfelel.

A közmeghallgatáson részt vett a polgármester is. A
cigányváros utcáinak útépítésével kapcsolatban dr. Dávid Imre
ígéretet tett arra, hogy 2006-ig a lakossági hozzájárulás
befizetésével elkészül a Halász, a Bányász, a Dobi-Kárász utcák
aszfaltozása. A cigány kisebbségi önkormányzat pedig pályázati
pénzekkel igyekszik kiegészíteni a saját erő befizetését - hangzott
el a közmeghalJgatáson.

A helyi adóhatóság a
gépjánnűadó tartozással ren
delkező magánszemélyek és
vállalkozók körében azonnali
beszedési megbízásokat,
inkasszót bocsátott ki még
múlt év novemberében.

A helyi adóhatóság adatai
szerint 515 magánszemély tar
tozott a gépjárműadóval. A
pénzintézetektől megkapott
folyószámlaszámok alapján a
városháza 195 inkasszót adott
ki összesen 6,4 millió forint
összegben, ebből december
közepéig l millió 763 ezer
forint folyt be. Azoknak az
adósoknak, akiknek nincs
lakossági folyószámlája - 305
fő - fizetési felszólítást küldtek
ki, és amennyiben nem
fizetnek és a tartozás megha
ladja az egy évet, akkor az
adóhatóság intézkedik a
gépjármű forgajomból történő

kivonásáról.
Az ipafÜzési adóval tar-

tozók novemberben egyen
legértesítőt és egyben fizetési
felszólítást kaptak. Ezt
követően december 6-án 92
nem fizető vállalkozóknak,
cégeknek kiadták az első

inkasszó állományt 17,5 millió
forint értékben. December
közepéig ebből 5 millió 62
ezer forint érkezett a
városháza számlájára.

Október végén egyébként
102,5 millió forintnyi helyi
adóval, valamint pót/ékkal és
bírsággal tartozott a város
lakosságának egy része.
Kimagaslóan sok a pótléktar
tozással rendelkező polgárok
száma, melynek az az oka,
hogy sok adózó a tőke meg
fizetése mellett a pótlékot nem
rendezi. Emiatt 2116 főnek

200 forint vagy ennél
kevesebb összegű pótléktar
tozása van, ami a 27 millió
forintos pótléktartozásból
97.863 forintot jelent.

. SZÓ-BESZÉD HíREK .

Buszjegy áremelés
A helyi járatú autóbuszközlekedés üzemeltetését

végző Alföldi Közlekedési Kft. az önkormányzat
egyetértésével 2005. január l-től emelte a buszjegyek és
bérletek árait. Az egy útra szóló vonaljegy az eddigi 90
forint helyett 95 forintba kerül idén. Három százalékkal
emelték a teljes árú havi bérletek árát, amely januártól
2373 forintba kerül. A kedvezményes havi bérlet ára vi
szont nem változott, továbbra is 703 forintba kerül.

Asarki házak tulajdonosainak is
fizetni kell

A városban zajló útépítések kapcsán a városházára
beérkezett részletfizetési kérelmek és egyéb prob
lémák vetették fel azt az igényt, hogyamagánerős
közműépítési rendeletben pontosításokat hajtson
végre az önkonnányzat. Több esetben fordul elő,

hogy az útépítések során sarki ingatlanként társasház
szerepel, ahol az ingatlantulajdonosok vitatják érin
tettségüket és nem akarnak fizetni. A képviselő

testület most pontosította a rendeletet: "társasház
esetén a lakossági hozzájárulás az ingatlantulaj
donosok lakásegységenként kötelesek megfizetni,
melynek mértéke egyenlő az építő közösség többi
tagjának megállapított egy ingatlanra eső költséggel."

Tourinform látogatottság
A Tourinfonn Iroda múlt év márciusában költözött

új helyre a Liget Fürdő új főbejárata mellé. Az iroda
vezetőjének beszámolója szerint, az új helyen - főleg

a külföldi vendégek - a nyár folyamán jobban meg
találták az irodát és vették igénybe szolgáltatásait. A
helyi lakosok közül viszont kevesebben tértek be az
irodában. A múlt évben összesen 1403-an keresték fel
az irodát, ebből 167 külföldi vendég volt. Tavaly tele
fonon 430-an érdeklődtek az idegenforgalmi
lehetőségek iránt.

Pályázat a gimnázium igazgatói
állására

Az önkormányzat 2000 augusztus l-től dr. Kovács
Bélát bízta meg a Kner Gimnázium és
Szakközépiskola igazgatói feladatainak ellátásával.
Az öt évre szóló megbízatás idén augusztus 31-én
lejár, ezért a fermtartó önkormányzat pályázatot ír ki
az állásra. A beérkező pályázatokat legkésőbb június
30-ig elbíráUa a képviselő-testület.
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Dr Kovács Béla nem indul többé apolgármesteri
székért, inkább igazgató maradna még öt évig

Egyszer volt Budán kutyavásár 
válaszolt arra a kérdésre dr. Kovács
Béla, hogy indul-e másfél év múlva újra
a polgármester választáson.

- Legutóbb abból a megfontolásból
indultam szocialista jelöltként, hogy a
parlamenti választáson győztes szocia
lista párt mellett egy szocialista pol
gármesternek nagyobb lehetőségei

lesznek. Ennek ellenére. én dr. Dávid
Imrét nagyon jó polgármesternek tar
tom, mert meg=van a magához való esze
- nyilatkozta lapunknak d/~ Kovács B'eta,
a gyomaendrődi Kner Imre Gimnázium
és Szakközépiskola igazgatója.

- Mit gondol, jobban járt volna a
város, ha önt választják pol
gármesternek?

- Én egy jottányival sem lettem volna
jobb polgármester,--r:mnt dr. Dávid.
Esetleg néhány pályázat esetében
valószínűleg sikeresebb lehetett volna a
város. Ugyanakkor mint amegyegyűlés
tagja az utóbbi két évben mindent
megtettem annak érdekében, hogy a
város különböző pályázataihoz, például
atermálkút fúráshoz, az isko
lafelújításhoz támogatást szerezzünk.

- A rendszerváltás óta ön helyi
önkormányzati képviselő is. Az
egykor tapasztalt aktivitása, olykor
harciassága mára elapadt. Minek
köszönhetőez?

- A testületi üléseken valóban úgy
tűnik, mintha már leosztott lapokkal ját
szanánk. Gyakorlatilag az önkor
mányzati ülések előtt lezajló bizottsági
üléseken a problémák már felszínre
kerülnek. Miután itt kivesézzük a
témákat, a bizottságokban már eldől,

milyen álláspontot képvisel majd a
testület, amely mintegy szentesíti a
bizottsági üléseken elhangzottakat.

- Ön a megyegyűlés tagja és térsé
gi tanácsnok is. Mi a feladata?

- A térségi tanácsnok a megyei
vezetést képviseli különböző

fórumokon, ahol az én értékítéletemet,
véleményemet is meghallgatják, s ilyen
szempontból valamelyest formálni
tudom azokat a viszonyokat, amelyben
élünk.

- Két évig volt az MSZP helyi

szervezetének elnöke. Akkor Babos
László helyét foglalhatta el. Múlt év
őszén újabb helycsere történt: az ön
helyére visszaválasztották Babos
Lászlót...

- Gyakorlatilag egy fenékkel elég
sok lovat ültem. Az iskola vezetése, a
helyi és a megyei önkormányzat tagja

.mellett az MSZP megyei elnökség tagja
és a helyi alapszervezet elnöke is
voltam. Mivel a családommal is kell
törődnöm, ezért a pártmunkára nem
tudtam elegendő időt szakítani és úgy
láttam célszerűnek, hogy a sok funkció
közül a megyei elnökségi tagságot és a
helyi elnöki funkciót leadom.

- Egyébként elégedettek voltak
munkájával a szocialisták?

- Szerintem nem az a lényeg, hogy
havonta összejöjjön egy azonos
összetételű embercsoport és kibeszélje a
világ viszonyait. A pártmunka vagy a
baloldaliság nem ezen alapszik. Vannak
olyan idősebb párttagok, akiknek a
május elsejei kolbász megléte, vagy a
rendszeres gyűlésezés nagyon fontos, de
én úgy gondolom, hogy a mai világban
nem egy párttagság dönti el, kié legyen
az ország, vagy egy város irányitása és
hogy egy párt vonzó-e vagy sem. Tehát
nem egy párt szűken vett tagsága a
döntő, hanem a szimpatizánsok tábora.
Hogy egy párt mennyire sikeres, az
alapvetően nem helyben dől el.

- Mi a véleménye a december 5-i
kettős állampolgárságról rendezett
népszavazásról? Ezt azért is

kérdezem, mert hallom, nem sikerült
testvériskolai kapcsolatot létesíteni
egy szlovákiai gimnáziummal.

- Pontosabban elhalasztódott a kap
csolatfelvétel. A népszavazás felkorbá
csoita az indulatokat a szlovák naciona
listák által vezetett megyében.
Kiéleződtek az ottani politikai viszo
nyok annyira, hogyamagyarbarát, az
európai unióban kezet fogni akaró,
egymást kölcsönösen segítő erőket pil
lanatnyilag korlátozzák. Ennek
következtében az ottani polgármestert és
a iskolaigazgatót nem engedték
Magyarországra. Szerintem, ha az indu
latok hullámai alábhagynak, akkor majd
ellátogatnak hozzák.

- Melyik szlovákiai városról van
szó?

- Egy hét ezer lakosú település,
Ruttka, amely Túrócszentmárton mellett
a Vág völgyében fekszik. Mindkettőnk

számára építő lenne a kapcsolat, mi
mehetnénk télen hozzájuk síel ni, ők

nyáron jöhetnének ide a Körösök mellé
a fürdőbe. Az ottani gimnáziumban
egyébként ugyanazokat az idegen
nyelveket, az angolt, a németet, a fran
ciát tanulják, mint nálunk, így a diákok
a világnyelveken beszélgethetnének.

- Ön igennel vagy nemmel szava
zott a kettős állampolgárság ügyében?

- Ez magánügy. Én már hanninc
évvel ezelőtt jártam Erdélyben, amikor
azok, akik most túlmagyarakodják
magukat még azt sem hidták, hogy hol
keressék Erdélyt a térképen.

- Ha már polgármester nem akar
lenni, indul-e a következő önkor
mányzati választáson?

- Ezt még nem tudom. Függ az
egészségemtől, a családomtől, a munka
helyemtől.

- Ez év nyarán lejár az igazgatói
mandátuma. Gondolom pályázik az
öt évre szóló iskola igazgatói állásra?

- Bő öt évem van a nyugdíj ig. Tíz
tizenöt éves munka volt a jelenlegi tan
testület összeállítása, az új képzési formák
beindítása, a nyelvi intenzív osztályok, a
rendvédelmi szak és még sorolhatnám. Ha
már beindítottuk és jól működik, győztes

hajó vitorláján nem kell változtatni ...
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erakták az új iskola alapkövét

Vál·jL.lk kedves vev,dégeil"l1<et és s~íves 1'j'\e~'P'~I"deléseii<etl

A menü ára: 480Ft/adag

Január9.
Csontleves finommetélttel, Nemzeti pulykasült, rizi-bizi, barack kompót
Január 16.
Bográcsgulyás, rántott sertésszelet, burgonyapüré, csalamádé,
Gundel palacsinta
Január 23.
Tárkonyos csirkeragu leves, grillezett sajt, friss saláta, fagylalt
Január 30.
Vegyes zöldségleves reszelt tésztával, Kijevi szárnyasfilé,
hasábburgonya, tartármártás

Telefon/fax: 66/386-444, 20/980-8842, 70/365-5360

Mint arról már lapunkban beszámoltunk, a Kis Bálint
Általános Iskola Hősök úti épületének bővítésére a város
önkormányzata pályázatával összesen 163 millió forint
visza nem térítendő támogatást nyert el - elsőként a Dél
Alföldi régióban - az Európai Unió társfinanszírozásában,
az Európa Terv keretében.

Az erről szóló szerződést Pál Béla államtitkár nyújtotta
át a városházán. Ezt követően került sor az ünnepélyes
alapkőletételre,ahol Fülöp Istvánné igazgatónő köszöntötte
a megjelent tanulókat és az eseményen résztvevő

vendégeket. A kivitelezési munkát a szarvasi Integrál Rt.
nyerte el.

@)~@)

~ ~
~ Goldex Security ~
~ ~
~ Budapest, Orczy út 32. ~
@ , @
~ Gyu:a, Be/<e sgt. 58. ~

~ Szeged, Budapesti út 8. ~

~ Békéscsaba, Dobozi út 5. ~
~ ~
~ Szarvas, Vasút út 60. ~

~ ~
~ ~
~ • Személy- és vagyonvédelem ~

~ • Ald<reditált felnőttoktatás ~
~ • Magánnyomozás és jogérvényesítés ~
~ ~
~ • Számítógépes, ~

~ ~~ telefonos biztonságtechnikai ~

~ hálózatépítés és karbantartás ~
~ • ISO auditra való felkészítés ~

~ ,rdeklődni: 66/311-872, ~
~ 20/429-3889, 20/924-0121 ~
~ ~

~~~~~~~~~~~~~.~ ~

Családi vasárnap ~ ~
aDreher Söröző- Étteremben ~ ~

I I
~ ~
~ ~~ A Goldex Security '<ft. ~

~ személy- és vagyonőr ~

~ (OKJ) ~
~ tanfolyamot indít ~
~ folyamatosan ~
~ ~
~ Szarvas, Békéscsaba, ~
~ Gyomaendrőd, Gyula, ~

~ Orosháza ~
~ ~I,,, ~
~ Erdek'odni: 66/ 11-872, i
~ 20/429-3889, 20/924-0121 ~
I I
@)~@)

Régi bútorokat,
használati tárgyakat

vásárolok,
~h készpénzben a helyszínen fizetek!

~ 30/9-533-5S:4, 30/393-2162~
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A gyomai Fűszer-Csemege

dolgozói boldog új esztendőt

kívánnak vásárlóiknak, akiket
200S-ben is szeretettel várnak a
Hősö útja 46. szám alatti 
igazi békebeli, családias hangu
latú - üzletben.

Az immáron 2 éves üzlet a
közelmúltban tovább bővítette a
kínálatát: a reggel hét órakor nyitó
boltban friss, meleg, helyben sütött
különböző péksüteményekkel várják
a vendégeket.

Az üzlet sajtos pultjában bárki
megtalál hatja az ízlésének való saj
tot, a trappistától a kecske- és juhsaj
tokon át a parmezánig. Nemcsak
hazai, hanem német, holland, dán,
szlovák és olasz sajtkülön
legességeket is kínálnak szolíd árkon.

A sajtok mellett felvágottak,
sonkák, szalámik, valamint külön
leges halkonzervek közül is válo
gathatnak a kedves vásárlók. A lazac,
polip, rák és tintahal konzerveket,
kaviárokat hidegtálak, saláták
elkészítéséhez is ajánlják az üzletben
inegtalálható fűszerezettétolajokkal,
ecetféleségekke! együtt.

A fűszerpolc kínálatában a min
dennapi fűszerek mellett megtalál
hatók India, Dél-Amerika és Európa
fűszerei is.

Az üzlet Gyomaendrődön páratlan

Szó-Beszéd

választékot kínál tea- és :<ávékülön
legességekből is. Nemkülönben
bőséges az édességek, a hazai, a sváj
ci, a német és a belga csokoládék,
desszertek és a Szamos Marcipán ter
mékek választéka is.

Az üzlet borkínálata felöleli a
hazai borvidékek szinte teljes
választékát. Ezek közül is
kiemelkedik a tokai borok kínálata,
melyeket kívánságra a megajándéko
zott nevére szóló címkével is ellá
tunk.

Az üzlet az alábbi szolgáltatá
sokkal áll a vásárlók rendelkezésére:
ajándékcsomagok, ajándékkosarak
készítése, díszcsomagolás, előren

delés a helyben sütött Német
Finompékáru süteménykínálatából.

Ízelítőül néhány ár az üzlet
kínálatából:

• Vajas pogácsa: 750 Ft/kg
• Barackos, túrós, mákos, sajtkJémes

aprósütemények: 900 Ft/kg
• Trappista sajt: 1200 Ft/kg
• Edámi sajt: 1300 ft/kg
• Csabai diákcs. kolbász: 1200 Ft/kg
• Löncs felvágott: 700 Ft/kg
• Tej I liter: 149 Ft
• Kakaó 0,5 liter: 105 Ft
• Tejföl 0,2 lit.: 79 Ft
A Fűszer-Csemege szeretettel várja

vásárlóit! (x)

2005. január
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ASzó-Beszéd gazdahírei
Ha visszatekintünk az elmúlt évre, röviden egy mondatban azt lehetne

megállapítani az agrártárca intézkedéseiről, hogy semmi sem az, aminek
látszik, vagy amit meghirdetnek. A kommunikáció szintjén folyamatosan
arról szóltak a Földművelésügyi Minisztérium híradásai, hogy nagy
összegű támogatásokhoz jutottak a gazdák.

A következő reklámfogás az volt, hogy 2004. november l-től a terüle
talapú támogatást ki fogják fizetni, amit 2004-re megállapítottak. Jelenleg
a helyzet az, hogy körülbelül az igénylők 1/3-nak utalták ki a támogatást,
főleg a kisebb területen gazdálkodóknak, a nagyobb összegű kifizetéseket
visszatartották arra hivatkozva, hogy hibásak a leadott kérelmek. Csak
megjegyzem, hogy a falugazdászok ellenőrizték a kitöltést. Így a
tényleges kifizetések 2005 márciusára, áprilisára is elhúzódhatnak.

- Az elmúlt esztendőben szinte minden jelentős termesztett növénylink
nagy termést adott. Mondhatnánk azt is, hogy "Nagy idők - nagy ter
mések" éve volt. A gabonatároló helyek és az intervenciós raktárak
hiánya, valmaint az alacsony étiékesítési árak tovább fokozzák a gazdák
amúgy is szűkös tőkehiányát.

- Az állattenyésztés mélyrepülése volt az elmúlt esztendő, a sertés- és
baromfitartás támogatásának megvonásával drasztikusan csökkent az
állatlétszám. A tejhozamú szarvasmarha állomány ís tovább csökkent a
kisebb létszámú tehenészetek megszünésével. Országosan mintegy 300
ezer darab tejelő tehénnel számolnak a szakemberek a 2-3 évvel ezelőtti

400-430 ezer darabbal szemben.
A felsorolt termelési, értékesítési gondok miatt a pénzügyi helyzet is

romlott, a gazdálkodóknál nőhetnek az úgynevezett körletartozások, a
pénzmozgások lelassultak, nőtt az eladósodás, nehézzé vált a hitelek tör
lesztése.

Az előzőek miatt is fontos lenne, ha a szaktárca a gazdákat partnerként
kezelné. A termőföld 52 százalékát művelő családi gazdaságok számára is
elérhetőek legyenek a támogatások, ne csak a mezőgazdasági nagytőkés

társaságok élvezzenek helyzeti előnyt. Az agrártárca olvasatában ez
jelenthetné a szektorsemlegességet.

- A falugazdász létszámot hivatalosan december 21-vel lecsökkentet
ték négy főről egy főre, egyedül Várfi András maradt hivatalban
Gyomaendrődön. Ebből következik, hogyagazdálkodóknak kell keresni
olyan szakembereket, akiktől térítés ellenében szaktanácsadást vehetnek
igénybe. Egyik ilyen lehetőség a Bethlen Gábor Szakképző Iskolában
működő szaktanácsadók igénylése, felelős vezető: Roósz Ádám, telefon:
06-20/485-4898, telefon/fax: 66/386-028

- Az esős időjárás ellenére határban rendkívül felszaporodott a mezei
pocok, védekezés nélkül nagy kártevésre lehet számítani. Amikor rá lehet
menni a földre géppel, szükséges a vegyszeres védelem elvégzése.

- Az őszi betakarítás nyomai meglátszanak, fontos lenne a dűlőutak

rendbetétele. Egyébként a helyes gazdálkodási gyakorlat előírása az, hogy
a gazdálkodó a földterülete mellett végezze el a karbantartást. A gyűjtő és
főközlekedési utak rendbetétele pedig az önkormányzat feladata lenne, ha
már fizetjük az iparűzési adót I

- Januárban időszerű a gázolaj jövedéki adójának a viszaigénylése a
bonyolult számítások alapján.

Végezetül, hogy mit hoz az új esztendő pontosan nem lehet tudni ami
bi~t~s, h~g~ I:sz benne ecet is meg víz is, jó is meg rossz is, csak e~yik 
mastk merteket nem tudjuk előre megmondani'

Hunya Elek

AKis Bálint Általános
Iskola hírei

• Iskolánkban az első félév 2005. január
21-ig, pétekig tart. A félévi tanulmányi ered
ményekről szóló értesítést a tanulók 2005.
január 28-án, pénteken kapják meg. A tanév
második féléve 2005. január 24-én, hétfőn

kezdődik és június IS-én, szerdán ér véget.
• Megalakult a Kis Bálint Általános Iskola

Sportegyesülete, melynek célja a tanulók
egészséges életre való nevelése mellett a
rendszeres sportfoglalkozások, játék- és
verseny lehetőségek biztosítása.

• A Kis Bálint Általános Iskola a
2004/200S-ös tanévtől indította be az úszás
oktatást, melyet testnevelés óra keretében a
harmadik osztályosok kezdhettek el. Az első

tumusban a 3. a osztályos tanulók Kocsisné
Beranek Gizella testnevelő tanár vezetésével
tanulhattak úszni. A 24 órából álló
foglalkozást vizsgaúszás zárta, melyen a
szülők is részt vehettek, az úszástudásuÍ<ról
pedig szöveges értékelést kapnak a tanulók.

A Kis Bálint Általános Iskola
Diákönkom1ányzata az idei tanévben több
pályázatot és versenyt is kiírt a diákság
részére. Köztük meghirdette "Az Év diákja,
pedagógusa, szülője, nagyszülője", a
"Legjobb közösség" díjakat, amelyekre
osztályközösségek tehetnek javaslatot írás
ban.

Darvas Tibor, az iskola egykori tanárának
emlékére vers-illusztrációs és versmondó
versenyt valamint fotópályázatot hirdetettek.
A díjak átadására a már hagyománynak
számító, a tanév végén megrendezésre kerülő

Kis Bálint Napokon kerűl sor.

A lakásban elhelyezett gázkonvektorok.
gázbojlerek a hagyományos

fa és széntüzelés esetén az esetlegesen
a lakásban felgyülemlő színtelen. szagtalan

szénmonoxid gáz halált okozhat'

Védje saját
és családja életét

a szémonoxid érzékelővel!
Az egyszerűbb elemes kivitelű mennyezetre

szerelhető ára: 22.000 Ft (bruttó).
A már meglévővagy

kiépítendő riasztórendszer elemeként
beépíthető változat ára: 25.000 fH áfa.
Bővebb felvilágosítást ad telefonon vagy

személyesen Nagy Péter
biztonságtechnikai vállalkozó:

30/97-82-093
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AKner TS
Szó-Beszéd

párosa a világbajnokságon!
2005. január

Múlt év végén,
december 18-án ren
dezték meg Rigában a
Junior II-es Latin
Társastánc Vi-
lágbajnokságot, ahol az
induló országok
legjobb párosai állhat
tak rajthoz.

Magyarországot és
azon belül Gyomaendrődöt
Kurilia László - Meszlényi
Viktória páros képviselte,
akik a gyomaendrődi Kner
Tánc-S port Egyesület
versenyzői.

A lenyűgöző pompával
megrendezett versenyen 62
páros indult el a megméret

tetésen. A japán, az olasz,
az orosz, a lett, az izraeli,

az angol német, francia és
dél-afrikai versenyző

párok között Laci és Viki
az 52. helyen végeztek, így
nem jutottak tovább. Az
eredmény nem tűnik kima
gasló helyezésnek, de az
egyesület ennek is nagyon
örül.

Míg Lackó és Viki isko
lai teendői mellett heti
három alkalommal

edzenek, addig a világbaj
nokságon résztvevő tán
cosok napi több órás
gyakorlással érhették el ezt
a tudást és eredményt.

Az egyesület ezúton is
szeretné megköszönni
minden önzetlen támogató
nak, szponzomak a segít

ségét, akik nagyban hoz
zájárultak ahhoz, hogy a

gyomaendrődi páros részt
tudott venni a rigai világ
bajnokságon.

Fergeteges évzárás a Körösmenti bálján

Év végi siker a judosoknál

A Körösmenti Táncegyüttes
Alapítvány és a Körösmenti
Alapfokú Művészetoktatási

Intézmány 2004. december 18-án
rendezte meg évzáró alapítványi
bálját. Az est folyamán az iskola
néptáncos, modern- és társastáncos
növendékeinek bemutatója után a
Bibuczi zenekar és a Suttyomba
zenekar muzsikájára táncolhattak a
bál résztvevői. A hangulatot csak
fokozta, hogy a Rigában megren
dezetett társastánc világbajnoksá
gon sikeresen szerepelt társastán
cos párosunk: Kurilla László és
Meszlényi Viktória.

A néptánc tanszakon dolgozó
Weigert László Méhkeréki tapsos
címü műsorszáma pedig- bejutott a
j anuárban megrendezésre kerülő

Antológiára. Az Erkel Színházban
tartott gálaműsoron csupán az a
néhány koreográfia szerepelhet
majd, amelyet a szakmai zsűri

2üü4-ben az év legjobb koreográ-

fiái közé sorolt. Nagy szakmai elis
merés ez Weigert Lászlónak és ter
mészetesen az egész Körösmenti
Táncegyűttesnek is.

A Körösmenti Alapfokú
Müvészetoktatási Intézmény itt
szeretné megragadni az alkalmat,

Jól zárta az évet a Gyomaendrődi

Judo club, a Mezőtúron 2004. decem
ber 5-én rendezett versenyen, ahol öt
klub legjobb versenyzői vehettek részt.
Közöttük a Varga István által vezetett
gyomai . judosok legjobbjai. A
színvonalasnak bizonyu ló versenyen
közel 100 versenyző indult harcba a
tatamin.

A 66 kg-osok döntőjében az
aranyéreméli a nagyon tehetséges
Gózon Gábor vívhatott meg.
Érdekesség, hogy a másik ágról beke
rülő versenyző Varga István, az edző

volt. A lányok mezőnyében a 30-kg
ban Tóth Dominika bebizonyította,
hogy a dobogó legfelső fokáig képes

hogy gratuláljon az egész éves sike
rekért táncosainak és pedagógu
sainak.

Köszöni továbbá mindazon
szülőknek, barátoknak, támogatók
nak a segítséget, akik már évek óta
támogatják intézményüket.

menetelni a nagyon erős mezőnyben.

Külön érdekesség volt, a fiú 40-kg-ban
a két Juhász testvér, Attila és Dávid
küzdött meg az első helyéli. Nagyon
küzdelmes mérkőzést vívtak, amelyet a
tehetséges Attila csak yukóval nyert
Dáviddal szemben.

A felnőttek is szőnyegre léptek.
Tóth Mihály sérülten is vállalta a
küzdelmet a csapat érdekében. Tehát
összesítve nagyon eredményes és jó
versenyen vehettek részt a gyomaend
rődi judosok az év végén. Eredmények:
Különdíjban részesült Juhász Attila a
legküzdőbb szellemű versenyző díjat
kapta, a legtechnikásabb versenyző

díjat pedíg Juhász Dávid kapta.
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Képzési lehetőségek

a Bethlenben
Kedves pályaválasztás előtt álló fiatalok!

Az alábbiakban szeretnénk tájékoztatást adni a 2005/2006.
tanévre általunk kínált továbbtanulási lehetőségekről.

8. osztályt végzettek részére:
SZAKISKOLAI KÉPZÉS
-asztalos (2+2 év)
-segédgépmester (2+1 év)
-segédkönyvkötő (2+ l év)
-szakács (2+2 év)
-vendéglátó-eladó (2+2 év)
-falusi vendéglátó (2+2 év)
-gazda (mezőgazdasági szakmunkás) (2+3 év)
-baromtifeldolgozó ipari szakmunkás (2+2 év)
-pék-cukrász (2+3 év)
-tejkezelő (2+ I év)
-tejtermékgyártó (2+2 év)
A szakiskola elvégzését követően lehetőség nyílik az érettségi

megszerzésére nappali tagozaton (3 év)

SZAKKÖZÉPISKOLA
-Kereskedelmi-marketing
-mezőgazdasági nyelvi előkészítő osztály (0+4 év)

Érettségizettek részére:
Felsőfokú szakképzés
Képzési idő: 4 félév
-Agrárkereskedelmi menedzser-asszisztens
-Hulladékgazdákodási technológus
-Vadgazdálkodási technológus
A képzés kerdit rendszerű, félévenkénti viszgákkal. A főiskolák

a kreditpontok 33 %-át elismerik, tehát a főiskolai tanulmányok
könyebbé válnak.

A mezőgazdasági szakközépiskolások és a felsőfokú szak
képzésben résztvevők számára külföldi gyakorlati lehetőség

(Ausztria, Dánia, Franciaország) biztosított. Idegennyelv-oktatás
mínden képzési szinten: angol, francia, német nyelven folyik.

Az érdeklődőket 2005. február ll-ig minden pénteken 9 órától
szeretettel várjuk iskolánkban nyílt napokra, Gyomaendrődön, a
Hősök útja 40 szám alatt. (Kivéve 2004. november 5- I2. és decem
ber 24.)

MÁGUS-COMP
Számítástechnikai Szaküzlet és Szervíz
Gyomaendrőd.Fő út 230. (a gimnáziummal szemben)

Telefon: 661581-610 • E-maiI: magus@bekesnet.hu

- számítógép-konfigurációk összeállítása
- számítógép-alkatrészek. perifériák. kellékek
- gépbővítés beszámítással
- festékpa.tronok. tonerek töltése
- Internet·előfizetés
· fénymásolás. faxolás. E·mail küldés-fogadás
· helyi hálózatok tervezése. kivitelezése
· számítógépek javítása rövid h,itáridóvel

RÉSZLETFIZETÉS HELYSzíNI ÜGYINTÉZÉSSEL!
Nyítva tartás: hétfőtól-péntekig8-12-íg és 13-17

Új helyiségekkel bővült

a református szeretetotthon
Múlt év végén adták át a Református Szeretetotthon új

épületszárnyát, ahol egy 70 férőhelyes, közösségi ren
dezvényekre is alkalmas imatermet alakítottak ki. Itt kapott
helyet a tamaszoba és az előírás szerinti raktárhelyiségek, a
mosókonyha, a vasalóhelyiség és az iroda is. Az emeleten
két vendégszoba is elkészült.

Az otthont 1996. június l-én adták át, s az eredeti ter
vekben a Tompa utca felől lévő egykori udvari épület lebon
tása is szerepelt. Erre, valamint a mostani épületrész
felépítésére akkoriban nem volt pénz. A mintegy hatvan
millió forintos beruházás kivitelezésében az egykori parókia
épületének eladásából származó bevétel is segített. A gyulai
építész, Nagy Jenő által tervezett épület kivitelezési
munkálatait 1993. szeptemberében kezdte el a Therrnix
Építőipari Szövetkezet és múlt év végén vehette birtokba a
szeretetotthon 33 lakója és a 18 alkalmazott - tájékoztatta
lapunkat Sipos Tas Töhötöm református lelkész.

Az épület tornyában egy 40 kilogrammos harang lakik

;~~~~~!~~!~J~S~~~18 <~~s~;Y
":;":;:1

(Az új takarékszövetkezet mellett) ; :'
Telefon: 30/487-70-17 &~~

-Kötelező gépjármű és cascó biztosítások

-Lakásbiztosítások

-Vállalkozói vagyonbiztosítások

-Utasbiztosítások

-Személy biztosítások

-Nemzetközi zöldkártya

Lakásfinanszírozási közvetítő szolgálat!
Személyi hitelek egy hét alatt!
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DVD AKCiÓ!
Magyar ékezetes karakterek támogatása a feliratokban
(.SRT. .SUB )
Teljes magyar nyelvü OSO menü
OivX (3.xx.4.xx.5.xx) DVD. DivX Pro, XviD. SVCD,
VCD. CD Audio, HDCD, MP3, JPEG.
Támogatott adathordozók: DVD. VCD, SVCD, CDDA,
Kodak Picture CD: DVD±R(W), CD·R(W)

CC»lIT'Iput_r HC»IIT'Ie>

Celeron P4 2000 . processor· Asrock P4 - alaplap· 256/400
- memória . 40GB Seagate 7200 - winchester· Ati Radeon
7000 - videókártya . 1.44 FDD - floppy meghajtó· Dana·
ház· A4tech 105g Magyar billentyűzet· Fast Mouse - egér
. 52x LG . CD Rom . 56K PCi . modem· 17" Dana monitor

119.488.-

sZÁMíTÁSTECHNIKAI
ÜZLET ÉS SZERVIZ

5500 Gyomaendrőd~

Pásztor J. út 34/1
Tel.: 66-386-655
(A T-Boy sörözőmellett)

oft1

~.

JANUÁRI AKCiÓ!

Kozmetika: Köszi Mónika, 30/565-51-46
Pedikűr: Beláné Margó, 30/907-24-91

CC»lIT'Ipute>r GallT'lE>

AMD 2500+ XP Barton - processor· ABIT NF7 - alaplap . 512/400 . nemória . 120GB
Seagate 7200 . winchester· Ati Radeon 9600SE . videókártya . 1.44 FDD . floppy megha·
jtó . Dana· ház 105g Magyar billentyűzet· Optical Mouse PS/2 - egér LG Combo Rom
56K PCi . modem· 17" Dana monitor

1 &.200.-

- Új és használt gépek forgalmazása, felújítása
- Alkatrészek árusítása
- Nyomtatás, szkennelés Sulinet )
- Nyomtatópatronok töltése eXPteS5Z
- Egyéb alkatrészek, kábelek, átalakítók árusítása

Nyitva tartás:
Hétfő-péntek9 - 12; 14 - 17.30· Szombat: 9 - 12

Szó-Beszéd

Üzletház

a
-Aran.- zü t'

\á1tol' tla '"ron!
- Fényképezőgépek: 4100 Ft-tól
- l O <..i)áJi fény'': /";" k

9.C){)() ~t e .'ct 5'1.Q Ft'

-Számológépek, kalkulátorok
- Karórák, faliórák, ébresztő órák
- SzÍnesfilm akció AGFA
- Fotóalbumok nagy választékban!

atőr ilme' 'idolgoz-' a
ked\ező áron ajándék
fotóalbummal. expres z
határidő, el i. !

, EKSZER,

o
A Julica Üzletház nevet változtatott, ezentúl

OMart üzletház néven várja kedves vásárlóit!
~

TO

Vujity Tvrtko: Angyali történetek
Julian Rubinstein: A viszkis rabló balJadája

Norbi: A 2. titok
Reprezentatív albumok: A repülés története, Száz magyar

vár, A világ nemzeti parkjai, A szép magyar bor, stb...

l\' Ű oros CD-, zetták, videók!

••
KONYVESBOLT

ÉS ANTIKVÁRIUM AJÁNLATA:

Minden, ami a fiirdőszoba felújításhoz szükségesI
Automata mosógépek • Mosogatógépek • Gáztűzhe~ek

Hűtők és fagyasztók • Konyhai kisgépek • Fürdőszobafelszerelés

Fűtésszereléshez fali- és állókazánok. szerelvények!

OTP hitelakció!

12
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KONTIREX KFT.
5600 Békéscsaba, Gyóni G. u. 18-20.
Tel./Fax: 66/527-790
Postacím: 5601 Békéscsaba, Pf. 133

Központi információs vonal: 66/527-790.
Csárdaszállási agrokémia i telep: 661536-030

- zsákos, vagy ömlesztett áru bértárolása,
- műtrágyazsákolás

(5-50 kg-os zsák, 500 és 1000 kg-os big-bag zsák, stb.)
- széleskörű műtrágya értékesítés.

A Kontirex Kft. kibővitettszolgáltatási
körrel várja vásárlóit a csárdaszállási

agrokémiai telephelyén:

- Ammóniumnitrát 34%-os, magyar, palettázott
50 kg-os (zsákos) kiszerelésben

46.00 F +á'a/to
- Ammóniumnitrát 34%-os,

román import 50 kg-os (zsákos) vagy big-bag 500 kg-os kiszerelésben
44.000 Ft+á'a/to

- NPK 3x16%-os, import 50 kg-os (zsákos)
vagy big-bag 500 kg-os kiszerelésben

48.000 Ft+á'./to
- KARBAMID 46%-os, import, 50 kg-os (zsákos) kiszerelésben

53.000 Ft+ './to
- MAS (LINZI SÓ) 27%-os, ömlesztett

37.000 Ft+á' Ito
- MAS (LINZI SÓ) 27%-os, 50 kg-os kiszerelésben

.0 Ft+á I
- MAS (LINZI ~) 27%-os, big-bag

- MAP 50 ~g-os (~árcosl) -!.~:t'ÍJ1.~~I""~""J~:1!qj~~'''~M ömlesztve - d
• MAP. big-bag-

Szó-Beszéd

•. I t. I·

. I ••• ; ..

Bent izgalmasabb. Nézz be hozzánk!

2005. január

Gyomaendrőd Hősök útja 51.
Terefon: 66/282·440..: Mo~i1: 30/332·6075, 30l627-8234
Nyitva: hétköznap 1-17 óráig, szombaton 7-12 óráig

o
~

ÉMI-TÜV

Minősített kivitelező

I • I, .. . , I
, ,

y I II

, I . , I I I. I I I

" ,p' , KIVITELEZÉS
BEL,50E IrE~Z~T HŐSZIGETELÉS
SZ~AZEPITE: Z TO

GII:LLAI ZE EL' ,
GYOMAENDRŐD ZSINDELVEZES

É
P
í
T
éi

Telefon: (66) 581-540

- Kapcsolók. vezetékek. kábelek.
lámpák. villanyszerelési anyagok
árusítása

- Autohifi hangfalak, autóhang
szórók. hangfalcsatlakozók

SEBÓK&SEBÓK KFT.
Gyomaendrőd. Bajcsy u. 82.
Tel.: 66/581-540; 581-700:
20/9816-108: 30/6262-392

Fax: 66/581-548
Internet: www.sebokvill.hu

E-maii: villszer@sebokvill.hu



Ingyenes apróhirdetések
Ház

Gyomaendrődön aKilián
téren 3 szobás, összkomfortos
családi ház eladó, vagy
lakótelepi 1,5 szobás lakásra
cseré Ihető értékegyeztetésse I.
Érd.: 661285-725, 30/451-7252

Öregszőlőben, Iskola u. 21.
szám alatti ház eladó nagy kert
tel, alsóépülettel. Víz, gáz az
udvarban. Irányár: 1,2 millió
Ft. Érd.: a helyszínen, Tel.:
30/537-28-49

Gyomaendrőd, Rózsa F. u.
14. szám alatti családi ház
eladó vagy kisebb csere
érdekel. Irányár: 9,5 millió Ft.
Érdeklődni: 66/284-295,
301249-76-22

Gyomán 4 szobás,
összkomfortos, gáz- és ve
gyestüzelésű, telefonos,
összközműves, szuterénos, fél
ikerház eladó vagy kisebb
családi házra cserélhető.

Irányár: 12,5 millió Ft. Érd.:
Gyoma, Gyóni G. u. 38/1. Tel.:
66/283-396

Eladó Gyomán egy két
szintes, 4 szobás családi ház.
Irányár: 15,5 millió Ft. Érd.:
30/66-77-031

Gyomán, új amerikai kony
hás, konvektoros 6 szobás ház
olcsón eladó vagy lakótelepire
cserélhető. Irányár: 7,5 millió
Ft. Tel.: 70/368-57-30

35 m'-es üzlethelyiség
bérleti joga 2005. január
15-től kiadó az Üvegház
Bisztró mellett. J ó
megközelíthetőség és
parkolási lehetőség. Érd.:
20/374-41-22, 66/581-160

Gyomán, a Besenyszegen
kétszobás kocka ház eladó,
vagy lakótelepire cserélhető 2.
emeletig. Ugyanitt seprükötő

gép eladó. Érd. :66/283-799
Családi ház, hálószoba

bútor, Singer varrógép eladó.
Érd.: 661284-482

Kockaház eladó
buszmegálló, bolt, fürdő

közelében. Ugyanitt kukorica
góré eladó, bontás nélkül elvi
hető. Érd.: 284-885

Gyomaendrődön, a

Magtárlaposi út l-3. szám alat
ti épülő, félben lévő ikerház
eladó. Szocpol. igénybe
vehető. Irányár: 4 millió Ft.
Érd.: 30/565-77-90

lakás
Gyomán a Kollman

lakótelepen kétszobás, 2.
emeleti lakás hosszú távra
kiadó. Érd.: 20/9-666-305

Kert, telek
Gyomán a Bajcsy Zy. u.

14 l. szám alatt lebontásra váró
ház eladó. Irányár: I millió Ft.
Érd.: 30/537-65-03

A Füzfás zugban 300
négyszögöl gyümölcsös eladó.
Érd.: 66/283-90 I, 20/333-2972

Eladó Gyomán a 46-os út
mellett (a Csordagyepnél) 240
m'-es téglaépület. Ipari és
mezőgazdasági célra is alkal
mas. Irányár: 4,8 millió Ft.
Érd.: 30/6052-745

Gyomától 7 km-re, a
berényi főútvonal mellett
gazdálkodásra alkalmas
épületekkel, garázzsal, 2000 m'
telken eladó. Irányár: 1,8 mil
lió Ft. Érd.: 70/620-49- 16]

Vízparti, összkomfortos,
bekerített nyaraló a Fűzfás zug
ban eladó. 20/9645-260

Munkát keres, ajánl
Tisztelt Szülők! Tanítók,

tanárok korrepetálást,
felzárkóztatást, fej lesztő
fogla.lkozásokat, másnapra dol
gozatokra való felkészítést vál
lalnak általános iskolásoknak.
Tel.: 66/285-14 I, 30/856-3218

Két db közepes méretű

gyermekkerékpárjó állaőpot

ban eladó. Érd.: 70/94-57-560
Ajtók, ablakok javítását

vállalom. Érd.: 20/426-4623
Veszélyes fák kivágását

(fenyőfa is), gallyazását, tűzifa

felvágását, döntést vállalok
láncfürésszel. Érd.: 70/283
0347

Középkorú hölgy takarítást,
vasalást vállal. Érd.: 283-90 I
vagy 20/333-2972

Idős emberek gondozását
vállalom. Érd.: 283-901 vagy

20/33-735-02
Kisebb kőműves munkát,

hidegburkolást, valamit lami
nált parketta alá aljzatkiegyen
lítést vállalok. Érd.: Fehér
Attila, kőmüves vállalkozó,
30/360-81-28

Hagyományos kerék párok
karbantartását, javítását vál
lalom. Érd.: Fehér Attila,
30/360-81-28

Jármű
Jawa Mustang újszerű

állapotban, 1400 km-rel eladó.
Irányár: 35 ezer Ft. Érd.:
Gyoma, Hunyadi u. 33. Tel.:
285-535

Isuzu Tooper 4 WD TD, 5
ajtós terepjáró, 1986-os eladó.
Irányár: 800 ezer Ft. Tel.:
30/667-7031

Eladó bontásra A!eko ben
zines, gázos, II éves, 1600-as,
vonóhoroggal, alkatrészként is.
Érd.: Gyomaendrőd, Szarvasi
u. 16. Tel.: 70/25-44-573 vagy
70/233-22-58

Egyéb
Gázpalack eladó. Érd.: 283

90 l vagy 20/333-2972
Új kovácsoltvas kerítés,

kapu, korlátok, védőrácsak

eladók. Irányár: 50-2.20 ezer Ft.
Érd.: 30/244-3183

Eladó két db 200x140 cm
es bontott üvegfal. Érd.:
30/232-2284

200 bála vegyes széna
eladó. Irányár: 300 Ft/db Érd.:
661282-124

Süldők, vasvájúk, hordók,
gázfőzők, régi bútorok, üstök,
elektromos kézi gyalugép, tévé
állvány, kézi morzsoló, daráló,
barkácsgép, Trabant első

futómű, régiségek eladók. Érd.:
66/436-086

10-12 mázsa hereszéna
eladó. Érd.: 386-084

Szarvasi Kókusz 5 és 3 ágú
csillár, valamint 2 db falikar
eladó. Irányár: 15 ezer Ft. Érd.:
20/479-91-27

Két db nagyméretü kárpito
zott karfás, plüss huzatú, nagy
ágynemütartós fotelágy újszerű

állapotban eladó. Irányár: 20
ezer Fl/db. Érd.: 285-535

Hordozható német 7 kW-os
kandalló, valamint kétszárnyú,
körives ajtó és egy mozgatható
rostély eladó. Irányár: 57 ezer
Ft. Érd.: 30/322-9132

Három fázisú 400 A-os
hegesztőtrafó és 20 méter
munkakábel fogóval eladó.
Irányár: 120 ezer Ft. Érd.:
30/322-9132

Bálázott hereszéna, katonai
bakancs, K-I versenykajak,
pillangó heverő, vascsövek,
Singer varrógép eladó. Érd.:
70/523-7959

Műanyag hordók, férfi és
női bőrkabát, biztonsági
ajtórács, káposztás dézsa,
zsíros bödönök eladók. Érd.:
70/523-79-59

Jó állapotban lévő 120
literes fagyasztó láda olcsón
eladó. Érd.: 386-080

Cikionos szálastakarmány
daráló 20-25 LE traktor után és
állványos szemestakarmány
daráló motor nélkül eladó.
Irányár: 100 és 35 ezer Ft. Érd.:
66/386-053

28/176/88 fiú társát keresi
egy olyan kedves, jószívű,

egyszerű, szerény lány szemé
lyében, akinek nemcsak a
külső számít. Egy gyermek
nem akadály. Tel.: 06-70/283
89-42
.------_ .. _-------_ .._--------_._---------_ ..._---:

GOBEAUTY
Szépségszalon
Gyomaendrőd,

Kossuth u. 38.

:_---_ .. _----------------_ ..._---------_ .. _-- ..... :



J\I\i"den kedves vásé""lóncd< boldog élj évet kíváv"""k!

Gyomaendrőd,Fő út 214. Telefon: 66/386-358

- Háztartási kisgépek

- Barkácsgépek nagy választékban, kedvező áron

- Energiatakarékos izzók

Gyomae., Hársfa u. 811.
Telefon/fax: 66/282-686
Mobil: 20/9142-122

~llll:: ~
Papírdoboz
Stancolt és hagyományos
papírdoboz gyártása!
Staneaforma készítés!

Róza Kft.

Nyitva a hét
minden napján!

Gellai Miklós
Gyomaendrőd,

Fő út 29.
Telefon: 285·392

WA T

Villamossági Bolt

"TAPE TA
m m m

PVC
PADLÓSZŐNYEG

..
Melódia Uzletház

• Szeverényi Fotó - Esküvői, családi és műtermi

képek, sorozatok készítése. Tel.: 30/9-355-871
• Niky Női- Férfi Fodrászat - Kozmetikus
bérlőtársat keresünk! Tel.: 30/742-33-55

• Festék és Barkács Bolt - Függönykamisok,
kül- és beltéri festékek

• 100 Forintos Bolt - Ajándéktárgyak, édességek,
háztartási és lakásfelszerelések, műanyagáruk,

háztartási- és vegyiáru.
Üzleteink folyamatos akciókkal várják vásárlóikat!

Gyomaendrőd, Apponyi u. 12.
Tel/fax: 66/285-426

Köszönet az 1%-ért
A Kner Tánc-, Sport Egyesület köszönetet mond

mindazon személyeknek, akik adójuk l %-ának átu
talásával 106 ezer 837 forintot juttattak az egyesület
számlájára. A fenti összeget a Kner Tánc-, Sport
Egyesület táncos eszközökre, valamint a 2005. február
25-én megrendezésre kerülő klubközi verseny lebonyo
lítására fordítjuk. Köszönjük a segítséget. Az egyesület
bankszámla száma: 53200125-11050102

A Körös Felügyeleti zolgálat
a lakosság, a vállalkozók és az intézmények szolgálatában..

Vállaljuk vagyonvédelmi, tűzjelző,

kamerás figyelő és gázérzékelő berendezések telepítését

24 órás felügyeleti szolgáltatás:
riasztás jelzés beérkezése esetén Ilelyszíni intézkedés

és/vagy telefonértesítés a kívánt számokra!
Nagy Péter 30/9782-093

UTÁNFUTÓK KÖLCSÖNZÉSE
Ponyvás, állatszállító, magasított,

magasító nélküli
utánfutók többféle méretben!

H-SZ: 6:1<) - 18:1<) v: 6:10 - I S:lO

Gyomaendrőd, Fő út 89.
Telefon: 66/283-605

r---------------------~----------~
Ingyenes az apró!

A Szó- Beszéd ingyenesen jelenteti meg azoknak az olvasók
nak a lakossági apróhirdetéseit, akik ezen a szelvényen
küldik be megjelentetés céljából! A szelvényen a megjelölt
helyre kell beírni a kivánt szöveget és a szelvényt leve
lezőlapon vagy borítékban elküldeni a következő címre: Szó
Beszéd 5500 Gyomaendrőd, Pf.: 48. Egy apróhirdetés
szövege lehetőleg ne tartalmazzon 15 szónál többet! A hirde
tések szövegéért felelősséget nem vállal a szerkesztőség!

Feladó neve: .

Címe: .

Az apróhirdetés szövege: .

Irányár: .

Érdeklődni: .

Aláírás: .



Sándor Service Kft.
5310 Kisújszállás, Deák F. u. 69-75 .. Telefon: 59/321-134 . Fax: 59/322-300

E-maiI: fsandor@mail.externel.hu . www.lordsandorservice.hu

Esküvői és alkalmi
csokrok kés:.ítése

és kis:.állítása!

Koszorúk, sírcsokrok
készítését, kiszállítását

vállaljuk!

Cserepes ~'irágak lIatIy l'á/as:.rékball!
S;:ára:yirág-c akrok. ~'irá köté :.eti

kellékek. ajálldéktárgyak.
díS'lf)'ertyák!

VUCCA VIRÁGBOLT

COLOR SHOP
"PAPIRB LT

Insula Bau Építőipari Tervező Kivitelező

és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.
5500 Gyomaendrőd. Pásztor 1. u. 23.
Tel./fax: 661284-229. mobil: 30/525-3367 •
e-maiI: insulabau@belkesnet.hu

Az új esztendőben is várja kedves
vásárlóit a Color Shop Papírbolt!

Gyomaendrőd, Petőfi u. 2. Tel.: 66/386-523

Az új esztendóben is várjuk kedves vásárlóinkat kedvező
árainkkal és figyelmes kiszolgálással!

Gyomaendrőd. Petőfi u. 4. Telefon: 66/284-552

- Xerox A/4 fénymásoló- és
nyomtatópapír: 698 Ftlcsomag

- Felsőoktatási intézményekbe
A. B jelentkezési lapok kaphatók

- Február 14. Valentin Napra
ajándéktárgyak nagy választékban kaphatók

Epítészeti tervezés, műszaki vezetés, műszaki
ellenőrzés és generál kivitelezés referenciákkal.
Nagyné Perjési Anikó építészmérnök, tervező szakmérnök
mobil: 30/525-3367

Teljeskörű és részleges környezetvédelmi
felülvizsgálat, környezetvédelmi teljesítmény
értékelés, hatásvizsgálat, illetve kánnentesítés
előtti tényfeltárás végzése és dokumentálása.
Nagy Zsolt környezetvédelmi szakmérnök
mobil: 30/330-3062

Most vásároljon FordFocust!
Csak nálunk 3 év garanciával!

Minöseg. Megbízhatoság. ~

MOST biztos lehet döntésében:
FordFocus akár 650.000 Ft árelönnyel, most
ajándék metálfénnyel és 4 db id,f,lhfiti UG6 téli
gumival kapható!-
A FordFocus már 2.699.000 Ft-tól az Öné lehet!
Kedvezményes részletfizetési lehetöségekröl érdek
lödjön márkakereskedésünkben!

FORD FOCUS

FordFocus
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Felelős szerkesztő: Hornok Ernő Szerkesztőség: 5500 Gyomaendrőd. Kossuth u. 18. Tel./Fax: 66/386-479
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Vezérigazgató: Papp Lajos· ISSN 1589-0651

Január közepén kaptuk lencsevégre a Petőfi utcában
babasétáltatás közben ezt a nyolc ifjú gyomaendrődi anyukát.
Bár a város lakos ága évról évre fogy. azért mégi van remény...

Csányi István örül,
hogya képviselő

testület nem politizál
(Interjúnk a lap 6. oldalán)

Emelték apolgármester
és ajegyzö fizetését

(Írásunk a lap 5. oldalán)



2 Szó-Beszéd 2005. február

ASport Trió helyett a Garbel Trade üzemeltetheti a sportcsarnokot is
Bélteki János cége jobb ajánla ot adott

Kábítószerárusok buktak le

,

~~ilá~~n~!é~~~á?m~=SOk I'~'I
targoncához!

Szerelés, javítás, centírozás!

Téli gumik nagy választékban!

Füszer~Cse"'ege
Gyomae., Hősök útja 46. (A nagy ABC mellett)

• Felvágottak, sajtok, csokoládék, tea, kávé
• Ajándékcsomagok

és ajándékkosarak készítése
• Tokaji borok névre szóló címkézése

A szakmai hozzáértés, az emberi
tényező nem volt fontos a város
vezetői számára akkor, amikor csupán
anyagi szempontok alapján döntöttek
arról, hogya következő 5 illetve 10
évben ki üzemelteti asportcsarnokot
és az ifjúsági tábort - jegyezte meg dr.
Kovács Béla képviselő az önkor
mányzat januári ülésén.

Mint ismeretes az önkormányzat a
fenti két intézményt, valamint a
Tourinform irodát· meghirdette
üzemeltetésre és a megadott határidőig
több pályázat is érkezett. A sportcsar
nok eddigi bérlői, a három testnevelő

tanárból álló Sport Trió kft. mellett a
Garbel Trade Bt. is pályázott mind
három intézmény müködtetésére. Az
önkormányzat különböző bizottságai
éliékelték a benyújtott pályázatokat,

Asszonyok
verekedtek
a temetőben

Az egyiknek megrövidült a lába

A közelmúltban a gyomai

köztemetőben két asszony

összeszólalkozott a sírok között, és

a vita hevében az egyik megütötte a

másikat. A sértett asszony elesett, s

ennek következtében combnyak

törést szenvedett, ezért a lába is

megrövidült. A verekedős asszony

ellen maradandó fogyatékosságot

okozó testi sértés miatt indult
elj árás.

bár a polgármester nem tartotta
fontosnak, hogya képviselők a beadott
pályázatok teljes tartaImát megismer
hessék, hiszen csupán kivonatokat,
néhány számadatot tettek a képviselők

elé. A szavazáson végül az anyagilag
legjobb ajánlatot tevő Garbel Trade Bt.
kapta üzemeltetésre a három
intézményt. A cég képviselője Bélteki
János, akinek labdarúgás melletti
elkötelezettségét méltányolta a vita
során az egyik önkormányzati
képviselő.

Bélteki János lapunknak elmondta,
hogy a sportcsarnok müködtetéséhez
semmiféle városi támogatást nem
kértek, csak az ott tartott ískolaí testne
velés órákért fizet az önkormányzat
1800 forintot óránként. A csarnok
óradíja egyébként 3000 forint lesz,

Több hetes nyomozati murlka után
az elmúlt év utolsó napjaiban a
Szarvasi Rendőrkapitányság emberei
több mint 30 személyt hallgattak ki
kábítószerrel való visszaélés alapos
gyanúja miatt. A többségében szarvasi

személyeket kábítószerfogyasztás, bir
toklás és tetjesztés miatt vitték be a

rendőrségre. Meg nem erősített infor

mációink szerint hat személyt vettek
őrizetbe, majd a bíróság elrendelte
előzetes letartóztatásukat.

A gyanúsítás szerint közülűk

többen már évek óta fogyasztanak és
árusítanak különböző kábítószereket:

sportegyesülcteknek pedig 2400 Ft.
- Vállaltunk beruházásokat is.

Veszünk egy nagyteljesítményű

takarítógépet. A város pályázati
pénzekből parkettára cserélné a
küzdőtér borítását és a vizesblokkokat
is felújítaná. Ennek a 30 milliós
munkának a 10 százalékát mi
fizetnénk. Emellett havonta még 40

ezer forintot is át1.ltalok bérleti d~iként

az önkormányzatnak. Az ifitábor
esetében a bérleti díj fizetése helyett
beruházásokat vállaltam: kerítést,
büfét, közösségi helyiséget, parkolót
építek és a faházak téliesítését is vál
laltam 2009. őszéig - mondta Bélteki
János, akinek cége a Tourinform iroda
müködtetéséhez évente 2 millió forin
tos városi támogatást kap és tervei
szerint utazási irodát is nyitnak.

marihuánát, Extasy tablettát és a
Speed-et. A terjesztéssel gyanúsítottak
helyzetét súlyosbítja, hogy kiskorúak
részére is adtak el drogokat.

A nyomok Gyomaendrődre is
elvezettek több drogos vallomása

nyomán. Így került előzetes letartóz
tatásba egy gyomaendrődi fiatalember
is, akit terjesztéssel is gyanúsítanak.

Az Alkotmánybíróság közelmúlt
ban hozott döntése alapján a drogfo

gyasztók is számíthatnak büntetésre, a
terjesztők esetében pedig a büntetési
tétel elérheti az 5-10 év szabad
ságvesztést is.

Katona György gumijavító
Gyoma, Bajcsy u. 107. Telefon: 66/285-127
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A képviselők tudják, hogy az önkormányzati
lap szerkesztője jobbos...

Avárosvezetésnek nem tetszett a nyilaskeresztes hatalomátvételről írott cikk
Az önkormányzati szócső, a

Gyomaendrődi Híradó felelős

szerkesztője Bíró Károly eddig lelkesen
szolgálta kenyéradóit. Témahiány esetén
olykor különböző történelmi témájú
cikkeknek is helyt adott a lapban. így
történt ez az újság januári számában is,
ahol a nyilaskeresztes hatalomátvétel 60.
évfordulójáról írt cikket a szerző, dr.
Weigert József.

A képviselő-testület tagjainak
körében nem kis vihart kavart az írás,
illetve annak tartalma. Biró Károly
felelős szerkesztő felelősségét is fel
vetette dr. Kovács Béla képviselő, aki
megengedhetetlennek tartotta, hogy a
városi lapban ilyen hangvételű cikk meg
jelenhet, még akkor sem, ha tudják, hogy

Fásítás

Bíró jobboldali beállítottságú. Bíró
Károly úgy határozott, hogy dr. Weigert
Józseftől mostantól egy álló esztendeig
nem fogad el és nem is közöl írást.

Dr. Weigert József ezzel kapcsolatban
felkereste lapunkat és elmondta, hogy
írását a Gondolat-Jel címlí rádióműsor

ban elhangzottak alapján írta. A
mlísorvezetö a nyi las hatalomátvétel 60
évvel ezelötti eseményei ről kérdezte
Ungváry Krisztián történészt.

- Ennek ellenére a város vezetése
mégis kifogásolta, hogy ez a cikkem
megjelent a Gyomaendrödi Híradóban,
sőt az uJsag szerkesztöjét is
megfenyegették. Pedig csak az történt,
hogy a műsorban elhangzottakat lej egy
zeteltem, és ezekből készült az írás.

Egyébként ezt a műsort vasárnap délelöt
tönként az egész ország hallgathatja. A
helyi cenzúra mégis kifogásolja a cikk
közreadását. Úgy látszilc
Gyomaendrödön olyan erős a diktatúra
beidegződése. hogy ezekről a dolgokról
nem csak beszélni nem enged, hanem a
történel mi események megvi lágítását
sem engedi. Ha ez a műsor él rádióban
elhangozhatott az egész ország mle hal
latára, akkor ez Gyomaendrődön miért
esik tiltás alá? Az ismeretek hiánya
okozhatja ezt? Talán hiányoztak az
iskolából, amikor ezt tanították, vagy
gyorstalpalón járták az iskoláikat, ahol a
jó káderektől akkoriban nem követelték
meg a tudás megszerzését - nyilatkozta
lapunknak dr. Weigert József.

Pályázatok
Az önkormányzat 2 millió 87 ezer forint támogatást

nyert a környezetvédelmi minisztériumtól a város zöld
területeinek fásítására. Az összesen 4 millió 174 ezer
forint költségű beruházás, azaz a fák ültetése két ütemben,
ez év tavaszán és őszén történik. Tavasszal a Blaha utcán
ültetnek el 74 fát, az Október 6. lakótelepen hetvenet, a Fő

úton 32-őt, a Szabadság téren pedig 25-öt. Ősszel pedig
374 fa kerül a Népliget utcába, az endrődi sportpálya
mellé, a Fazekasi úti játszótérre, aKilián térre, a Vásártéri
lakótelepre, a Katona József és a Ságvári Endre utcákba. A
telepítendő fafajok közül a juharfákból ültetnek legtöbbet,
de erül a közterü letekre kőrisfa, hársfa, kocsányos- és
oszlopos tölgy, valamint gyertyánfa is.

Sellő Horgász-Vadász Üzlet
- Horgász, vadász és munkaruházat

valamint egyéni védőeszközök

- Pirotechnikai termékek
Szezon"lis akciók!
VÁSÁRLÁS UTALVÁNY

I<APflI\TÓ'
GyomaendröcJ, Fö út214.
Telefon/fax.: titi/386-64?

Nyitva tartás:
Hétfőtól péntekig 8-!~

és 13-17 óráig.
szombaton és vasárnap 8-12 óráig.

/

Gyomaendrőd Város Önkormányzata az elmúlt évben

összesen 22 pályázatot nyújtott be a különböző megyei,
regionális és országos pályáztató szervezetekhez. A

benyújtott pályázatok összes támogatási igénye 97 I,5

millió forint volt, melyhez 157,5 millió saját erőt rendel

tek. A beadott pályázatok közül II részesült összesen

237,1 millió forint támogatásban, melyhez ténylegesen

46 millió forintnyi saját erő szükséges.
Az önkormányzat intézményei tavaly összesen 37

pályázatot nyújtottak be és ezek közül 17 részesült mint

egy 70 millió forintos támogatásban. Hét, intézmények

által benyújtott pályázat elbírálása még folyamatban van.

"Vásároljon most, fizessen később!"

Miért érdemes az OTP
hitelkártyát használnia?
• hitelkeretét akár 45 napig

k,m"meo'"," h",""h"i'. 1tI~.,II• folyamatosan rendelkezésre
alló hitelkeret,
• használhatja vásárlásra és
készpénzfelvételre
Magyarországon és külföldön,
• törlesztörészletének esedékességéröl
és a minimum Í1zetendö összegröl
SMS-ben értesítjük.
• társkártyát is igényelhet.

Tovabbi információért keresse fel
a legközelebbi OTP bankfiókot!

www.otpbank.hu
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Valaki vegyszerrel leöntötte a vörös Skodát
Meré ylet a fürdőigazgató autója ellen

A leöntött autón a fényezés rongálódott meg

Vass Ignác lett
a füzesgyarmati fürdő igazgatója

Furka Sándor a Liget Fürdő ifjú
igazgatója még múlt év decem
berében kocsimosás közben vette
észre, hogy piros Skoda Fábiáján
furcsa foltok éktelenkednek. Rövid
vizsgálódás után nyilvánvalóvá vált
számára, hogyautóját valamilyen
szerrelleöntötték, és ez okoz atta a
fényezés elhomályosodását.

A fürdőigazgató azonnal a

rendőrségre sietett és feljelentést tett
ismeretlen tettes ellen. Furka Sándor

lapul1knak az üggyel kapcsolatban
nem kívánt nyilatkozni. de mint a
dévaványai fiatalember mondta, túl
rövid ideje van Gyomaendrődön

ahhoz. hogy itt haragosai legyenek ...

Az autóban állitólag 400 ezer forin

tos kár keletkezett. Hozzáértők szerint

a kocsit valószínlíleg vÍzkőoldóva[

öntötték le, persze még az sem biztos,
hogy a merényletet Gyomaendrődön

követték el. A strand igazgató azóta
nem hagyja kocsiját a fürdő előtt az
utcai parkolóban, hanem beáll a
kerítésen belülre, a kemping területére.

Gyomaendrődön egyébként

Ez év január 24-től a gyomaend
rődi Liget Fürdő volt vezetője Vass
Ignác lett a Füzesgyarmati

Strandfürdő igazgatója. Az ottani
önkormányzat múlt év novem
berében írt ki pályázatot a
fürdőigazgatói állásra és a három
érvényes pályázat közül a füzes
gyarmati képviselő-testület Vass

Ignác pályázatát találta legjobbnak.
Emellett méltányolták Vass Ignác

több mint 16 éves fürdővezetői,

szal<lnai munkáját és a fürdőfej

lesztésben szerzett tapasztalatát.

Vass Ignác a Szó-Beszédnek
elmondta, hogy a füzesgyarmati
fUrdő is jelentős fejlesztéseket indí-

szerencsére nem divat a gépkocsik

szándékos rongálása. Hasonló eset

legutóbb 1991. januárjában történt,

amikor az akkori kenyérgyár egyik

osztályvezetője a Romantika (ma

Pálma) kocsmában kártyázva vitába

keveredett asztaltársaival. Az osztály-

tott el. Termálvizét 2004-ben
minősítették gyógyvizzé és múlt év
augusztusában kezdtek hozzá egy

fedett gyógyászati rész építéséhez,
ami ez év nyarára készül el.

- Feladatom lesz a beruházás
további koordinálása, a fürdő

üzemelés i rendjének kidolgozása és
a megfelelő személyzet biztositása,

valamint az újonnan épült négy csil

lagos kemping és a fUrdő mellett
lévő Gara Hotel gyógyászati rész

legével való közös üzemelés

megszervezése - mondta a Szó

Beszédnek Vass Ignác, akinek kine
vezése határozatlan időre szól
Füzesgyarmaton.

vezetőt rövid dulakodás után

kitessékelték az ajtón. Az ittas osztály

vezető dühében a kocsmáros vadonatúj

piros Toyota CorolIáját dobálta meg

téglákkal, beverve a kocsi első és hátsó

szélvédőjét, az autó üvegét és

megrongálta a motorháztetőt is.

~ ~
~ Családi vasárnap ~
~ ~
~ Gyomaendrődön I
~ ,~
; aDreher Söröző· Etteremben ;
! Február 6. Orjaleves csigatésztaval, velóvel töltött I
~ sertésborda, hasábburgonya, ecetes dinnye, ~

~ farsangi fánk ~

~ Február 13. Tejfölös gombaleves, ~

~ gríllezett szárnyasfile-friss saláta, ~

~ Kandallós csemege ~
~ Február 20. Magyaros zöldborsóleves, sertescsülök ~
~ pekne módra, hagymás burgonya, ~
; töltött almapaprika, Gundel palacsinta ~
~ Február 27. Spargakremleves zsemlekockával, ~
; cigánypecsenye tepsis burgonyaval, ;
~ csemege uborka, Somlói galuska ~

~ Telefon/fax: 66/386-444, ~

~ 20/980-8842, 70/365-5360 ~
~ \/6t".iuk kedves vel,c1~gejl·,k2.t é.::; :-'2ívl..-';S ~
~ "\C~ly<,,,dcJ(·~c";kc"t1 ~

~ A menü ara: 550 FI/adag ;
~ ~
@]~@]
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Címzetes főjegyző lehet
dr. Csorba Csaba

Emelték a polgármester és
a jegyző fizetését

Eddig már két alkalommal terjesztette fel a
Gyomaendrődi Képviselő-testület a polgármester
javaslatára címzetes főjegyzői címre dr. Csorba Csaba
jegyzőt. Az elmúlt két évben nem sikerült ezzel az elis
meréssel ki tüntetni a város jegyzőjét, ezért most az önkor
mányzat újra megpróbálkozik az ajánlással.

A címzetes főjegyzői címet az adott önkormányzat
kezdeményezése aJapján a miniszterelnök adományozza
annak a tartósan kiemelkedő szakmai munkát végző

jegyzőnek, aki már legalább tíz éve jegyző tisztséget tölt be
és a meoyei közioazoatási hivatal vezetőinek támogatását iso v'::> '-"

élvezi. A címzetes főjegyző évente egyszeri címadományo
zási pénzre is jogosult.

Dr. Csorba Csaba jegyzői tisztségét 1991. december óta
látja el és mint az önkormányzati támogatás indoklásában
áll: "Kiváló jogi és közigazgatási ismeretei, vezetői,

szervezői készsége folytán több sikeres helyi és térségi
beruházás valósult meg. Az elmúlt években végzett Állami
Számvevőszéki, Magyar Államkincstári, Apeh, közigaz
gatási hivatali és egyéb törvényességi felügyeleti vizsgála
tok alapvetően jónak, szakszerűnek ítélték meg az önkor
mányzat és a hivatalműködését."

A képviselő-testület január
27-i ülésén a költségvetési
törvényből eredő illet
ményváltozások kapcsán egy
hangúlag szavazott a pol
gármester és a jegyző

fizetéseme!éséről.

A polgármester bruttó
429.000 forint havi fizetését
455.000 forintra emelték, az
egyébként nyugdíjas pol
gármester emellett havonta
költségei fedezésére úgyne
vezett költségátalányt is kap,

melynek összege havonta
113.750 forint. A jegyző

fizetését a tavalyi 343.200
forintról ez év januárjától
364.000 forintra .emelte a
képviselő-testület.

A köztisztviselők 6 száza
lékos, míg a közalkalmazottak
(a pedagógusok, az egészségü
gyi és szociális ágazatban
foglalkoztatottak, stb) össze
sen min tegy 12 százalékos
átlagos bérfejlesztésre
számíthatnak idén.

SZÓ-BESZÉD HíREK

Gyomaszolg áremelés
Hat százalékkal emelte januártól a lakossági szolgál

tatások árát a Gyomaszolg Kft., közületek esetében
pedig nyolc százalék az áremelés mértéke. Így tehát
emelkednek a hulladékszállítás és ürítés díjai, a
temetkezési szolgáltatások és a sírhelyek árai is.

Parkgondozás 18 millióért
A városban lévő zöld területek és parkok, ligetek

gondozását, a fűnyírást az önkormányzat megbízásából a
város cége, a Gyomaszolg Kft. végzi már évek óta. Ezért
a munkáért idén bruttó] 7,9 millió forintot fizet a város a
Gyomaszolgnak.

Hulladékgyűjtő udvar
A Gyomaszolg Kft. telephelyén található hulladék

gyűjtő udvarra a lakosság ingyen beszállíthatja a szelek
tíven gyűjtött kommunális és veszélyes hulladékát.
Átvesznek elemeket, akkumulátorokat, lejárt sza
vatosságú gyógyszereket, festék- és lakkmaradványokat,
azok göngyölegét, fel nem használt növényvédőszereket,
fénycsöveket, izzókat, fáradt olajat, használt étolajat,
zsírt valamint minden más lomot, lombot, nyesedéket,,
építési törmeléket. A hulladékudvar megnyitása miatt
ezentúl az évi két lomtalanítási akció helyett ez évtől egy
alkalommal hirdet ilyen akciót a Gyomaszolg Kft.

ovosi ügyelet
A gyomaendrődi orvosi ügyeletet az önkormányzattal

kötött szerződés alapján egy békéscsabai szakorvos, dr.
Abdul-Hamil Nabil végzi. Az ügyelet tavaly 5014
beteget látott el. Az orvosi ügyeleten kórházi szakor
vosok és rezidensekből álló orvoscsoport teljesít szol
gálatot. Az ügyeletre egy EKG készüléket és egy defib
rillátort is vásároltak.

Diákok
A Kis Bálint Általános Iskolában 658 gyermeket taní

tanak, a Szent Gellért Katolikus Iskolában 220 diák.
tanul, a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskolába pedig
összesen 396 tanuló jár. A Kner Imre Gimnázumban 279
helybéli és 89 vidéki diák tanul. A Bethlen Gábor
Szakképző Iskolában 312 gyomaendrődi és 237 vidéki
tanulót oktatnak.

Növényvédelmi szaktanácsadási
munkálatokat vállalok

a Gyomaendrőd határában lévő földeken.
A felmeriiló munkálatok szakszerű elvégzését is vállalom,

él vegyszerek beszerzésétől il szállításig.
Peíróczki Hunyad Áron, növényvédő szakmérnök

Gyomaendrőd, Téglagyári dűlő 51 I. Telefon: 70/385-89-18

Oreg fa
A Liget Fürdő terliletén, a gépház mellett áll az a

helyi védelem alatt álló kocsányos tölgy, melynek egyik
száraz ága 2003. augusztusában letört és a fa alatt lévő

kerti bútorokra zuhant. A koros fa három nagy ágát, most
egy különleges módszerrel egymáshoz rögzítették, és
tavaszra a fát egy kerítéssel is bekerítik.
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Csányi István örül, hogya képviselő-testület nem politizál
Interjú a városfenntartó és környezetvéd Imi bizottság elnökével
Csányi István amikor két évvel

ez lőtt a vá asztások előtt létrehozott
helyi Körösök Vidékéért Egyesület támo
gatásával bejutott a gyomaendrődi

képviselő-testületbe, még tartott attól,
hogy az önkormányzat pártcsatározások
helyszíne lesz. De mint mondja, kelleme
sen csalódott, szerencsére ez nem így van
és ezért emiatt a város csak profitálhat.
Megemlíti, hogy soha nem volt tagja
semmilyen ~ártnak, nincs elkötelezve
sem a jobb-, sem a baloldalnak. A város
fenntartó és környezetvédelmi bizottság
elnöki tisztjét betöltő önkormányzati
·épviselőt kérdeztük munkájáról.

- Korábban a bizottság nevében a
városfejlesztő szó is szerepelt..

- Tulajdonképpen a városfej lesztés is
a bizottság feladatkörébe tartozik,
hiszen minden ezzel kapcsolatos problé
ma. terv a bizottság elé kerül.

- Nyugdíjasként mi~j1en ambÍciókkal
vágol! bele a képviselői munkába?

- Immáron egy éve nyugdíjas vagyok
és így szinte bármikor rendelkezésére
állhatok akár a választópolgároknak,
akár a városházának.

- Ön miként értékeli a város elmúlt
15 évének fej lődését?

- Egy város fejlődése nem csupán az
akaraton múlik, hanem a pénzügyi
helyzetén is. Minden választási ciklus
ideje alatt történt valamilyen fejlesztés,
amit nem mindig fogadott egyértelmű

helyesléssel a lakosság, de a döntések
igazát később igazolta az élet.
Gondolok itt például a gyomai piactér
épitésére, a pIac áthelyezésére.
Megjegyezem, jó lenne egy fedett piac
csarnok is, de ennél ma még sokkal
fontosabb ügyek is vannak. Az elmúlt
évek legjelentősebb beruházásának a
szennyvízcsatorna hálózat kiépítését tar
tom. A másik jelentősebb beruházás a
fürdő fejlesztése volt. Itt is további
beruházásokra van szükség: kellene egy
új melegvizes medence és egy csúszda
is. Úgy gondolom, hogy a fürdőnek

jóval nagyobb reklámra lenne szüksége
a nagyobb kihasználtság érdekében.
Szerintem a környéken Gyula után a
gyomaendrődi az egyik legjobb fürdő. A
városvezetés most azon dolgozik, hogy
az autóbusz is lekanyarodjon a fürdő

bejáratához, hogy a vidéki vendégek is
jobban megközelíthessék a fürdőt. A
regionális hulladéklerakómLí volt a har
madik legjelentősebb beruházás, amely
a város és a környező települések kom
munális hulladékelhelyezését oldja meg.
A hulladéklerakó üzemeltetője most van
kiválasztás alatt. Mindezek mellett az
elmúlt két évben 15 új aszfaltút épült a
városban, 23 utat aszfaltoztunk újra és
múlt év őszén elkészült 20 belterületi
utca útalapja is, és ezek aszfaltozását
tavasszal kezdi a Strabag Rt.

- Vízügyi szakemberként milyen
lehetőséget lát a belterületi holtágak
vízminőségénekjavítására?

- Terveink szerint a három endrődi

holtágat, a Fűzfás zugit, a Csókásit és a
Ligeti holtágat egy csatornával kötnénk
össze és ezzel megoldanánk a folyama
tos vizmozgást ezekben aholtágakban.
Ezzel kapcsolatban már az engedélyes
terveket is készülnek. A gyomai Falualji
holtág szivattyútelepének kapacitás
bővítésére benyújtott pályázatunk sajnos
nem nyert. Jelenleg a holtág felső végén
egy l ml/sec. teljesítményLí szivornya
van, az alsó végén pedig egy 0,2 m-1/sec.
teljesítményű szivattyú van. A kapacitás
beli különbség miatt a holtág átöblítése
napokat vesz igénybe.

- A gyomai ligetben rendezvénytér
épül. Fákat vágtak ki, hogy legyen hely
a kibetonozott térnek. Gondolom ön
figyellJllnel kísérte az előkészületeket is.

- A ligetben most egy olyan áta
lakítás folyik, amit az élet követelt meg,

ugyanis a sajt- és túrófesztivál annyira
kinőtte magát, hogy a Szabadság tér ki
csinek bizonyult. A nagy tömeg miatt új
helyszínt kellett keresni. Túl zsúfolt volt
a városháza előtti utca és májustól az
akkorra elkészülő Kner Emléktér sem
lesz alkalmas a tömegek fogadására. Így
született meg az az ötlet, hogy a gyomai
ligetben legyen kialakítva egy ren
dezvénytér. Hallottam, sokan ágálnak az
ellen, hogya ligetbe leviszünk több ezer
embert. Nekem az a véleményem, hogy
a rendszerváltás előtti május elsejéken
8-10 ezer embert mozgósítottak akko
riban és ezt a liget minden gond nélkü]
elviselte. Négy olyan fát kellett csupán
kivágni a ligetben, amelyek épek voltak,
a többi eltávolított fa kivágásra érett
állapotban volt.

- A rendezvénytér építését nem előzte

meg képviselő-testületidöntés...
- Annyira sürgőssé vált az építés,

hogy időben hozzá kellett kezdeni, mert
májusra készen kell lennie. Van már
képviselő-testületi döntés a beruházás
róI, igaz utólagosan. A döntésig
egyébként csak olyan jellegLí munkákat
végzett el a Gyomaszolg Kft., amelyek
adott esetben nem voltak vissza
fordíthatatlanok.

- Egyszóval építik, szépítik a várost,
sőt az új bevásárló helyek is szaporod
nak. Ugyanakkor nem bővelkediink LU
munkahelyekben. Ön milyennek látja a
város jövőjét?

- A rendszerváltás idején lehetett
volna az akkori üzemek vezetőiben

annyi összefogás, hogy a cégeket,
szövetkezeteket átalakítva, tovább
üzemeltetve megmaradjanak. MegszLínt
négy nagy termelőszövetkezet, az állami
gazdaság, a cipész szövetkezet, a kötői

pari szövetkezet és még sorolhatnám.
Ezzel egyidőben több ezer munkahely
szűnt meg. A munkahelyek hiánya nem
csak gyomaendrődi, hanem Békés
megyei probléma is. A másik fájó gond,
hogy sajnos, Gyomaendrődnek már
régóta nincs országgyLílési képviselője,

aki helybeliként, közel a tüzhöz
hatékonyabban tudná képviselni váro
sunk érdekeit a parlamentben is.

H. E.



Megkezdődött a Hősök úti iskola felújítása

Bálint-Valentin Napi Kavalkád
A Kis Bálint Általános Iskola Diákönkormányzata - február 14-én, hét

főn - hagyományai hoz híven, immáron negyedík alkalommal rendezi meg
a Bálint-Valentin Napí Kavalkádot. A diákokat érdekes előzetes feladatok
várják (pl. riport és meglepetés-készítés), megválasztják diákigazgatójukat
és helyetteseiket, petíciót írnak városunk polgármesteréhez.

A Bálint-Valentin Napon 20 perces fordított órák és 40 perces - felada
tokban bővelkedő - szünetek követik majd egymást. Az izgalmas prog
ramok között lesz ügyességi feladat, totó, képfelismerés, osztáJybemu
tatkozó, villámkérdés, szólás, közmondás, szívküldi, büfé és sok-sok
meglepetés.

Minden érdeklődőt, szülőt, segítőt szeretettel vár a Kis Bálint Általános
Iskola Diákönkormányzata!

2005. február

Mint ahogy már előző számunkban
olvashatták, január 6-án ünnepélyes
külsőségek között lerakták a Kis Bálint
Álta]ános Isko]a Hősök úton épülő új
isko]aépületének alapkövét. A
kivitelezésse! megbízott [ntegrál Rt.

Szó-Beszéd

nem sokkal utána hozzá is látott a
felújítási és építési munkálatokhoz.
Ősztő] már valamennyí kísdiák a
látványképen is látható II tantennes,
nagy aulás, korszerű új iskolaépületben
kezdheti meg tanulmányait.

7

Iskolai beíratkozás
Kedves Óvodás Sziilők!

Életünk során sok nehéz döntést kell

meghoznunk, melyek életünket és gyer

mekeink jövőjét alapvetően befolyásolják.

Az általános iskolai tanulmányok

megkezdése előtti hónapokban a családokban

lefolytatott beszélgetések, az isko!akezdéssel

összefüggő milliónyi kétség és kétely,

gyakorta napirenden lévő téma. Annak eldön

tése, hogy gyermekünk melyik iskolában

kezdje meg tanulmányait, ki legyen a tanító

nénije, nagy és felelősségteljes döntés, amit a

kedves szülőknek kell meghozniuk.

A tanköteles korú óvodás gyermekeket

2005. március 21-22-23-án kell beíratni a

kiválasztott általános iskolába.

Hogy segítsünk a döntés meghozatalában,

a Kis Bálint Általános Iskola március 16

17-IS-án tartja nyílt napjait, ahol betekin

tést nyerhetnek az iskolai élet mindennapjai

ba.

Ősztől minden kisdiákunk a Hősök útján

felépülő új, korszeru iskolaépületben foly

tathatja tanulmányait és ide várjuk a leendő

első osztályosokat is.
A Kis Bálint Általános Iskola

nevelőtestülete

KE19VE$ ÉJVEJ19Á$EJKI

Farsangi játszóház a suliban
Gyerekek' Ugye ti is szerettek játszani, kacagni,

énekelni, ügyeskedni, finomakat enni? Ha igen, akkor

fel tétlen várunk minden óvodás gyermeket a

BOHÓKÁS FARSANGI JÁTSZÓHÁZBA 2005.

február 12-én, szombaton délelőtt fél tíztől, a Kis Bálint

Általános Iskola Fő úti épületébe'

Ha gondolod hozd el szüleidet, nagyszüleidet is! A

tanító nénik segítségével készíthesz lufi bohócot, mókás

álarcot, farsangi szemüveget, finom falatokat! "Heje
huja vigalom, habos fánk a jutalom..."

r Régi bútorokat, 1
használati tárgyakat

vásárolok~

~, készpénzben a helyszínen fizetek! J
L 30/9-533-594, 30/393-2162~

~(ódia «lEfetftáz
• Szeverényi Fotó - Esküvői, családi és műtermi

képek, sorozatok készítése. Tel.: 30/9-355-871
• Niky Női- Férfi Fodrászat - Kozmetikus
bérlőtársat keresünk! Tel.: 30/742-33-55

• Festék és Barkács Bolt - Függönykarnisok,
kül- és beltéri festékek

• lOO Forintos Bolt - Ajándéktárgyak, édességek,
háztartási és lakásfelszerelések, műanyagáruk,

háztartási- és vegyiáru.
Üzleteink folyamatos akciókkal várják vásárlóikat!

Gyomaendrőd,Apponyi u. 12.
Tel./fax: 66/285-426
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ARumba TSE táncosai nemzetközi versenysorozaton

A képen baloldal Gombkötő Imre és Malina Andrea, jobb
oldalt Molnár Ádám és Paróczai Rebeka

Az elmúlt évben nem kis
büszkeségünkre egy párosunk
országos bajnok lett, kettő pár
országos baj noki ezüstérmes és
további két pár pedig országos
bajnokság finalistája. A nemzetközi
szövetség azokban az osztályokban,
ahol a mi párjaink remekeltek nem
rendez nemzetek közötti bajnoksá
got, így más nemzetközi szereplési
lehetőséget kellett keresnünk.

igy keri.ilt sor az elmúlt év elején
egy szlovákiai és egy csehországi
nemzetközi versenyen való
részvételre. Az ott elért eredmények és
tapasztalatok arra inspiráltak, hogy
további még rangosabb nemzetközi
versenyeken vegyünk részt. Az elmúlt
év őszén megnyert pályázat ered
ményeként olyan anyagi források bir
tokába jutottunk, amellyel egy prog
ramot tudunk megvalósítani. A prog
ram első felében egy horvátországi és
egy angliai nemzetközi táncverseny
sorozaton vagyunk túl.

A december 4-én megrendezett
Croatia Open-Varazdin 2004. tánc
versenyen jól szerepeltek párosaink.
Molnár Ádám és Paróczai Rebeka
Junior!. latin kategóriában a 18 páros
ból álló mezőnyben a döntőbe jutott és
a 6. helyen végzett. Perei Péter és
Sárközi Noémi Junior II latin
kategóriában 28 párból a ll. helyen
végzett. Sajnos betegség miatt a gyer
mek korú párosunk Kulik Andor és
Lázár Rebeka nem tudott elindulni
ezen a versenyen.

A program következő állomása egy
nagyon rangos világverseny, a 2005.
évi UK Open nemzetközi tánc
versenyen volt amelyet az angliai
Bournemouthban rendeztek meg
január 18. és 20-a között. A
versenysorozaton indult két magyar
párból az egyik a klubunk színeit is
képviselő Gombkötő Imre-MaIina

Andrea páros volt. Az európaiakon
kívül USA-tól Japánig különböző

nációk több száz párját és világnagysá
gokat is felvonultató mezőnyben

szépen helyt álltak fiataljaink, akilQ1ek
az amatőr standard mezőnyben sikerült
több mint ötven páros is megelőzniük.

A program
hátralévő ré
szében sor kerül
még egy-egy
cseh- és horvá-
tországi ver-
senyen való
részvételre is
amely végül egy
szlovéniai ver
sennyeI zárul
május elején. A
program még
hátralévő ré-
szében gyermek,
junior és felnőtt

korú párosaink
nagyobb szám
ban is részt
vehetnek mivel

elsődleges célunk, hogy minél többen
szerezzenek tapasztalatot a
versenytánc nemzetközi színvonaláról.
A tanulást és tapasztalatszerzést szol
gáló programon túl rendelkezünk egy
szeptember közepére szóló meghívó
val németországi testvérvárosun kba
Schöneckbe is. E helyütt szeretnénk
megköszönni mindazoknak, akik tán
cos gyermekeink fejlődése érdekében
a program megvalósítását támogattál<.
Akiknek felkeltette érdeklődését a tár
sastáncok szépsége és a cikkben
ismertetett lehetőségek, azokat továb
bra is szeretettel várjuk a Városi Zene
és Művészeti Iskola társastánc tansza
kára (Gyomaendrőd, Kisréti utca 27.
Telefon: 386-491)

Megyeri László táncpedagógus

Mágnesterápia

az egészségünkért
Korszerű, számítógépes vezérlésű

mágnesterápiás készülékünk segítségével
hatékonyan kezelhetők:

reumatikus, csont-, ízűleti

betegségek, sportsérülések,
• vérkeringéses betegségek, egyes
bőrbetegségek, allergiás meg
betegedések.

A kezelés orvosi ellenőrzés mellett történik!

Gyomaendrőd, Szabadság tér 212.
Telefonos előjegyzés: 66/282-937

F~ Cr"I'!I..YTc.1B: .. ~11l' b}~.Cv"1.~ . .~ \ '(jiJt

(f ~
l

NEMES TIBORNÉ
Gyomaendrőd, Sugár u. 44.

Telefon:
66/284-392,
20/3748-622

•
Előnevelt

és vágnivaló

CSIBE,
KACSA,

GYÖNGYÖS

kapható,
előjegyezhető!
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Vastaps az Erkel Színházban

WATT

Villamossági Bolt
- Villanyszerelési anyagok, vezetékek, kapcsolók stb.

- Háztartási kisgépek - vasalók, kávéfőzők, mikrosűtők stb.

- Barkácsgépek nagy választékban, kedvező áron

- Energiatakarékos izzók, villanykörték

Gyomaendrőd, Fő út 214. Telefon: 66/386-358

Buszmegállót és
parkolót építenek
a fürdő mellett

Február 9-én délelőtt 9 órakor aBetlen
Gábor Szakképző Iskolában rendezik meg a
Mezőgazdasági Könyvhónap egyik vidéki
megnyitóját. A könyvhónapi ünnepi köszön
tőt Benedek Fülöp közigazgatási államtitkár
mondja, majd az érdeklődők előadásokat

hallgathatnak meg a vidékfejlesztés perspek
tÍváiról és az alternatív gazdálkodás egyik
lehetőségéről. Szakkönyvek 20 százalék ked
vezménnyel vásárolhatók ezen a napon a
helyszínen.

A lakásban elhelyezett gázkonvektorok.
gázbojlerek a hagyományos

fa és széntüzelés esetén az esetlegesen
a lakásban felgyülemlő színtelen. szagtalan

szénmonoxid gáz halált okozhat'

Védje saját
és családja életét

a szémonoxid érzékelővel!

AMezőgazdasági Könyvhónap
megnyitója a Bethlenben

Az egyszerűbb elemes kivitelű mennyezetre
szerelhetőára: 22.000 Ft (bruttó).

A már meglévővagy
kiépítendő riasztórendszer elemekén t

beépíthető változat ára: 25.000 Ft+áfa.
Bővebb felvilágosítást ad telefonon

vagy személyesen Nagy Péter
biztonságtechnikai vállalkozó:

30/97-82-093

Állítólag az Erzsébet Liget környékén a
révlaposi városrészen lakók és a Liget
Fürdőbe érkező vendégek igényelnék, hogya
helyi autóbusz a fürdőhöz is lekanyarodjon.
Ezért az önkormányzat egy buszmegállót
építene a Semmelweis utcán, a spollpálya
főbejáratával szemben, a liget szélén. Itt
szállnának le az utasok, majd az autóbusz
bekanyarodik a sportpálya melletti
Vidovszky utcába és a pálya végén kialakí
tandó buszfordulóban megfordulhat és mehet
vissza. Ezért a Vidovszky utcát két méterrel
megszélesÍtik.

A Liget Fürdő új főbejárata mellett
sebtében kialakított parkolóhelyeket sem
tartja elegendőnek a város vezetése, ezért
újabb gépkocsiparkolókat és egy IOx2 méter
terü letű fedett kerékpártáro Iót is építenének.

- XEROX A/4 fénymásoló és
nyomtatópapír 698 ff/csomag

- Valentin napi ajándékvásár

- Üvegfestékek

- Ajándéktárgyak

- Interaktív plüss állatok

,
COLOR SHOP PAPlRJOLf
G-yotflaettdröd, Petöfi U. 4. rel.: 661284-552

A zsúfolásig megtelt Erkel Színházban mutatta be január 29-én
Weigell László együttesvezető Méhkeréki Tapsos című koreográ
fiáját a Gyomaendrődi Körösmenti Táncegyüttes három tagja Papp
Zoltán, Tárnok János és a koreográfus Weigert László. A talpalávalót
Suttyomba zenekar húzta. A közönség pedig vastapssal jutalmazta a
gyomaendrődi táncosokat.

A kétévente megrendezésre kerülő Néptánc Antológia keretében
13 legjobb magyarországi néptáncegyüttes között szerepeltek ezen az
estén a gyomaendrődiel<. Külön öröm, hogy az elmúlt években
egymás után két alkalommal lehettek ott a nívós és az amatőr tánc
együttesek számára a legrangosabb, legnagyobb szakmai elismerést
jelentő bemutatón. Bizonyítva, hogy értékes és színvonalas produk
ciókra képes a Körösmenti, hírnevet szerezve ezzel maguknak és
városunknak.

Bútorgyártó cég

asztalosokat
keres felvételre.

Érdeklődni: 30/9-533-594
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Kínai ruhásbolt lesz a "nagyábécé" helyén
A Hősök útja és a Kossuth utca sarkán 1975. júliusában

nyílt meg az az önkiszolgáló bolt, amely az elmúlt
évtizedekben "nagyábécé" vált közismertté agyomaiak
körében. A környék akkoriban legnagyobb élelmiszer bolt
ja Lovas Pál üzletvezetésével indult, majd öt hónap után
Babos László vette át az ABC irányítását. Az l'lZ!etet
Kiszely Lajos, az áfész akkori kereskedelmi osztályvezető

Je rendezte be, Honti Antal grafikusművész

közreműködéséve!.

Az egykoron Gyoma legforgalmasabb élelmiszer boltja
a rendszerváltást követően az áfész tulajdonában maradva
egyre inkább elveszítette jelentőségét és vásárlóközönségét.
Az utolsó döfést a Sikér Kft. múlt év végén megnyitott új
élelmiszer boltja jelentette, amely az agonizáló ABC szom
szédságában épült fel.

A bolt január 28-án volt nyitva utoUára. Az üzlethelyi
séget az áfész bérbe adta. Információink szerint kínai
ruházati bolt nyílik benne.

Leltárra várva. Képünk a bezárás előtt készült Honti Antal grafikusmíívész dekorációja az ABC falán

Jótékonysági est volt UTÁNFUTÓK KÖLCSÖNZÉSE
A délkelet-ázsiai szökőár károsultjainak megsegítésére 2005.

január 14-én a Katona József Müve]ődési Központban, városunk
meghívott amatőr előadóművészeinek közreműködésével zajlott egy
kétórás jótékonysági műsor. A számos aktivista által árusított 1.000
Ft-os adomány-belépőjegy ellenértéke, 309.000 forint volt, amely
összeg befizetésre került a Vöröskereszt "szökőár"-számlájára, tudtuk
meg a rendezvény szervezőjétől, Megyeriné Csapó Ildikótól.

Ponyvás, állatszállító, magasított, magasító

nélküli utánfutók többféle méretben!
Nyitva: H-SZ: 630 - 18:10 V: 6:10

- 15'"

Gyomaendrőd, fő út 89.
Tel.: 66/283-605

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.

pályázati felhívása
Sörkert épület bontására!

Pályázat meghatározása:
épület bontása bontott anyag értékében

Pályázati határidő:

2005. február 21. 12 óra
A pályázat benyújtásának helye:

Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolgáltató Kft.
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.

Ügyvezető ig. iroda
Pályázat tartalma:

bontás kezdete, időtartama és módja
Bővebb információ: 66/283-750, 66/386-039

I
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Szeretettel várja vásárlóit
Szarka Csilla látszerész mester!

Látszerész Üzlet
sSOO Gyomaendrőd. Szabadság tér 5.
Telefon: 66/284-255

• Computeres szemvizsgálat
• SZTK vények beváltása
• Szemüveg készítés
• Szemüvegek javítása
• Szemüvegkeretek
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Pésó Illés Béláné

Felkérés
Személyi jövedelemadója l %-át az Öregszőlői

Gyermekekért Alapítvány számlájára is utalhatja. Az
alapítvány célja, a Gyomaendrődön élő öregszőlői jó
képességü hátrányos helyzetü gyermekek közép- és fel
sőfokú tanulmányainak támogatása. Számlasz.: Endrőd

és Vidéke Takarékszövetkezet, Gyomaendrőd, Fő út I.
53200015-1000 1961 Adószám: 18376184-1-04

Köszönjük az alapítvány részére juttatott támo
gatását, mellyel Ön is hozzájárult az Öregszőlőben élő

tehetséges gyermekek továbbtanulásának támo
gatásához.
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2005. március 17-én
KERESKEDŐ VÁLLALKOZÓ,

VENDÉGLÁTÓ VÁLLALKOZÓ
A lanfolyam árából 20.000 FI kedvc7.mény+részletfizelési lehelóségl

(OKÉV: 06-0 l 73-02, F,L\T: AL-O 18 I )

Várjuk jelentkezését!
2005. évben induló államilag elismert szakképesítést

nyújtó tanfolyamain kra!

•Minimum nyolc általános iskolai végzettséggel
rendelkezők részére:

ABC ELADÓ, GYORSÉTKEZTETÉSI ELADÓ,
VIRÁGKÖTŐ, SZAKÁCS, SZÁMíTÓGÉPKEZELŐ

(-HASZNÁLÓ), KÉZ- ÉS LÁBÁPOLÓ,
MŰKÖRÖMÉpíTŐ

Békéscsabán induló
TANFOLYAMOK

Állami normatív támogatással (ingyenes) 15/2003. (II. 19.)
kormányrendelet alapján OKJ-s végzettséggel nem

rendelkezők részére:

GYOMAENDRŐDÖN

Alapozza meg jövőjét, tanuljon a KISOSZ-nál!

....................................................................· .· .

Telefon:
20/996-45-260

Szakm unkástanulót

beiskolázok
FESTŐ-MÁZOLÓ

TAPÉTÁZÓ
szakmában!

Kárpótlási jegyet
a legmagasabb áron

veszek.
Azonnali

készpénz fizetéssel.
Hívjon bizalommal!

Telefon:
70/248-45-24,
30/32-88-019

2005. február

Köszönet az 1%-ért
A Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány köszönetet

mond mindazoknak, akik adójuk l %-ának áhltalásával
133 ezer 864 forintot juttattak az alapítvány számlájára.
A fenti összeget alapítványunk viseletek és eszközök

vásárlására fordította. Köszönjük a segítséget' Az
alapítvány bankszámlaszáma: 53200125- I0002096

Adószáma: 18370236-1-04

•Minimum érettségivel rendelkezők részére:
LAKBERENDEZŐ,BECSÜS

(ékszer-műtárgy szakirány)
INGATLANKÖZVETíTŐ

(értékbecsió)
MIXER

Jelentkezzen most! Az indítható létszám korlátozott!
Részletes tanfolyami tájékoztatás és jelentkezés:

KISOSZ, Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 4/1.
66/325-997,327-193,451-741,30/9354-371

· .
................................................................ 0 ....

MÁGUS-COMP
Számítástechnikai Szaküzlet és Szervíz
Gyomaendrőd, Fő út 230. (a gimnáziummal szemben)

Telefon: 661581-610 • E-mai!: magus@bekesnet.hu

- számítógép-kon figurációk összeállítása
- számítógép-aIkatrészek. perifériák. kellékek
- gépbővítés beszámítással
- festékpatronok. tonerek töltése
- Internet-előfizetés
- fénymásolás. faxolás. E-maiI küldés-fogadás
- helyi hálózatok tervezése, kivitelezése
- számítógépek javítása rövid határidővel

RÉSZLETFIZETÉS HELYSzíNI ÜGYINTÉZÉSSEL!
Nyitva tartás: hétfőtó1-péntekig8-12-ig és 13-17

Hi rd e t é s fel u é t e I:

79/22-632-99

BIZTosíTÁSI IRODA
5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.
(Az új takarékszövetkezet mellett)
Telefon: 30/487-70-17, 70/382-26-48

- Kötelező gépjármű és casco biztosítások

- Lakásbiztosítások

- Vállalkozói vagyonbiztosítások

- Utasbiztosítások (legkedvezőbb)

- Nemzetközi zöldkártya

Lakáscélú és egyéb tervei megvalósításához
vegyen igénybe állami támogatást!
Irodámban tisztelettel várok núnden érdeklődőt'

Tóth Imréné
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MobilD

FordTransit szimplakabinos alváz:

alapot jelent, melyre

felépítheti vállalkozását.

Már nettó 3520 OOO forinttól

Keresse fel márkakereskedésünket!

Sándor Service Kft.
5310 Kisújszállás, Oeák F. u. 69·75.
Tel.: 59/321-134; 59/520,750, Fax: 59/322·300
e·mail: fsandor@mail.externet.hu· www.fordsandorservice.hu

FordTransit 9személyes kombi:

Alegmegbízhatóbb

személyszállitó versenyképes áron.

L--=~~~~=----.-J Már 5912 500 forinttól

FordTransit duplakabinos alváz:

6vagy 7személyes utastérrel.

Már nettó 4129 OOO forinttól

MÁR 1AUTÓ VÁSÁRLÁSA ESETÉN IS FLOTTAKEDVEZMÉNYI

Szó-Beszéd

- Arany- és ezüstékszen;k
változatlan áron!

- Fényképezőgépek: 4100 Ft-tól
- NIKON digitális fényképezőgépek

89.900 Ft helyett 59.990 Ft!
- Számológépek, kalkulátorok
- Karórák, faliórák, ébresztő órák
- Színesftlm akció AGFA
- Fotóalbtunok nagy választékban'
- Amatőrfilmek kidolgozása
kedvező áron ajándék
fotóalbummal. expressz
határidővel is!

••
KONYVESBOLT

ÉS ANTIKVÁRIUM AJÁNLATA:

o
A Julica Üzletház nevet változtatott, ezentúl

OMart üzletház néven várja kedves vásárlám
" ,

ORA, EKSZER, FOrO

12

József Attila összes versei, Filmenciklopédia
Vujity Tvrtko: Angyali történetek, Norbi: 2. titok

Julian Rubinstein: A viszkis rabló balladája
Reprezentatív albumok: A repülés története, Száz magyar

vár, A világ nemzeti parkjai, A szép magyar bor, stb...

Műsoros CD-k, kazetták, videók!

Minden, ami a rurdószoba felújításhoz szükséges!
Automata mosógépek • Mosogatógépek • Gáztűzhe~ek

Hűtők és fagyasztók • Konyhai kisgépek • Fürdőszobafelszerelés

Fűtésszereléshez fali- és állókazánok, szerelvények!

OTP hitelakció!

cC».....putE>r HC»..... _

Celeron P4 2000 - processor Asrock P4 - alaplap· 256/400
- memória . 40GB Seagate 7200 - winchester· Ati Radeon
7000 - videókártya . 1.44 FDD - floppy meghajtó· Dana 
ház· A4tech 105g Magyar billentyűzet· Fast Mouse - egér
. 52x LG - CD Rom . 56K PCi - modem· 17" Dana monitor

... "'9.488.-

SZÁMíTÁSTECHNIKAI
ÜZLET ÉS SZERVIZ

5500 Gyomaendrőd~

Pásztor J. út 34/1
Tel.: 66-386-655
(A T-Boy sörözőmellett)

O~1
(lj U~)D:

~~

FEBRUÁRI AKCiÓ!

cC».....put_r G_....._

AMO 2500+ XP Barton - processor· ABIT NF7 - alaplap· 512/400 - nemória 120GB
Seagate 7200 - winchester· Ati Radeon 9600SE - videókártya . 1.44 FDD - floppy megha
ító . Dana - ház 105g Magyar billentyűzet üptical Mouse PS/2 - egér· LG Combo Rom
56K PCi - modem· 17" Dana monitor

"'&&.200.-

- Új és használt gépek forgalmazása, felújítása
- Alkatrészek árusítása •
- Nyomtatás, szkennelés SU/lnet »)
_ Nyomtatópatronok töltése expressz J

- Egyéb alkatrészek, kábelek, átalakítók árusítása

Nyitva tartás:
Hétfő-péntek9 - 12; 14 - 17.30. Szombat: 9 - 12

'A IMRE\ -Dl

-MŰSZAKI
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A Kontirex Kft. kibővitettszolgáltatási
körrel várja vásárl6it a csárdaszállási

agrokémiai telephelyén:

- zsákos, vagy ömlesztet! áru bértárolása,
- mülrágyazsákolás

(5-50 kg-os zsák, 500 és 1000 kg-os big-bag zsák, stb.)
- széleskörű műtrágya értékesítés.

ÚT Á YA
UNK:

KONTIREX KFT.
5600 Békéscsaba, Gvóni G. u. 18·20.
Tel./Fax: 66/527-790
Postacím: 5601 Békéscsaba, Pf. 133

Központi információs vonal: 66/527-790.
Csárdaszállási agrokémia i telep: 66/536-030

FE UÁRI
A ÁNL

- Ammóniumnitrát 34%-os, magyar, palettázott
50 kg-os (zsákos) kiszerelésben

46.000 Ft+áfa/to
- Ammóniumnitrát 34%-os,

román import 50 kg-os (zsákos) vagy big-bag 500 kg-os kiszerelésben
44.000 Ft+áfa/to

- NPK 3x16%-os, import 50 kg-os (zsákos)
vagy big·bag 500 kg-os kiszerelésben

48.000 Ft+áfa/to
- KARBAMID 46%-os, import, 50 kg-os (zsákos) kiszerelésben

53.000 Ft+áfa/to
- MAS (LINZI SÓ) 27%-os, ömlesztett

37.000 Ft+áfa/to
- MAS (LINZI S6) 27%-os, 50 kg-os kiszerelésben

40.000 Ft+áf Ito
- MAS (LINZI SÓ) 27%-os, big-bag .

, • O t t
- MAP 50 kg-os (zsá~os) - 'Iiti,,pO'O

- MAp, ömlesztlfe -:..~~::.2~D-!Jl.t~~~
- MAP big-bag -

- MÁV EUR rakodólal! -

A fenti á'rak 25 tonna rendelés esetén 50 km-ig
tartalmazzák a kiszálHtás költségét,

50 kl{l felett akiszállítás költsige: 150 HJ1<mlto.

Eskiivői és alkalmi
csokrok készítése
és kiszállítása!

Koszorúk, sircsokrok
készítését, kiszállítását vállaljuk!

Cserepes l'irágok Ilagy I·álas::.tékball!
S::.ára::'l'irág-csokrok, I'irágkmés::.eti kellékek.
ajálldéktárgyak.
dís::.gyertyák!

YUCCA VIRÁGBOLT
Gyomaendrőd,Petőfi u. 2. Tel.: 66/386-523

Az új esztendóben is várjuk kedves vásárlóinkat
kedvező árainkkal és figyelmes kiszolgálással!

wg$$Z$'Z&;%~$'%ZZ~$'Z$';Z'~%$'$'%%;Z'ZZ$'~~

I ]Vlegújult lulUÍ/attai tcrobb~a i() ;
~ ~~e~elettel Cártjtl lte<Úe.l cá:)á~léit Cl' ~

I~~ó ~
~gglqr.' , JVá" __I~L::~ ~f&'•. 'JI t1aa - e;1 Iu.tefGU . I

~ ~ ~
~ Ct.: ifj. Lizák István • Tel.: 66/282-692 I
gg Menyasszonyi, alkalmi csokrok, ~

gg virágkosarak, szárazvirág kompozíciók, ~
~ selyemvirágok, cserepesvirágok, ~
~.' ajándéktárgyak nagy választékban. ~
~,?,; ~~~
~ Koszorúk, sírcsokrok készítését és ~
gg kiszállításár is vállaljuk. ~

&~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

o
~

ÉMI-TÜV

Minősített kivitelező

.s ver
TEAAAIIOVA'

EL S
Aparkettpanel
,2 mm Xcl:c 1595 Ftfni
Minden eEesgo

7mm Click 'szegő, hab
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Telefon: (66) 581-540

OSSÁGI
S ET:
- Kapcsolók. vezetékek, kábelek.

lámpák. villanyszerelési anyagok
árusítása

- Autohifi hangfalak, autóhang
szórók, hangfalcsatlakozók

SEBŐK&SEBŐK KFT.
Gyomaendrőd, Bajcsy u. 82.
Tel.: 66/581-540: 581-700:
20/9816-108: 30/6262-392

Fax: 66/581-548
Internet: www.sebokvill.hu

E-maii: villszer@sebokvill.hu



III gyenes apróhirdetések
Ház

Endrődön, a Polányi Máté
ll. 49. szám alatti családi ház
eladó. csere is érdekel. Irányár:
6.5 millió Ft. T: 20/247-0999

Eladó Gyomaendrődön a
Fő úton 170 m: alapterületű

kétszintes. kertes családi h~z.

Szocpol. igénybe vehetö. Ar:
megegyezés szeri nt. 70/946
5955 vagy este 66/282-110

Gyomaendrődön a Ki lián
téren összkomfortos családi
ház eladó vagy lakótelepi 1,5
szobás lakásra ~serélhető

értékegyeztetéssel. Erd.: 285
725, 30/451-7252

Öregszőlőben a
PolyákhaJmi u. 14. szám alattI
ház eladó. Irányár: I millió Ft.
Érd.: 386-417

Gyomaendrődön, a Sugár
50. szám alatti padlásszobás
ház garázsal, ipari árammal
süroő~en eladó. 30/484-2758'='

Gyomai családi házamat
elcserélném lakótelepire, vagy
eladó. Érd.: 282-436

Gyomán összkomfortos
kétszobás, felúj Ított parasztház
eladó. Irányár: 3,9 millió Ft.
Érd.: 30/226-26-13

Endrödön 4 szobás,
összkomfortos családi ház
süroősen eladó. (Buszmegálló
köz"'e\l) Irányár: 13 millió Ft.
Érd.: 20/438-05-60

Gyomaendrödön a,
Magtárlapos u. I-3. szám alatti
épülö félben lévő ikerház egy
ben vagy külön-külön is eladó.
Szoc. pol igénybe ve~ető.

Irányár: 4 millió Ft. Erd.:
30/565-77-90

Kockaház eladó vagy tár
sasházra cserélhető. Busz, bolt,
fLirdő a közelben. T: 285-885

Gyomán 4 szobás,
összkomfortos gáz-és ve-
ayestüzelésű, telefonos,
:zuterénos, fél ikerház eladó
vaoy kisebb családi házra
cs~·élhető. Irányár: 13 millió
Ft. Érd.: Gyoma, Gyóni Géza
u. 38/1., Tel.: 66/283-396

Öregszőlőben összkomfor
tos családi ház eladó. Ugyanott
Aleko személygépkocsi
alkatrészként eladó. Érd.:
Gyomaendrőd, Szarvasi u. 16.

TeL 70/254-4573, 70/233
2258, 30/236-3938

Gyomán a Mikszáth u. 22.
szám alatti családi ház,
valamint 2 db villanykályha
eladó Irányár: 6 millió Ft.
Érd.: Gyoma, Pásztor J. u. I.

Új amerikai konyhás,
uázk~nvektoros, 6 szobás ház
'" b'eladó valamint 2 szo as
lakót~lepi lakás is el~dó.
Irányár: 7,5 millió Ft. Erd.:
70/368-5730

Üdü lőövezetben felúj ított
kétszobás családi ház eladó.
Érd.: 20/340-3127

Gyomaendrőd, Bajcsy u.
141. szám alatt, főútvonal mel
lett lebontaní való állapotban
há; eladó. Irányár: I millió Ft.
Érd.: 30/537-6503

Gyomaendrőd, Hősök útja
21. szám alatti ház, ami
sörözővé átalakítható, eladó.
Hatósági engedélyek és a
berendezési tárgyak megvan
nak' Irányár: 3,9 millió Ft.
Érd.: 284-356,20/567-9599

Gyoma központjában, a
Tompa u. 6. szám a,latt
összkomfortos 120 mo-es
hőszigetelt kétszintes családi
ház garázzsal, melléképülettel
eladó. Ipari áram van. Irányár:
17 millió Ft. Érd.: 282-392

Gyomaendrőd, Rózsa F. u.
14. szám alatti családi ház
eladó, vagy kisebbre cserél
hető. Irányár: 9,5 millió Ft,
Érd.: 284-295,30/249-7621

Gyornán, Besenyszegen
kockaház eladó vagy
lakótelepire cserélhetö 2.
emeletig. Ugyanitt
seprűkötőgép eladó. 283-799

Gyomán, a Kőrösi Csoma
utcában felújított családi ház,
összkomfortos, összközműves,

2 garázzsal eladó. Ir. ár: 14 mil
lió Ft. Tel.: 30/33-26-075

lakás
Gyomán, 4 lakásos tár

sasházban földszinti lakás 1+2
félszobás két garázzsal eladó.
Ir. ár: 6,5 millió Ft. Telefon:
30/4-376-376

A Vásártéri lakótelepen
harmadik emeleti középső

lakás eladó. Irányár: 4,8 millió

Ft. Érd.: 284-620 vagy 30/426
1063

A Vásártéri lakótelepen a
négylakásos társ,asházban
emeleti lakás eladó. Erd.: 284
853

Gyomán a Vásártéri Itp-e.n
29/Ali I. 3. emeleti lakás elado.
Érd.: 30/484-6212

Kert, telek
Gyomaendrődön a Dobó u.

34. szám alatti, 3 szobás,
összkomfortos vízparti nyaraló
eladó. Irányár: 16,5 mi lIió Ft.
Érd.: 30/380-2558

Vízparti nyaraló lakható
felépítménnyel, bekerítv,e a
Fűzfás zugban eladó. Erd.:
20/96-45-260

Gyomától 8 km-re, a 46-os
főút mellett, kétszobás,
összkomfortos, 20 éve épült
tanya 2000 m~-es telken,
gyümölcsössel, fÚrott kútta,l,
gazdasági épülettel el~do.

Irányár: 1,7 millió Ft. Erd.:
70/620-49-16

A Pocoskertben 1533 m' és
1712 m' zárt kertek eg~ben

vaay külön is eladók. Erd.:
285-056, vagy Gyomaendrőd,
Attila u. 14.

A Pocoskertben 2290 m'
kert villannyal, kúttal eladó.
Érd.: 20/54-50-947

Gyomaendrődön a Baross
Ll. 29. szám alatt bekeritett
építési telek (nyaralónak ís
alkalmas telek) 340
négyszögöl, vízzel, villannyal
eladó. Érd.: 20/597- I523

Gyomán a Bocskai u. 25.
szám alatt közművesített telek
eladó. Érd.: 20/8232-J 27

Gyomán a Fűzfás zugban
300 négyszögöl nem vízpartI
kert eladó. Irányár: 120 ezer Ft.
Érd.: 285-825

Az Új kert soron 1200
négyszögöl szántó eladó. Érd.:
282-798

Beépíthető telek eladó
Gyomaendrődön a Ki~fok

úton. Irányár: 400 ezer Ft. Erd.:
30/611-1645

A Hármas-Körös gátja mel
lett bekerített gyümölcsös
eladó. Kút, villany van.
Közvilágítás il telek előtt.

Irányár: 300 ezer Ft. Érd.:
66/285-5 IO, az esti órákban.

A Fűzfás zugban 300
négyszögöl gyümölcsös eladó.
Érd.: 283-90 J, 20/333-2972

Állat
Egy anyakecske és gidája

eladó. Érd.: Gyomaendrőd,

Kálvin J. u. 67
Közepes termetű kiskutya

oltási lappal együtt ingyen elVI
hető. Érd.: Gyomaendrőd,

Beth len u. 25.

Jármű
Újszerű Simson Endúrót

keresek megvételre. Érd.:
20/481-3914, 20/920-7796

Zárt Barkas, érvényes
műszakival, teherre vizsgáztat
va eladó. Érd.: 285-10 I

Honda Dio, piros-fehér
színben, kitűnő állapotban
elildó. Irányár: 140 ezer Ft.
Érd.: 284-620,30/426-1063

Eladó 6 hengeres Csepel
motorhoz 24 V-os új önindító
és új dinamó. Irányár: 50 ezer
Ft. Érd.: 30/553-4659

Simson S51, jó állapotban
lévő motorkerékpár eladó.
Érd.: 283-068

Jó állapotú Trabant eladó
41 ezer km-rel. Érd.: 284-618

Jó állapotban lévő 3 kerekű

kézze Ihajtós rokkantkocsi
eladó. Érd.: Idősek Otthona,
Blaha u. 2., Giricz László

Simson motor, Yamaha
robogó és utánfutó futómű

eladó. Érd.: 386-021, 70/2632
901

Opel Corsa 1.5 diesel,
üzemképes áII apotban, bontás
ra eladó. Érd.: Gyoma, Kulich
u. J 3/1

ETZ-250 E típusú motor
kerékpár eladó új gumikkal,
túradobozzal. lrányár: 90 ezer
Ft. Érd.: 30/389-7919

Egyéb
Kárpótlási jegyet legma

oasabb áron veszek. Azonnali
kp. fizetéssel. Kisebb tételt is.
Telefon: 70/248-4524, 30/32
88-019

Playstation l-es játékgép
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Papírdoboz
Stancolt és hagyományos
papírdoboz gyártása!
Staneaforma készítés!

Róza Kft.
Gyomae., Hársfa u. 8/1.
Telefon/fax: 66/282-686
Mobil: 20/9142-122

Nyii-v3 :1 hét
minden mipji...!

Gellai Miklós
Gyomaendrőd,

Fő út 29.
Telefon: 285-392

PVC
PADLÓSZŐNYEG

TAPÉTA
m m m

FELTÉTELEK:
- egy kevéske súlyfelesleg
- némi akaraterő sem árt
- kedv aversenyhez
Averseny 2005. március l-től május 14-ig tart. Az első mérés már.ci~s

l-ig kell hogy megtörténjen l mindenki a !TIaga utemeben a sajat kltuzott
célértékét "kellene" hogy elérje (pl: jelen suly: 85 kg, vegcel: 75 kg).

CÉL: az egészséges testsúly megközelítése. ezáltal a betegségek
rizikófaktorának csökkentése. Speciális étrendet adunk mll1den
résztvevőneki Konkrét életviteli és táplálkozasi tanácsokkallatJuk ell

JELENTKEZÉS: február 26-án 8-12-ig a Fő úti Szépségszalonban
Beláné Margónáll (Gyomaendrőd, Fő út 204.) Tel: 30/907-2491

NEVEZÉSI DíJ: 5000 FT
EREDMÉNYHIRDETÉS: 2005. május 14-én, szombaton a művelődési

központban megrendezett Egészségmegőrző Nap kereteb~n. .
Dfjak: ' .'

I. dfj: Wellness hétvége
II. dfj: Wellness ebéd .t'.

III. dfj: Bio-gyümölcskosár

Ingyenes az apró!
A Szó- Beszéd ingyenesen jelenteti meg azoknak az olvasók
nak a lakossági apróhirdetéseit, akik ezen a szelvényen
küldik be megjelentetés cé]jábó]1 A szelvényen a megjelölt
helyre kell beírni a kívánt szöveget és a szelvényt leve
lezőlapon vagy borítékban elküldeni a következő címre: Szó
Beszéd 5500 Gyomaendrőd, Pf.: 48. Egy apróhirdetés
szövege lehetőleg ne tartalmazzon 1S szónál többet I A hirde
tések szövegéél1 felelősséget nem vállal a szerkesztőség'

Feladó neve: .

Címe: .
I
I Az apróhirdetés szövege: .
I
I .
I
I .
I
I .
I
I Irányár: .
I
I Érdeklődni: .
I
I Aláírás: .
IL _

Munkát keres, ajánl
Mosást, vasalást, takarítást

és bevásárlást vá]lalok. Érd.: ]8
óra után, 284-252

Takarítást, vasalást,
bevásárlást vállalok. Érd.:
30/563-1726

Karosszéria javítás, kipu
fogó javítás, készítés valamint
kerítések, kapuk, korlátok,
fémbútorok készítése. Érd.:
30/524-3700

Veszélyes fák kivágását
(fenyőfa is), gallyazásár. tüzifa
fe]vágását, döntést vá]la]ok
láncfürésszel. 70/283-0347

Stihlfűrésszel veszélyes fák
vágását, gallyazását,
darabolását olcsó, elérhető áron
vállalom. Érd.: 20/235-55-82

Fundamenta személy í
bankár dolgozni akaró, jó kom-
munikácíós képességű

Illunkatársakat keres!
Jelentkezní a 30/487-7017
vagy a 70/382-26-48

Parkettacsiszolásr. lak-
kozást vállalak. Érd.: 30/3360
8143

Udvar, kert legkülönbözőbb

igényü szántását, vertikális és
horizontális talajmarást,
füvesítéshez ta]ajelőkészítést

vállalok. Érd.: 66/386-053
Kisebb kőműves munkákat,

hidegburkolást vállalok
Gyomaendrőd és környékén.
Érd.: Fehér Attila vállalkozó,
30/360-8128

Takarítást, vasalást vá1
lalol<. Érd.: 282-965

Kedves Nagyszülők és
Dédszülők l Ha már nehezére
esik a takarítás, bevásárlás,
hivatalos ügyek íntézése stb,
kérem hívjon és segítel<. Érd.:
30/245-6924

Ruha varrást, átalakítást,
javitást vállalok. 30/557-59-58

Fakivágás, veszélyes fák
kívágása. Tel.: 20/388-22-63

hurkatö]tő, szögesdrót eladó.

Érd.: 70/523-7959
Erzsébet bútor, müanyag

hordók, férfi és női bőrkabát,

káposztás dézsa, szőlőzúzó és
prés, kézzel szőtt szőnyeg,

üvegballon e]adó.70/523-79-59
Eladó két darab íróasztal.

Irányár: 3000 Ft/db. T. 285-491
Zsa]ukő eladó: 40-es 120 db

400 Ftldb, 30-as 30 db 300
Fr/db. Érd.: 30/20-645-70

játékprogramokkal eladók
Irányár: 15 ezer Ft. Érd.:
30/416-4830

Hordozható fém kandalló,
Klein, esztétikus, szép állapot
ban eladó, vagy nagy rotációs
kapára cserélhető. Irányár: 45
ezer Ft. Érd.: 70/364-7492

Kisbá]ás gyepszéna, 150
bála, eladó. I;'ányár: 450
Ft/bála. Érd.: Gyomaendrőd,

Sallai u. 21.
Kisbálás gyepszénát ven

nék' Érd.: 30/2-1929-71
Gázpalack eladó. Érd: 283

901 vagy 20/333-2972
Bontásbó] ajtók és ablakok

eladók' Érd. 283-90 I vagy
20/333-2972

Három részes szekrénysor,
beépített, kihúzható 2 szemé
lyes ággyal, 2 fotellel és egy
asztallal eladó. 66/285-506

Két ágyneműtartós heverő,

két fotel, ágyneműtartó, 3
részes szekrénysor, gáztűzhely

eladó. Tel.: 30/4-376-376
Nyugati haszná]tcikkek

kaphatók: hütők, fagyasztók,
kombihütő, kerékpárok,
láncfürész, babakocsi, párael
SZIVO, varrógép. Érd.:
Gyomaendrőd, Kőrgát u. 25.
tel.: 282-366 vagy 20/345
4232,30/487-3964

220/1500 W-os 2800 fordu
latszámos villanymotor eladó.
Irányár: 30 ezer Ft. Érd.:
701227-4347

Bontásból kiváló állagú
kisméretű cserép eladó, 5000
db. Érd.: 285-734

Nyugati használtcikkek ol-
csón eladók: ülőgarnitúra

(kihúzhatós), kerékpárok,
hütők, gyerekülés kerékpárra,
táskavarrógép, mosogatótálca,
zuhany tálca, alufelni 14-es,
forgószék stb. Érd.:
Gyomaendrőd, Kulich u. 13/1.

Használt betonkeverőt ven
nék 220 kW-ost.
Terménydaráló eladó. Csere is
érdekel. Érd.: 285-351

Ágyazható rekamié, két
fotel. 4 égős új gáztüzhely, 120
]íteres víllanyboj]er, hází
szövőszék kapható. 661282-392

Családi ház, hálószoba
bútor, Singer varrógép eladó.
Érd. 284-482

Betonoszlopol<. zsíros
bödönök, acél drótkötél, ]O-S
húsdaráló, kolbász-és



Stílusos kiegészítők télre
Samsung E310
SAME31O

SonyEricsson K700i
SEK700i

Sharp GX25
SHPGX25

Motorola V550
MOV550

Panasonic X400
PANX400

Al SMS atarifacson agodnak megfelelóen norm', dijszabású.
További információ aVodafl)ne Ugyfélszolgalatán II 270) vagy a www.vodafone.hu weboldalon.
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Hitelügyintézés!
Gyorsan, szakszerüen, ügyfélcentriku

san, egyedi igény szerint, felelősséggel,

banki háttérrel!
500.000 Ft-tól 30.000.000 Ft-ig

FORINT ÉS DEVIZA
ALAPÚ HITELEK!
4 éves tapasztalattal!

Lakáscélú és
szabad felhasználású hitelek!

Igényelhető:

Építkezés, új- és használt lakás
vásárlása, bővítés, korszerűsítés, felújítás,
garázs-, hétvégi házo, építési telek-, üdülő-,

valamint termőföld vásárlására! Hitelkiváltás!
Terhelt ingatlanra is plusz hitellehetőség!

Hite/kamat már 2,49 %-tó/!
ÚJ HITELEK:

• FÉSZEKRAKÓ PROGRAM
30 éves korig állami garanciával, 10 % ön

erővel, vagy önerő nélkül is állami kezesség
vállalássai, 50 %-os szocpollal

• OTTHONTEREMTŐ TÁMOGATÁS
35 éves korig használt lakás vásárlása ese

tén 50 %-os szocpollal

Köztisztviselői és közalkalmazotti
hitelek állami garanciával!

Szolgáltatásunk díjmentes!
Leinformálhatók vagyunk!

Hívjon bizalomma/!!!
Az elvégzett munkánkért felelősségetvál/a/unk!

Tóth Jánosné
üzleti főtanácsadó
06-20/9376-738

Tóth János Boros Krisztina
területi képviselő ügyviteli asszisztens
06-20/9220-990 Tel/fax: 66/352-537

Speciális kenyér cukorbetegeknek
Már használják a világszabadalomra váró alapanyagot

A cukorbetegek szinte korlátlanul ehetnek kenyeret és zsemlét annak kö
szönhetően, hogy szegedi kutatók feltalálták a péksütemények szénhidrátsze

gény alapanyagát. Az említett alapanyaggal
(amely hamarosan világszabadalom lesz) készülő

zsemlét és kenyeret a Vésztői Sütő Kft. már hóna
pok óta gyártja. - Az elsősorban cukorbetegeknek
készülő zsemlék és kenyerek keresett termékeink
- mondta a gyomaendrődi Farkasinszki György.

(Cikkünk folytatása a lap 9. oldalán olvasható)



Nem fogadta el a költségvetést
2

A 19 önkormányzati képviselő

közül egyedül Dezső Zoltán nem
szavazta meg a 2üüS-ös esztendő

városi költségvetését. Érdek
lődésünkrea fideszes képviselő azzal
indokolta döntését, hogy a költ
ségvetés kiadásai között nem talált
több olyan tételt, amelyet állami
pénzként kötött felhasználásra kap
az önkormányzat.

- Ezek egy részére kérdeztem rá a
testületi ülésen, de nem minden eset
ben kaptam egyértelmű választ.
Kérdésemre elmondták például, hogy
a hajléktalanok támogatására leutaJt
15,4 millió forintos állami pénzt
például teljes egészében a Városi
Gondozási Központ kapja meg és ott
költik el. Az üdülőhelyi feladatok
címen a városnak utalt 8 milliós pénz
pedig állítólag a szúnyogirtásra
fordítják. Ezen túlmenően nem értek
egyet azzal, hogy a fürdő új igaz-
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gatójának megválasztását követően a
város számolatlanul szórja a közpénzt
a fürdő folyamatos támogatására.
Teszi ezt annak ellenére, hogy az
elmúlt évben megválasztott új
fürdőigazgatónak a pályázati ki írás
alapján elfogadott vállalása az volt,
hogya 2005. év fürdőbevételének 20
százalékát kaphatja meg a fürdő

önkormányzati támogatásként. Ezzel
szemben Katona Lajos alpolgármester
- aki egyben a fürdő kft. felügyelő

bizottságának elnöke is - úgy tájékoz
tatta a képviselőket a mostani ülésen,
hogy idén mintegy 62 millió forintos
támogatás szükséges a ftirdő rentábilis
működéséhez. Továbbá hiányoltam,
hogy a fürdő ez évi tervezett
működéséről, a bevéteJekről és a
kiadásokról szóló tájékoztatót a
képviselők nem kaphatták meg, holott
ezt Katona Lajos még a múlt év végén
megígérte - nyilatkozta Dezső ZoJtán.

2005. március

Emelkedett
a képviselők fizetése

Az önkormányzati képviselők

az eddigi 32.000 forintos alapdíja
34.000 forintra emelkedett. Mivel
a képviselők egyben tagjai is
valamely önkormányzati
bizottságnak, ezért bizottsági
tagsági pótlék is megilleti őket. Ez
idén havi 17.000 forint. A négy
önkormányzati bizottság elnöke
bizottsági elnöki pótdíjban
részesül, ennek összege havonta
28.100 forint.

Az alpolgármesteri tiszteletdíj
összege 4 ezer forinttal nőtt, így ez
most havi 68.000 forint. A külsős

bizottsági tagok idén 17.000 forin
tot kapnak havonta.

A képviselői tiszteletdíjak
összesen egy esztendőre 14 millió
740 ezer forintos kiadást jelen
tenek. a városnak.

Afürdőigazgató

nem nyilatkozott
Szerettük volna olvasóinkat tájékoztatni arról, hogy

Furka Sándor, a Liget Fürdő Kft. ügyvezető igazgatója

milyen tervekkel kezdte a 2005-ös esztendőt. Meg akartuk

kérdezni, mekkora kiadássa I számolt és mennyi bevételt

tervezett az idei évre, s azt miként valósítja meg.

Szerettük volna megtudakolni. vajon mire költi azt a több

mint hatvan millió forintnyi közpénzt, amivel a város adó

fizetői támogatják az általa vezetett fürdő működését.

Furka úr azonban lapzártáig nem ért rá tájékoztatni

olvasóinkat, úgy látszik ezt nem tartja fontosnak.

,

Uj gumiabroncsok
árusítása mindenféle gépjárműhöz,

targoncához!

Szerelés, javítás, centírozás!

Katona György gumijavító
Gyoma, Bajcsy u. 107. Telefon: 66/285-127

A Rostélyos Húsboltban
márciustól

birkahús 980 Ft/kg
áron folyamatosan kapható!

Nagyobb mennyiséget kérjük előre megrendelni!

Szezonvégi kolbászhús akció:
650 Ft/kg!

(5 kilogramm vásárlása felett!)

Szó-Beszéd
hirdetésfelvétel:

70/22.632·99

Füszer-CsetWege
Gyomae., Hősök útja 46. (A nagy ABC mellett)

• Felvágottak, sajtok, csokoládék, tea, kávé
• Ajándékcsomagok

és ajándékkosarak készítése
• Tokaji borok névre szóló címkézése

-:J ~iV\d,~V\ v~9gel fviss
-,J"';") pekstAtemeV\yek!
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Afürdő erre az évre
62 milliós támogatást kér

Még tavaly a felújított Liget Fürdő májusi megnyitását
követően derült ki, hogya tulajdonos önkormányzatnak
havonta milliókkal kell támogatnia a fürdőt ahhoz, hogya
kiadások és a bevételek egyensúlyba kerüljenek.

Múlt év őszétől a dévaványai Furka Sándor személyében
új igazgatót neveztek ki a flirdő élére, akinek takarékossági

intézkedései máris kiváltották megbízói elismerését.

Dolgozókat bocsátott el, munkaköröket vont össze, s mint
hírlik még olykor a medence körüli lámpák közül is leolt

néhányat, hogy ne fogyjon annyi áram.

Az idei esztendőre az igazgató pontosan megtervezte a
fürdő költségeit és a tervezett bevételeit. Furka Sándor ennek

alapján a 2005-ös évre 62 millió forintos támogatást kért az
önkormányzattól, amelyet a fürdő bevételei között számolna

el. Mondhatnánk, hogy így könnyű egy gazdasági egységet
vezetni, ám Furka úr nem ülhet nyugodtan a babérjain. A

fürdő kft. mellett működő felügyelő bizottság elnöke Katona

Lajos alpolgármester ugyanis azt kérte astrandigazgatótól,
hogy teljesítse szerződéses vállalásait, azaz jelentősen növel
je a flirdő árbevételét. Az idei évre egyébként 71,5 millió
forint saját bevételt remél az igazgató, s ehhez jön hozzá az
önkormányzati támogatás összege. Ebből 12,5 millió forintot
fizetne vissza bérleti díj ként a város kasszájába a flirdő kft.,

amely az önkormányzat cégeként a várostól bérti a fLirdőt.

Dezső Zoltán képviselő a témával kapcsolatban a

képviselő-testület februári ülésén felhívta a figyelmet arra,

hogy az önkormányzat által kiírt fürdőigazgatói állás

követelményei között az szerepelt, hogya flirdő idén a 2005
ös árbevételének 20 százalékát kaphatja önkormányzati
támogatásként.

- Ezzel szemben a városi költségvetésben 30 millió forin
tos támogatás szerepel, ugyanakkor Katona Lajos most már
62 millió forint közpénz átutalásának szükséaesséaérőlCI CI

beszél - adott hangot értetlenségének Dezső Zoltán.

Ki nevet a végén?
- Újságíró Úl~ képviselő-testületi üléshez lLeln

méltó mG.'zatartást tanúsít, amikor nevetoél ott
~ a '

hátult - szorított a polgármesteri hivatal
folyosóján a falhoz a testületi ülés szünetében
Dávid Imre polgármestel~

Hirtelenjében szóhoz sem jutottam a döbbenet
től, de azért makogtam valamit. Hogy az ülés 99
százalékát komolyan ültem végig, s csak akkor
mosolyogtam, amikor valami humor hangzott el.
Például maga a polgármester is viccelődött

Csorba Csaba jegyzőhöz fordulva. Utódnemzési
s:::akkérdésben azt mondta:

- Mi már legföljebb csak az unokáink jöttét
várhatjuk!

Arról nem is beszélve, hogy maguk a képviselők

is mosolyra fakadtak párszo!: amikor a helyzet úgy
indokolta.

Úgy látszik, Dávid Imre polgármester azt gon
dolja, hogy amit szabad Jupiternek, nem szabad a
kisökörnek.

Megkímélem az olvasót attól, hogy hosszasan
fejtegessem a jelenség magyarázatát, hiszen
könyvtárnyi irodalmat írtak diktátori lÍpusú
emberek jellembéli tulajdonságairól. Ha
Gyomaendrődpolgármestere engem megfenyítem',
megfélemliteni akOl: rossz helyen próbálkozik.
Gyanítom, talán az nem tetszik neki hoov a pol-, a,

gári oldalon politizáló Heti Kelet cimíí újság rend
szeresen mellékIetet jelentet meg a városról, alkal
manként több ezres példányban, tollhegyre tűzve a
kétes ügyeket Ha ezért támadott le Dávid Imre
polgármeste!: rossz hírem van a számára: a Heti
Kelet a 2006-0.'1 választásokig még ennél is
hangsúlyosabban lesz jelen a Körös-vidék
közéletében.

Maradok tisztelettel: Fehér Józse!

Sellő Horgász-Vadász Üzlet
- Horgász, vadász és munkaruházat

valamint egyéni védőeszközök

- Pirotechnikai termékek
Szezonális akciók!
Vasutas és Talizmán Önkéntes
Egészségpénztár tagjainak
vásárlási lehetőség!

Gyomaendrőd. Fő út 214.
Telefon/fax.: 66/386-642
Nyitva tartás:
Hétfőtól péntekig 8-12 és 13-17 óráig,
szombaton és vasárnap 8-12 óráig.

"Vásároljon. most, fizessen később!"

Miért érdemes az OTP
hitelkártyát használnia?
• hitelkeretét akár 45 napig

k,m,lm,oI"" h",""h"i'. Ill':,II• folyamatosan rendelkezésre
álló hitelkeret,
• használhatja vasárlasra és
készpénzfelvételre
Magyarorszagon és külföldön,
• törlesztörészletének esedékességéröl
és a minimum fizetendö összegröl
SMS-ben értesítjük,
• társkártyát is igényelhet.

További informacióért keresse fel
a legközelebbi OTP bankfiókot r

www.otpbank.hu
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'Az új kistérség sem tetszik a polgármesternek
Gyomaendrőd az elmúlt

időszakban a Szarvasi
Területfejlesztési Kistérségi
Társasághoz tartozott. Az
önkéntes alapon szerveződött

helyi önkormányzatok közösen
pályáztak és pályáznak külön
böző fejlesztési célokra.

A polgármester szerint
Gyomaendrőd nem érezte jól magát
Szarvas árnyékában már csak azért
sem, mert a kistérség központja
Szarvas és a szomszéd város vezetője

adja a társulás elnökét is. Tény, hogy
Gyomaendrőd polgármestere egyre
ritkábban vett részt a társulati
üléseken.

Időközben volt egy erőtlen

próbálkozása városunk vezetőinek

arra, hogy végre Gyomaendrőd

központtal egy új kistérséget hozzanak
létre, bevonva ide többek között
Dévaványát, Körösladányt,
Ecsegfalvát, Csárdaszállást és Hunyát.
Ám a dévaványaiak erre nemet mond
tak, mert például amikor
Dévaványának lett volna szüksége
Gyomaendrőd támogatására például
annak idején a gázvezeték építés során,
vagy az orvosi ügyelet szervezésében,
akkor éppen a mi városunk nem támo
gatta a ványaiak elképzeléseit.

Múlt év januárjában Békés városa,
leválva a békéscsabai kistérségrő! új
közösséget alakított ki tíz település
összefogásával. Itt kért helyet magá
nak Gyomaendrőd, amely időközben

kilépett a szarvasi kistérségi társulás
ból Hunyával együtt.

Az elmúlt egy év tapasztalatairól
lehangolóan nyilatkozott dr. Dávid
Imre polgármester, aki szerint talán
mégiscsak kár volt elhagyni a szarvasi
kistérséget Békésért, mert igazán itt
sem tud labdába rúgni Gyomaendrőd.

Ráadásul - dr. Dávid nem is tagadta -,
hogy Békés polgármesterével vitái és
nézeteitérései vannak.

Gyomaendrődöt egyébként nem
kedvelik a környék településének

vezetői. éppen dr. Dávid Imre kompro-I
misszumképtelensége miatt, amit lehet

erős érdekérvényesítő akaratnak is I
nevezni, de egyesek olykor inkább
arrogáns visekedésnek minősítenek. l

H. E.

Utcafelújítások lesznek, ha nyer a város Március 15.

A Csaba-Berényi Gépgyártó Kft.
- 5650 Mezőberény, Gyomai u. 204. -

felvételt hirdet szakmunkások részére
az alábbi munkakörök betöltésére:

forgácsoló, hegesztő, lakatos.
Bérezés: megegyezés szerint. Abejáratáshoz autóbuszt biztosítunk.

Jelentkezni lehet: személyesen a kft. telephelyén,
Mezőberény, Gyomai u. 204. szám alatt.

A városháza müszaki osztálya
megvizsgálta, hogy mely burkolt utak
szorulnak felújításra. A kapott áraján
lat szerint a kijelölt 26 utca útjainak
felújítása 138 millió forintba kerülne.
Belterületi utak felújítására rövidesen
pályázat jelenik meg. A munkálatok
költségeinek 60 százalékát az állam
finanszírozná. A fennmaradó 40 száza
lékot. önkormányzati pénzből és a
lakossági (20 százalékos) hoz
záj ámlásbó l fizetnék.

A képviselő-testület febmári ülésén
arról döntött, hogy a 26 utca közül
elsőbbséget élvez 19 igen rossz
állapotban lévő utca. Ezek a
következők: Bocskai utca, Zrínyi M.,
Ságvári, Batthyányi, Besenyszegi,
Ady, Korányi, Temető, Juhász,
Madách, Guttenberg, Bethlen, Botond,

Jókai, Fürst, Somogyi, Kőrösi Csoma,
Erkel és a Kisfaludi utcál<. A fesorolt
utcák felújításának bruttó költsége
mintegy 60 millió forint.

Növényvédelmi
szaktanácsadási
munkálatokat vállalok

a Gyomaendrőd határában lévő

földeken.

A felmerülő munkálatok szakszerű

elvégzését is vállalom,
a vegyszerek beszerzésétől il szállílásig.

Petráczki Hunyad Áron,
növényvédő szakmérnök

Gyomaendrőd, Téglagyári dúlő 51 I.

Telefon: 70/385-89-18

9 órakor: ünnepi Szentmise Endrődön a
Szent Imre Katolikus Templomban

9.40 órakor: A Szent Gellért
Általános Iskola diákjainak ünnepi
műsora Endrődön a Hősök terén, az

Országzászlónál.
Il órakor: a Kner Gimnázium diákjainak

ünnepi műsora Gyomán, a Szabadság
téren. az országzászlónál.

Mindkét helyszínen Földesi Zoltán
országgyűlési képviselő mond beszédet.

I Családi vasárnap I
~ ~ II Gyomaendrődön I \
I aDreher Söröző- Étteremben II
~ ~ I

~ Március 6. Tavaszi zöldborsóleves, grillezett tarja. ~
~ tepsis burgonya, töltött paprika, gesztenye püre ~

~ Március 13. Csontleves daragaluskával, ~
~ szezámmagos szárnyasfilé, rizi-bizi, ~

~ öszibarack befött, Piskóta-álom ~
~ Március 20. Babgulyás füstölt csülökkel, tejfölös ~I túróscsusza tepertövei, banán ;
~ Március 27. Tarkonyos csirkeragu leves, brassói ~

; aprópecsenye vele sült burgonyával. ~
~ kovászos uborka, ízes palacsinta ~

~ Telefon/fax: 66/386-444, ~

; 20/980-8842, 70/365-5360 II \/ó'·.i"k k""-i",,,,- "~'"d;·~J<,;,,kd ;,,- ,-",ó",-,- I
~ ""·~l,·,·""l,.'I;,,,,'ikd! ~

; A menü ara: 550 Ff/adag I
@]~@]
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Rethman Hungária nyert
A budapesti székhelyií, Szolnokon regionális

központtal rendelkező Retbman Hungaria Kft. nyerte a
Gyomaendrőd határában tavaly átadott regionális hul
ladékkezelő üzemeltetését azon a közbeszerzési pályáza
ton, amelyre öt cég nyújtotta be ajánlatát. Lényeges
bírálati szempont volt a beszállítot hulladék befogadási
díja, valamint a kilenc tulajdonos önkormányzatnak
ajánlott bérleti és koncessziós díj mértéke. A céggel tiz
évre kötöttek szerződést.

Hívjon!
·'.70/6'12-0438

árfolyamon
, , ,

keszpenzert!

2 O/o-os

,
Hazhoz

megyel<!

Lehet pályázni közpénzekre
Az önkormányzat páláyzatot írt ki kü lönböző támo

gatási alapokra. Az ifjúsági alapból az a szervezet vagy
magánszemély támogatható, amely az ifjúság szabadide
jének kulturált eltöltésére olyan programmal rendelkezik,
amelyet a gyakorlatban legalább fél éve sikerrel alkalmaz.
Asportalap pénzelre sportszervezetek és sport
tevékenységet folytató alapítványok adhatnak be pályáza
tot. A civil szervezetek támogatási alapjából kiemeleten
közhasznú szervezetek, alapítványok, klubok, egyesületek
és magánszemélyek kaphatnak pénzt.

Haszonkölcsönbe adták az irodát
Az önkormányzat ez év március l-től öt évre ha

szonkölcsönbe adta a Liget Fürdő főbejáratánál lévő :28
m' alapterületü irodahelyiséget Béltekiné Pallaghy
Emesének, aki haladéktalanul alapítványt köteles létre
hozni a Tourinform Iroda müködtetésére. Béltekiné
évente 2 millió forint támogatást kap a várostól. A Liget
Fürdő bejáratánál található Tourinform iroda megújult
személyi összetételben látja eJ a feladatokat az
elkövetkezendő 5 évben. Béltekiné Pallaghy Emese iro
davezető munkáját Tóth Orsolya segiti. Mint az új iro
davezető megjegyezte, érdeklődésre lekérik az ország
összes pontjáról a kivánt turisztikai infonnációkat, közzé
teszik a városi és környéki eseményeket, programokat.

Aláírták a bérleti szerződést
Bélteki János a Garbel Trade Bt. ügyvezetője aláírta

a városi sportcsarnok működtetéséhez szóló bérleti
szerződést az önkormányzattal. A bérlő havonta 40 ezer
forint bérleti díjat fizet, s emellett átvállalja a sport
csarnok világításkorszerüsítéséből eredő havi nettó 54
ezer forint bérleti díjat. Az önkormányzat ugyanakkor
egy tanítási évben 1330 órára, az iskolák számára, a test
nevelési órákra visszabérI i asportcsarnokot 1800 Ft/óra

terembérleti díjért.

Iskolai beíratás
Az óvodákban és általános iskolákban a 2005/2006

os nevelési- illetve tanítási évre történő beíratás március
21-22-2J-án lesz Gyomaendrődön.
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- Ellenében nem indulnék, már csak
azért sem, mert egy hivatalban lévő pol
gármesternek nagyobb az esélye.

- Nem láttuk Budapesten a februári

gazdademonstrációkon l

- Nem is voltam ott, mert vegyes
érzelmeim vannak ezzel kapcsolatban.
Tény, hogy a mezőgazdasági vezetés
nagyon sok hibát elkövetett,
ugyanakkor a gazdák követeléseinek
egy része nem csak ezen hibák rend
betételére terjed ki. Politikai színezete is
van a tLintetésnek és ebbe én nem
akarok belekeveredni. Mindemellett
olyan követelések is el hangzanak,
amivel én nem értek egyet. A törvény
szerint április 30-ig kellene kifizetni a
földalapú támogatásokat, és ha addig
kifizetik, akkor tulajdonképpen nem
történik jOgSéliés. A baj csak az, hogy
mindezt rosszul kommunikálták a
tisztelt vezetőink, hiszen annak idején
azt mondták, hogy december 31-ig min
denkinek kifizetik a fóldalapú támo
gatást. De tudhatták, hogy ez nem így
lesz, mert nagyon sok pontatlan igény
és rengeteg túligénylés érkezett be. Ez a
helyzet nem maradhat így, mert az unió
nem tűri el azt a slendriánságot, ahogy
korábban ez az ágazat működött. Sajnos
akkoriban nem tette hozzá a tisztelt
miniszter úr, hogy csak annak fizetik ki
a támogatást, akinek a papírjai teljesen
rendben vannak - mondta végül Katona
Lajos alpolgármester.

- Én nem ezt látom. Gyomaendrőd

lakossága évről-évre fogy és igazán új
munkahelyek sem létesülnek, az ipari
parkban is csak a parlagfií terem.

- Valóban a legnagyobb problémánk,
hogy jelentős munkahelyet nem tudtunk
ide vonzani. Igazából az lenne a jó, ha
valamilyen cég ide tudna települni, akár
az ipari parkba is.

- Úgy tíínik, az ipari park sem vonzó.
Drága ott a telek?

- Nem, inkább a város megközelítése
a gond, amiről már beszéltem, hogy
rossz helyen fekszik a város.

- Tegyük hozzá, hogy az e/szalasztott
lehetőségek tekintetében azért az élen
vagyunk Gondoljon csak arra, hogy a
két nagy vetőmagiizem, a Pioneer és a
Syngenta is itt kereste a letelepedésre a
területet, végül az egyik Szarvason, a
másik Mezőtúron építkezett.

- Ez is igaz, bár én azt nem tudom
megítélni, hogy mennYIre voltak
komolyak a lehetőségeink, de az biztos,
hogy mindkét cég képviselői jártak itt
Gyomaendrődön érdeklődni. Ám hogy
mIn múlott az, hogy nem
Gyomaendrődöt választották, erről nem
tudok véleményt mondani.

- Alpolgármesterként gondolom jó a
kapcsolata a polgármesterrel, hiszen

annak idején a Körösi Allami
Gazdaságban is éve/ág együtt dolgoztak

- Éppen ezért ismerjük egymást, én
is tudom mit várhatok mit várhatok el

Interjú a Katona Lajos alpolgármesterrel l
tőle és ő is tudja mit várhat el tőlem. I

I

Alapvetően úgy látom, hogy jó irányba
halad a város. Emellett elfogadom azt
is, hogya polgármesternek a stílusa

I

olyan, amilyen... I
- Az előző helyhatósági választáso II l

az ön neve is szóha került, mint lehet- l

séges polgármester jelölt A jövő évi I
választások előtt is így lesz?

- Még nem tudom. Nincs kizárva, de
több dologtől is fugg. Most még nem
került szóba párton belül ez a téma.

- D,: Dávid ellenében indulna, vagy
csak akkO!: ha ő már nem akar tovább
város vezető maradni?

Katona Lajos a rendszerváltás óta
egy ciklust kivéve - közéleti szereplő,

előbb csak képviselőként, a mostani
ciklusban pedig már mint szocialista
párti alpolgármester is figyelemmel
kísérheti Gyomaendrőd fejlődését.

- Milyennek látja Gyomaendrőd

jövőjét? - kérdeztük az 53 éves alpol
gármestert, aki civilben agárvállalkozó.

Véleményem szerint a
lehetőségeinkhez képest jó az az irány,
amerre a város tart. Sok pályázati pénzt
tud megnyerni az önkormányzat. Persze,
ha Szarvashoz, Gyulához vagy
Orosházához hasonlítom
Gyomaendrődöt, akkor már nem lehetek
elégedett. De ha Mezőberényt, vagy
Szeghalmot nézem, akkor nincs okunk a
szégyenkezésre. Sőt, adottságainkhoz
képest is elég jól fejlődik a város.
Gyomaendrődnek ugyanis a legnagyobb
hátránya a geopolitikai fekvése. A
megyehatár északi része mellett
vagyunk. A mai közigazgatási rendszer
ben a megyehatár egy vasfliggöny, tehát
északról be vagyunk kerítve, nyugat
felől ott van Szarvas, amely nagyon erős

érdekérvényesítő, s amellyel nem talál
hlk meg a közös hangot. Dévaványával

. is próbáltunk kistérséget alakítani, de
nem tudtunk velük megegyezni, ezért
most elindultunk a kapcsolatok terén déli
irányba, a békési kistérséghez csatlakoz
va. Ennek a kapcsolatnak azonban
történelmi hagyományai, hiszen például
a kistérséghez tartozó Mezőberénnyel

inkább mindig is riválisok voltunk.
Gyomaendrőd tehát ebből a szempontból
megint csak egyedül maradt. Egyedül a
turisztikában maradt a város számára
kitörési lehetőség, de látni kell, hogy e
téren sem lehet csodát művelni egy
fürdővel, akkor amikor nagyon nagy a
konkurrencia, hiszen a környéken is van
nak már nagyobb, több szolgáltatást
nyújtó flirdők is. Szerintem igazából úgy
lehet rendbehozni a várost, ahogyan
eddig is tettük: pályázunk különböző

fejlesztési pénzekre és ezáltal tudjuk
szebbé tenni a várost. Azt látom, hogya
fiatalok egy része most már kezd itthon
maradni.



Megújult környezettel, tiszta, igényes belsővel vállaljuk családi,
illetve bármilyen rendezvények ( bankettek.
névnapok, halotti torok,eljegyzések, lakodalmak,
osztálytalálkozók) lebonyolítását 50 főig.

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket, vásárlóinkat l

Gyomaendrőd, Apponyi u. 12.
Telefon/fax: 66/285-426

5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 5.
Telefon: 66/284-255

• Computeres szemvizsgálat
,---...,.-.-.,.,_...-n

• SZTK vények beváltása
• Szemüveg készítés
• Szemüvegek javítása
• Szemüvegkeretek
Szeretettel várja vásárlóit
Szarka Csilla látszerész mester!

Látszerész Üzlet

~(ódlaVs(ethás
• IOO-fORINTOS PARTNERÜZLET
Nőnapi és húsvéti akciós ajándékvásár!
RAITAN kiegészítőbútorok,kaspók, kínálók nagy választékban.
Háztartási műanyagáruk, vegyiáruk kcdvező áron.
Március 7-étől ismét AKCIÓl
Keresse. figyclje akciós újságunkat a a postaládáJában '

• fESTÉK ÉS BARKÁCSÁRUK BOLTJA
Függönykarnisok, zuhany fliggönytartók, szegek, facsavarok,
pácok, favédő lazurok, lakkok, higítók,
festőszerszámok, létrák, takarófólíák és ragasztószalagok nagy
választékban kaphatók.

Kérésére 24 órán belül beszerzünk bármilyen festéket,
illetve festéshez használt segédanyagot.

• MELÓDIA PRESSZÓ

Zsuzsi Virág- és Ajándékbolt
Gyomán a Fő út 157. szám alatt a német templomma) szemben.

Vágott és cserepes virágok,
koszorúk, sírcsokrok, ajándéktárgyak.

SzeretteI várjuk vásárlóinkat!

lelI

Építészeti tervezés, műszaki vezetés, műszaki ellenőrzés
és generál kivitelezés referenciákkal.
Nagyné Perjési Anikó épitészmérnök, tervező szakmérnök,
mobil: 30/525-3367

Teljeskörű és részleges környezetvédelmi felülvizsgálat,
környezetvédelmi teljesítményértékelés, hatásvizsgálat, illetve
kármentesítés előtti tényfeltárás végzése és dokumentálása.
Nagy Zsolt környezetvédelmi szakmérnök,
mabil: 30/330-3062

Insula Bau Építőipari Tervező Kivitelező
és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.
5500 Gyomaendrőd, Pásztor J u 23.
Tel./fax 66/284-229, mobil: 30/525-3367
e-maii: insulabau@belkesnet.hu •

,.......~..
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Felújításra várnak
a lakótelepi háztömbök
Gyomán, a Vásártéri lakótelep 31. szám alatti - a

Pásztor utca melletti - háztömbjén a lakók teljes körü
felújításba kezdtek múlt év őszén. Az épület hátsó részének
felújítása ez év tavaszára maradt. Az épület két vége úgy
nevezett Nikecelles hőszigetelő réteget kapott, az utcafron
ti részre és a hátsó falfelületre vízzáró rétegü vakolatot
húztak illetve húznak. A háztömb 33 lakásának tulajdono
sai 2002-ben l millió 852 ezer forintért teljes
tetőszigetelést végeztettek, de a 29 éves épület falán ez a
mostani az első felújítás. A vakolat az elmúlt évtizedek
során lemállott és több helyen már a téglafal látszott.

- A 10,2 millió forintos felújítási költséget a lakók
részben a megtakarított közös költségből, aLakáskassza
megtakarításból, részben pedig hitelből finanszírozták. A
takarékszövetkezettől 16,5 százalékos kamattal, plusz 2
százalék kezelési költséggel sikerült hiteJhez jutni azok
nak, akik nem tudták készpénzben pótolni a rájuk eső részt.
Az önkormányzatot is felkerestük, hogy segítsenek valami
lyen hitelezési konstrukcióval, de nem jártunk sikerrel. A
panelépületek felújítására, hőszigetelésére pályázatot most
ír kí a gazdasági minisztérium. Erre hívtuk fel önkor
mányzati képviselőnk, Czibulka György figyelmét, hiszen
a lakótelepi épületek felújításának elősegítése annak idején
benne volt választási programjában. A kivitelezést Kiss
istván vállalkozó végezte a lakók megelégedésére - mond
ta Dinya Magdolna a háztömb közös képviselője.



Elsők lettek a diákolimpián

Bálint Napi Kavalkád
, I

Február I4-én a Kis Bálint AJtalános Iskolában l
immáron negyedik alkalommal rendeztük meg \
diákönl<ormányzatunk szervezésében a Bálint-Valentin
Napi Kavalkádot. Ezen a napon a diákság vette át a hatal- l
mat. A tanítási órák 20 percesek voltak, melyeket vál- I
lalkozó kedvű diákok tartottak, míg a 40 perces szünetek- I

ben érdekes feladatokat kellett megoldaniuk az osztály
közösségeknek.

Egy héttel a nagy nap előtt már több előzetes feladatot
kaptak folyamatosan az osztályok. Megválasztották a
Bálint-Valentin Nap diákigazgatóját, Nagy Ildikó (7. b) és
két helyettesét, Molnár Petra (8. a) és Tóth Zoltán (7. d )
tanulók személyében. Riportot készitettek egy általuk
választott Gyomaendrődön élő érdekes, rendkívüli
emberrel, plakátot terveztek, ünnepi faliújságot készítet
tek, meglepetésfeladatot állítottak össze a tanároknak
valamint hasznosítható ajándékot szereztek az iskolának.

Ajeles napon a diákvezetők petíciót vittek a város pol
gármesterének, melyben a városra, iskolára vonatkozó
kéréseket sorakoztatták fel, illetve köszönetek kaptak
helyet. Már reggel több feladat várta a diákokat és
tanárokat egyaránt: elrejtett szólásokat, közmondásokat
kellett megtalálni, összerakni, jelentésüket megma
gyarázni.

A szünetekben többek között volt ügyességi feladat,
totó, ajándékkészítés, működött a Bálint-Valentin napi
büfé. Az élményekben, eseményekben gazdag programok
megvalósításában szülők és nyugdíjas pedagógusok is
segítkeztek, akiknek ezúton is köszönetet mondunk.

Abetegség tested üzenete: neked, érted szól!

Tanuljunk meg odafigyelni testünkre!
Mollo: Minden esetben kifizetődőbb az egészség megőrzésére

fordítani egy kisebb összeget, núnt később egy nagyobbat a drága
gyógyításra.

Forditunk-e kellő figyelmet testünk jelzéseire')
A betegség üzenet, figyelmeztetés, hogy valahol vétettünk az

ÉLET, a természet törvényei ellen. Ha elemeznénk a
betegségünkhöz vezető utat, sok intő jelzést idéznénk fel, amik mel
lett elmentünk. Pedig ha időben értékelnénk őket és hajlandók
lennénk a változtatásra is, ismét harmóniában lehetnénk a világgal.
Minél tovább halogatjuk a változást, annál erőteljesebb

figyelmeztetést kapunl" mig nem a fájdalom vagy egyéb tünet a
"megszokott" életvitelünkben fog akadályozni. Ilyenkor megYLink
az orvoshoz, és tőle meg a gyógyszertől váljuk, hogya lehető

leghamarabb szüntesse meg a "hibát", hogy azután változatlanul
folytassuk ott, ahol elakadtunk.

Meggyógyulni nem jelenti azt, hogy állítsuk vissza a régi állapo
tot. Hiszen éppen ez ellen tiltakozik testünk. Igazi gyógyulás a gon
dolkodás és az életmód változtatása nélkül nem lehetséges. Hogy
merre tovább, éppen problémáink és betegségünk mutatja meg, csak
figyelni és érteni kell testünk nyelvét.

Testünk szerveit számos energetikai pálya köti össze, ezeken
áramlik az energia és az információ az egyes testrészek között. Ha
meghibásodik valami ebben a folyamatban, láncreakció következik
be az egész pályán, ami látszólag össze nem függő, ám azonos
pályához tartozó szervek egészségügyi panaszaiban nyilvánul meg.
Ezen filozófia alapján járulmak hozzá az Energy készítményei
széles spektrumú hatásukkal az emberi test teljes regene
rálódásához. Az Energy cég az egészség fenntartására, a betegség
megelőzésére, az orvosi kezelés kiegészítésére ajánlja termékeit.

Ismerje meg Ön is a természetes gyógymódokat I Keresse az
Energy termékeit, kérjen információt. Hol? Halásznénál az
EGÉSZSÉGCENTRUM Gyógynövényboltban, a Fő út 190. sz.
alatt, ahol vérnyomását is megmérik. Forgalmazunk mágmenes réz
karkötőt, egyéb mágneses és réz egészségvédő termékeket, vérnyo
másmérőt, vércukormérőt, kézi masszírozókat, gyógypapucsokat,
gyógyteákat, immunerősitő készítményeket, fogyókúrás tennékeket
stb.

Megrendelésre minden termék beszerzését vállaljuk'
Mindenkit szerettei vár az Egészségcentrum Gyomaendrődön!

(x)

A Kis Bálint Általános
Iskola tomászai a február
lO-én Békéscsabán
megrendezett diákolimpia
megyei döntőjén két kor
csoportban is megszerezték
az első helyezést Varga
Lajos edző irányításával.
Az I-ll. korcsoport tagjai:

R. Nagy Valentin, Kovács
Zsolt, Poharelecz Csaba,
Kovács Bence, Czibulka
Alex. A lll-IV korcsoport
tagjai: Hornok Imre, Bela
Zoltán, Csatári Mihály,
Hangyási László, Csordás
Ádám, Gyalog Tibor,
Poharelecz László.

COlOf( SHOP PAPÍf(&Olf
G-yo~ael1dröd, Petöfi u. 4-, Tel.: 66/l84--551

XEROX 669 Ft/cs. (500 ív) c!ffc>'"
CANON 719 Ft/cs. (500 ív) j,€;~ (

.(~i")'~
,~, \ j , . J.

•Kovácsoltvas ..::.Uc:J?
gyertyatartók 30 %
árengedménnyel!
• Húsvéti Kreatív Hobby
termékek
•Fotóalbumok nagy választéka
• Nyomtatópatronok, tonerek
töltése rövid határidővel!

Mágnesterápia
az egészségünkért

Korszerű, számítógépes vezérlésíí
mágnesteráp iás készü Iék ün k segitségéve I

hatékonyan kezelhetők:

reumatikus, csont-, izületi
betegségek, sportsérülések,
• vérkeri ngéses betegségek, egyes
bőrbetegségek, allergiás meg
beteged ések.

A kezelés orvosi ellenőrzés mellett tÖliénik l

Gyomaendrőd, Szabadság tér 2/2,
Telefonos előjegyzés: 66/282-937

"":0<11
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NEMES TIBORNÉ
Gyomaendrőd, Sugár u. 44,
66/284-392, 20/3748-622

Előnevelt és vágnivaló
CSIBE,

KACSA,GYÖNGYÖS
kapható, előjegyezhető!
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AFidesz adócsökkentést javasol

WATT
VillaDlossági Bolt
- Vil/anyszerelési anyagok, vezetékek, kapcsolók, facsavarok...
- Háztartási kisgépek - vasalók, kávéfőzők, mikrosütők stb.

. Barkácsgépek nagy választékban, kedvező áron

- Energiatakarékos izzók, villanykörték

Gyomaendrőd,Fő Ílt 214.
Telefon: 66/386.358

Kenyér és zsemle
cukorbetegeknek
(Fo/l'lulás a::: /. o/da/ró/.)

Sokszor hallani, hogy a sárréti térség
hátrányos helyzetű Pedig itt is történhetnek
nagy dolgo!c Ezt bizonyitja az a tény, hogya
Vésztői Sütő Kft. cukorbetegeknek készülő

speciális kenyere mindenfelé keresett árucik.k.
- A Szegedi Gabonatermesztési Kutató Kht.

és a Novoback Kft. szabadalmaként kifej
lesztett új diabetikus zsemle és kenyér fehérter
mékek kizárólag tennészetes anyagokból
készülnek, korpás összetevőt nem tartalmaz
nak. Ízletesek, folyamatosan jó étvággyal
fogyaszthatók - mondta Farkasinszki György, a
Vésztői Sütő Kft. ügyvezetője.

- Diétás pékáruinkból a beállított normál
termékek szénhidráttartalmának megfelelő

mennyiség elfogyasztása esetén, az étkezés
után 1 órával mért vércukorszint-emelkedés
35,3 százalékkal alacsonyabb, mint a szokásos
termékek megengedett mennyiségének elfo
gyasztásakor. A továbbiakban a vércukorszint
folyamatosan csökken. A szervezet átlagos ter
helése 180 perc alatt 40,4 százalékkal kisebb a
normál zsemle mért értékeinél.
A szénhidrátszegény alapanyagnak köszön
hetően ez a speciális zsemle vagy kenyér min
den olyan szilárd és folyékony táplálékkal,
amellyel együtt fogyasztjuk, gélt képez, nem
engedi felszívódni a táplálék egy részét. Ezzel
magyarázható a másik lényeges tulajdonsága, a
fogyasztóhatás. Ez a felszívódásgátlás nem
csak a szénhidrátokra teljed ki.

- Aki fogyni szeretne, minden étkezéskor
egyen diabetikus zsemlét vagy kenyeret. A
cukorbetegeknek is ajánlatos úgy beosztani a
napi szénhidrátmenynyiséget, hogy minden
étkezésnél beleférjen valamennyi diabetikus
zsemle vagy kenyér elfogyasztása. Mindkét
tulajdonság csak akkor érvényesL'i1, ha a ter

méket folyamatosan használjuk táplálkozá
sunkban, mivel hatóanyaga folyamatosan
kiürül a szervezetből. Erőteljes fogyókúra
nélkül, tennészetes táplálkozás mellett, mint
egy három hónap alatt 8-10 kilogramm
testsúlycsökkenés érhető el - hangoztatta
Farkasinszki György.

Azt a speciális lisztkeveréket, amely az új
diabetikus zsemle és kenyér készítéséhez
szükséges, a Gabonatermesztési Kutató Kht.
állítja elő. Ellopni már nem lehet a
találmányt, mivel hamarosan külfóldön is
szabadalm i oltalmat kap.

Magyari Barna
(Békés Megyei Hírlap, 2005. február 26.)

A Fidesz javasolja, hogy az
iparűzésl adó 100 százalékát
lehessen leírni a társasági adóalap
ból, valamint a forrásadó 25 száza
lékról IS-ra csökkenjen. Az új,
munkabarát adópolitikát már július
l-jén be lehet és szükséges vezetni.
Ennek hatására mintegy 220-300
milliárd forinttal több maradna az
emberek pénztárcájában, a munka
helyeket teremtő vállalkozásoknál,
szervezeteknél, és már a jövő esz
tendőben többletet hozna a Fidesz
által javasolt adócsökkentés még a
költségvetés számára is, melyet

néhány hónapig ugyan kevesebb
bevétel illetne meg, ám a jövőt

tekintve mindenki élvezhetné az
országban az új adó- és gazdaság
politika kedvező eredményeit.

Domokos László országgyűlési

képviselő

vállalkozók SO milliós éves
árbevételig választhassák az
egyszerűsített vállalkozói adózást,
csökkenjen 60 százalékkal a
cégalapítás költsége, a vállalkozói
engedélyek és az üzlethelyiségek
működési engedélyének kiváltása
pedig a felére mérséklődjön.

Érdeklődni:

30/9-533-594

Bútorgyártó cég

asztalosokat
keres felvételre.

A Medgyessy-, majd a
Gyurcsány-dumakormány is
csak beszél az adócsökkentés ről,

de már 33 alkalommal emeltek
adót, hat új adónemet vezettek
be és az állami költségeket kife
jező illetékeket is emelték az
SZDSZ segítségével. Az olcsó
állam által hirdetettekkel ellen
tétben az adók nemhogy
csökkentek, de folyamatosan
nőnek.

A kis- és középvállalkozások
számára Békés megyében igen
nagy terhet jelent a különböző

járulékok és adók. Ezen társadalmi
és gazdasági problémát és igényt
érzékelve a Fidesz törvényjavasla
tot nyújtott be annak érdekében,
hogya tb-járulék 29-ről 24 száza
lékra csökkenjenek, valamint a
kormány törölje el a munkahe

lyeket sújtó egészségügyi hoz
zájárulást. A százmilliós éves

I árbevétel alatti cégeknél a társasági
adó 16-ról 8 százalékra csökken
jen, és legyen önkéntes a
négyszázalékos, jelenleg kötelező

vállalkozói járulék befizetése.
JavasoUuk továbbá azt is, hogya
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Színészek, orvosok, olimpikonok a Farsang Kupán
Február 19-én nagy érdeklődés

közepette kezdődött el a !I. Farsang
Kupa Teremiabdarúgó Torna. A foko
zott várakozás érthető volt, hiszen a
tornán a Magyar Olimpikonok, a
Magyar Színész Válogatott, a Magyar
Orvos Válogatott, a Békéscabai Előre

és a Gyomaendrődi Öregfiúk csapata
vett részt.

Olyan nagyságok és hírességek
rúgták a labdát, mint Fábián László,
Martinek János, akik sokszoros
olimpiai-világ és Európa bajnok

öttusázók voltak, vagy Marosi lászló,
aki a J96 magyar válogatottsága mel
lett a világválogatottban is kézilabdá
zott. Ki ne emlékezne a
Szomszédokból Nemcsák Károlyra,
vagy kabaréjeleneteiből Besenci
Árpádra és a Barátokból lett népszerű

Gyetvai Csabára. Persze a kevésbé
híres, vagy éppen az ismeretlen
játékosok is kitettek magukért.

Jó hangulatú mérkőzéseket lehetett
látni és végül a Békéscsabai Előre

csapata vitte el a Kupát. A torna létre-

jöttében nagy szerepet játszott Winkler
János és Máté Sándor.

Nemcsak tél búcsúztató volt a
farsang, hanem a Sporttriónak is az
utolsó nagy rendezvénye, mert a
városháza ezután már másban látja a
sportcsarnok működésénekjövőjét.

A Sporttrió ez alkalommal is
köszönetét fejezi ki azok felé, akik
éveken át segítették, támogatták az
elképzelések megvalósulását l

Lakatos Tibor, Cs. Nagy Lajos,
Sipos Dezső

LOGISZTIKUS
munkatársat keres
német nyelvtudással!

Judo
A Gyomaendrődi Judo Club versenyzői elkezdték a 2005. évi

versenysorozatot. Az első komoly megmérettetésre a fővárosban, az
UTE csarnokában került sor február 20-án, ahol serdülő férfi országos
rangsorversenyt rendeztek. A versenyen a tavalyi évben nagy sikereket

elért Juhász Attila is részt vett a

férfi 40 kg-os súlycsoportban.

Az erős mezőnyt felvonul
tató súlycsoportban húsz induló
közül a dobogós harmadik
helyet tudta megszerezni három
igen látványos ippon győzelem

mel.

A gyomaendrődi judosok
számos versenyen mérettetik

meg magukat márciusban is,
többek között a serdülő

diákolimpián, valamint több

regionális judo versenyen
vesznek részt, ahol hasonló
sikerekre számíthatunk judo
sainktól.

Tisztelt Gyomaendrődiekl

Szeretettel köszöntjük Önöket
abból az alkalomból, hogy 2005. már
cius l-től a városi sportcsarnok és az I

ifjúsági sporttábor üzemeltetését j'

cégünk, a Garbel Trade Kft. vette át. A
létesítményben jelentkező feladatokat
családi keretek között végezzük.
Társaságunk képviselője ifj. Bélteki
János, az ő munkáját segítik id.
Bélteki János, Tóth Ferenc és Karászi
László. Valamennyien évtizedeken át
aktív sportolók voltunk és szakmai
hátteriinket erősítik a különböző szin
tű UEFA license-s edző i diplomáink.
Ezáltal biztosítunk mindenkit sport
szakmai felkészültségünkről, így
sportpszicho lógia, sportélettan,
elsősegélynyújtás, stb. Hívj uk, várj uk
Önöket rendezvényeinkre .
sportolóként, nézőként egyaránt. II

Sportbaráti üdvözlettel

Garbel Trade Kft./

AMammut tee Hungary Kft. I
I

I

Jelentkezni írásban
vagy személyesen lehet

a Mammut tec Hungary Kft.
Körösladányi úti
központjában.
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Egyéni vállalkozók, társas
vállalkozások, alapítványok, egyesületek

és magánszemélyek figyelem!

Pályázatírást,
pályázati tanácsadást,

projektmenedzselést, kérelmek, önéletrajzok és
egyéb beadványok készítését vállalom.

Ungvölgyi János
pályázati tanácsadó és pályázatíró

Címem: 5502 Gyomaendrőd(Endrőd),

Martos Flóra u. 5. (az Ifjúsági ltp. mellett)
Tel/fax: 66/284-]55, Mobil: 30/294-0650

E-maii: ungjanos((LI,bckesneL!lu

UTÁNFUTÓK KÖLCSÖNZÉSE
Ponyvás, állatszállító, magasított, magasító nélküli

utánfutók többféle méretben!
Nyitva: H-SZ: 6:1II

- IS:\l1 v: 6:1II
_ 15:1II

Gyomaendrőd, Fő út 89.
Tel.: 66/283-605

Meghívás egy gyilkos vacsorára
A Katona József Művelődési Központban március 21

én Agatha Christie regénye alapján Csík Csaba által átírt
Meghívás egy gyilkos vacsorára címü interaktív vacso
raszínház lesz, budapesti művészek előadásában.

Játszák: Fogarassy András, Bor Viktor, Lénárt László,
Simonyi Kl-isztina, Bodrogi Attila, és az endrődi születésű

Balázs Andrea a Komédiás Kör örökös tagja.
Az előadás egy kűlönös történet, amely egy 18. száza

di magyar kastényban játszódik, ahol a szerelem, a
féltékenység és természetesen a pénz gyilkossághoz vezet.
A gyilkos kilétét viszont nem egy nyomozónak, hanem
magának a közönségnek kell kitalálnia, akik a színészek
melletti asztaloknáJ ülve egy vacsora elfogyasztása közben
nyomoznak. Kimondottan ajánljuk gondolkodni és izgal
makra vágyó nézőknek.

Belépő egységesen, a vacsorával együtt: 1.500 Ft

Alapazza meg jövőjét, tanuljon a KISOSZ-nál!

(OKÉV: 06-0 173-02, FAT: AL-O 181 )

Várjuk jelentkezését! .
2005. évben induló államilag elismert szakképesítést

nyújtó tanfolyamainkra!

MÁGUS-COMP

Kárpótlási jegyet
a legmagasabb áron

veszek.
Azonnali

készpénz fizetéssel.
Hívjon bizalommal!

Telefon:
70/248-45-24,
30/32-88-019

Szakmunkástanulót

beiskolázok
FESTŐ-MÁZOLÓ

TAPÉTÁZÓ
szakmában!

Festő szakmunkásokat
felveszek!

Telefon:
20/96-45-260

GYOMAENDRŐDON
2005. március 17-én

KERESKEDŐ VÁLLALKOZÓ,

VENDÉGLÁTÓ VÁLLALKOZÓ
A lanfnlYilJn úriiból 20.000 Ft ketivezlllény+részletfízetési lelletóség-I

Békéscsabán induló

TANFOLYAMOK
Állami normatív támogatással (ingyenes) 15/2003. (fl. 19.)

kormányrendelet alapján OKJ-s végzettséggel nem
rendelkezők részére:

Számítástechnikai Szak.üzlet és Szervíz
Gyomaendrőd.Fő út 230. (a gimnáziummal szemben)
Telefon: 661581-610
E-mail: magus@bekesnet.hu
·Számítógép konfigurácíók összeállítása igény szerint
·Használt alkatrészek értékesítése és beszámitása
·Szakkönyvek
·Új és utángyárton festékpatronok. tonerek és ezek töltése
·Internet előtizetés (mikrohullámú. telefonvonalas). és kártyás
·Helyi hálózatok terve7é,;e. kívítelezése
·Számítógépek. nyomtatók. monitorok javítása rövíd határidővd

·Fénymásolás. faxolús. nyomtatás. szkennelés. ínternetezési lehetőség.

·Sulinet ügyintézés

Havi ajánlatunk:
Használt számítógépek nagy választékban (P l, P2, P3, P4)

már 8000 Ft-tól. Pioneer dobozos DVD író bruttó 15 988 Ft.

RÉSZLETFIZETÉS HELYSzíNI ÜGYINTÉZÉSSEL!
Nyitva tartás: hétfőtó1-péntekig 8-12-ig és 13-17

•Minimum nyolc általános iskolai végzettséggel
rendelkezők részére:

ABC ELADÓ, GYORS ÉTKEZTETÉSI ELADÓ,
VIRÁGKÖTŐ, SZAKÁCS, SZÁMÍTÓGÉPKEZELŐ

(-HASZNÁLÓ), KÉZ- ÉS LÁBÁPOLÓ,
MŰKÖRÖMÉPÍTŐ

• Minimum érettségivel rendelkezők részére:
LAKBERENDEZŐ,BECSÜS

(ékszer-műtárgy szakirány)
INGATLANKÖZVETÍTŐ

(értékbecsló)
MIXER

Je~entkezzen most! Az indítható létszám korlátozott!
Részletes tanfolyami tájékoztatás és jelentkezés:

KISOSZ, Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 4/1.
66/325-997, 327-193, 451-741, 30/9354-371 .. .

• o ••• o ••••••••••• <I •••••••••••••••••••••• o •• D ••• D •• D •• 9 •• 9 •••••• 9 •••
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A részletekről érdeklődjön

Ford Márkakereskedésünkben.

Sándor Service Kft.
5310 Kisújszállás, Deák F. u. 69-75. Tel.: 59/321-134; 591520-750, Fax: 59/322-300

e-maii: fsandor@mall.externet.hu • www.fordsandorservlce.hu
Vegyes átlagfogyasztás: 5.7-/0.5 11/00 km. C02 kibocsátás: 152-250 glkm

MJnoség. Megbizhatósag. ~FordFocus

Akár 650 OOO forint kedvezménnyel!

AKCiÓ!
Most ajándék metálfénnyel és téli gumikkal!

A készlet erejéig!!
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Stílusos kiegészítők télre
SonyEricsson K7001
500001Samsung EJ1 o

SAME310

Gyomaendrőd, Petőfi u. 2. Tel.: 66/386-523

NŐNAPI AJÁNLAT

~

YUCCA VIRAGBOLT

W%%EZ%%%%g%%Z%$%%%%%%%%%%%Z%%~~l

;cl?, Megújult kínáiattai továbbra is . Mi szeretettel.várja k~dves vásárlóit a ' . ,:. I
WFlamlngo Ii Virág- és Ajándéküzlet ~
;cl?, Ct.: ifj. Lizák István • Tel.: 66/282-692 ~

fi NÖNAPI KINÁLATI i
~ Menyasszonyi, alkalmi csokrok, virágkosarak, WJ
~ szárazvirág kompozíciók, selyemvirágok, d
~ cserepesvirágok, ajándéktárgyak nagy d
~ választékban. ~
;cl?, Koszorúk, sírcsokrok készítését és . :ö- r&
;cl?, kiszállítását is vállaljuk. \ gg
&~~~~~~~~~~~~'R~~~~~~~~~~~~~~~~~
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Tele"fon: (66) 5&.... -540

VILlAMOSSÁGI SZAI<ÜZLET

ÉMI-TOV

Minősített kivitelező

oW
ELESGO
Aparkettpanel

6.2 mm Xclick 1595 Ftlm'

Prokoncept
energiatakarékos építési rend
szer kétoldali höszigeteléssel

• So-70%-kal kevesebb fütési
költség

• Höhídmentes szerkezet

KIVITELEZÉS
HŐSZIGETELÉS
GIPSZKARTON

SZERELÉS
ZSINDELYEZÉS

Gyomaendrőd Hősök útja Si.
Terefon: 66/282-440

7
Mo~i1: 30/332-6075, 30/627-8234

Nyitva: hétköznap ·17 óráig, szombaton 7-12 óráig

y
A
G

BEL,SŐÉpírÉ~ZET
SZARAZEPITÉs

C;- Ai
GYOMAENDRŐD
06-30/3326-075

É
P
í
T
Ö

,-----=:----, 80 féle cserepes virág közül
választhat!
Nálunk már tavasz van!

- Cserepes jácint 380 Ft-tól
- Primula 250 Ft-tól
- Fokföldi ibolya 300 Ft-tól

Vágott virágok nagy választékban
a legkedvezó'bb áron!
Nőnapi előrendeléseketfelveszünk!

'--__"-- --'-J



·In'g:y enes . apróhirdetesek
.' .. . ."

K- J-es kajak eladó. Irányár: 22
ezer Ft. Érd.: 284-295, 30/249
7622

Négyszálas Interlock és
simatüző ipari varrógépek eladók
(220 V). 20/592-7841

Gyári betonkeverő. 3 fázisú,
1/4 m'-es eladó. Irányár: 160 ezer
Ft. Érd.: Gyomaendrőd, Sugár u.
107.

Forgótárcsás 9 mm-es gázri
asztó fegyver eladó. Ugyanitt 10
hónapos kuvasz kutya ingyen elvi
hető. Érd.: 20/800-9087

Brix motoros rotációs kapa
eladó. Érd.: Gyomaendrőd, Zrinyi
M. u. 34. Irányár: 45 ezer Ft. Tel.:
20/38-28-922

Karosszéria
és kipufogójavítás!
Érd.: 30/524-37-00

Yamaha robogó, Simson motor
és utánfutó futómű eladó. Érd.:
66/386-021, 70/2632-90 I

Egyéb
Gázpalack eladó. Telefon: 283- I

901 l

Őrségi pihenéshez várjuk I
Szalafőn a Kódisállás vendégház
ba. Lovaskocsizás, kerékpártúrák,
programtervezés. Üdülési cse.kkel
elfogadunk. 2500 Ft/fő/éj. Erd.: I
30/342-46-29, 94/429-107 . I

300 bála vegyes klsbalas gyep- I

széna eladó. Irányár: 400 Ft. Erd.: l

66/285-511
Nyugati használtcikkek eladók:

fagyasztó. hűtők, tévék,
kerékpárok. ajtólapok. asztal,
tévéállvány, alufelni 14-es, moso
oalótálca gyerekülés, kerékpálTa
~él i gu~i (165x70x 13). Érd.
Gyomaendrőd, Kulich Gy. u. 1311.
Tel.: 20/9857259

Nagynyomású, új vákum szi
vattyú (szippantóhoz, takarmány
szállításához) eladó. Irányár: 200
ezer Ft. Érd.: 20/82-47-197

Gyomán a fUrdő főbejáratánál

üzlethelyiség élelmiszer-ajándék
jelleggel kiadó. Eladó a Dobó u. 34.
szám alatti 3 szobás, összkomfortos
nyaraló. Irányár: 16,5 millió Ft.
Érd.: 30/320-2558

Nyugati használtcikkek: hűtő.

fagyasztó, kombinálthűtő,

kerékpárok. babakocsi. elektromos
láncflirész, Golf hátsólámpa.
páraelszívó, hősugárzó. fünyirók.
stb eladó. Érd.: Gyomaendrőd,

Körgát u. 25. Tel.: 282-366.
20/345-4232.30/487-3964

Gyomaendrődöna Sugár u. 52.
sz. alatt hagyatéki bútorok eladók.
Érd.: a helyszinen.

Jármű

Kert, telek, nyaraló
A Pocoskertben I561 m' kert

eladó. Fele gyümölcsös, fele
veteményes. Irányár: 130 ezer Ft.
Érd.: Gyoma, Béke u. 7., délután.

A Kondorosi kövesút mellett 6
km-nél. 20,56 AK fold eladó.
Irányár: 14.000 Ft/AK. Érd.:
70/516-3628

Baross u. 29. sz. alatti bck
erített építési telek 340 né1Syszögö!.
vizze!. villannyal eladó. Erdeklőd

ni: 20/597 -1523
Gyomán a Somogyi Béla

utcában 400 négyszögöl telek eladó
a gát mellett. Irányár: I millió Ft.
Érd.: 20/454-11-54

A Füzfás-zugban 300
négyszögöl gyümölcsös eladó.
Érd.: 283-901

Bekerített vizparti nyaraló
lakható felépítménnyel, felsze
relten eladó a Fűzfás-zugban.

Irányár: 7 millió Ft. Érdeklődni:

20/9-645-260

A Bónom-zugban vízparti
nyaraló nagy kerttel, stéggel eladó.
Érd.: 20/452-6310

Lakás kiadó 2005. április l-től

Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. 28/A.
fsz. I. szám alatt. Tel.: 66/284-784

Gyomán a Kolmann ltp-en 2.
emeleti kétszobás lakás. hosszú
távra kiadó. Érd.: 386-795

Kecskeméten a Széchenyi
lakótelepen kétszobás lakás hosszú
távra kiadó. 66/285-839

Gyomán a Kossuth utca 8/2.
szám alatt felújítás alatt álló helyi
ségek vállal kozások számára
kiadók. A végleges átalakitás !nég
igény szerint változtatható. Erd.:
30/525-3367

erkélycs, 3. emeleti lakás eladó.
Érd.: 30/484-6212

Az Október 6 ltp-en 2. emeleti
lakás azonnal beköltözhe~ően

eladó. Ár megegyezés szerint. Erd.:
70/29-39-753

Gyomaendrőd, Október 6 Itp
en 3. emeleti 3,5 szobás lakás
eladó. Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.:
30/943-8816

Kiadó

Honda Dio, piros-fehér szin
ben, kitünő állapotban eladó.
Irányár: 140 ezer Ft. Érd.: 284-620,
30/426-1063

Yamaha robogó eladó. Érd.:
285-833

60 l-S Trabant eladó egy év
műszakival, zöldkártyával. Irányár:
megegyezés szerint. Érdeklődni:

30/565-49-19

Lakás
Gyomán a Vásártéri ltp-en

Ház megegyezés szerint. Érd.: 70/94
65-955

Gyomaendrődőn. a Összkomfortos, 3 szobás csalá-
Magtár/apos u. 13. szám alatti di ház reális áron eladó. Irányár: 7
épülőfélben lévő ikerház egyben millió Ft. Érd.: 30/387-8487
vagy külön-külön is eladó. Szocpo.1 Gyomán, összkomfortos. két-
igénybe vehető. Irányár: 4 m"l1o szobás, felújított para~ztház eladó.
Ft. Tel.: 30/565-7790 Irányár: 3.9 millió Ft. Erd.: 30/226-

Gyomaendrődön a Sugár u. 50 26-13

száJT. alatti padlásszobás ház ga- Endrődön a Vásártér mellett,
rázzsal, ipari árammal, sürgősen öreg ház gazdálkodásra is alkalmas
eladó. Tel.: 30/484-2758 földterűlettel eladó. Irányár: 1,8

Endrődön 3+2 szobás, millió Ft. Érd.: 66/284-308,
összkomfortos ház műhellyel. nagy 66/386-461

garázzsal, parkosított dupla portán Gyomacndrőd. Sugár u. 112.
eladó. Irányár: 10.5 millió Ft. Tel.: szám alatti kétszobás. komfort

66/285-860 nélkül! kockaház eladó. Érd.:
Gyomaendrőd. Arany János u. 201217-6061

I. szám alatt nagy családi ház 70 m'-es lakás eladó telekkel.
eladó. Irányár: 12 millió Ft. Tel.: Gyomaendrőd, Áchim u. 12. szám

20/9-706-877 latt. Érd.: 30/9677-703
Gyomán a ftirdő mögött kocka- Öregszőlőben a Szarvasi út

ház eladó vagy lakótelepire cserél- mellett 3 szobás, összkomfortos
hető. (Nagy porta, nagy mel- családi ház eladó. (Víz, gáz, pínce,
léképület. ipari áram, telefon) Tel.: nagyméretü üvegház) Érd.: 30/236-

66/282-916 3938,70/233-2258
Sörözővé átalakitható ház Gyomaendrődön, Bajcsy u.

eladó a Hősök Ílton. Engedélyek, 141. szám alatt, főútvonal mellett,
anyagok. tervek megvannak! lebontani való ház eladó. Irányár: I
Irányár: 2,9 millió Ft. Erd.: 284- millió Ft. Érd.: 30/537-6503

356.20/567-9599 Endrődön, kétszobás, összkom-
Öregszőlőben a Diófa út 12. fortos, felújított ház rendezett kert-

szám alatti összkomfortos családi tel eladó. Csere is érdekel. Tel.:
ház sürgősen eladó 12 négyszögöl 70/368-7118

földdel, nagy l1lelléképülettel. Gyomán, 4 szobás. összkom-
Irányár: J ,6 millió Ft. Érd.: a fortos gáz- és vegyestüzelésű, lelc-
helyszinen. vagy Tel.: 30/622-0511 fonos, szuterénos. fél ikerház eladó

Gyoll1aendrődön, Beseny- vagy kisebb családi házra cserél-
szegen. kétszobas. vályog kocka- hctő. Irányár: J 3 millió Ft. Erd.:
ház-eladó vagy lakótelepire cserél- Gyoma. Gyóni G. u. 38/ I. Tel.:
hető 2. emeletig. Ugyanitt 66/283-396

seprűkötőgép eladó. Érd.: 66/283- Gyomacndrődön az Erkel úton

799 kétszobás, fürdőszobás, gáz-
Gyomaendrőd, Rózsa F. u. 14. központi fiítéses kockaház eladó

szám alatt padl~sszobás családi ház teljes közmű júliusi bekötéssel.
süroősen eladó. kisebb csere is Érd.: 20/534-6906

érd~kel. Irányár: 9,5 míllió Ft. Érd.: Eladó Gyomán, 5 szobás csalá-
30/249-7622, 66/284-295 di ház több helyiségből álló mel-

Üclülőövezetben felújitott, két- léképülelekkel. Érd.: 30/66-77-031
szobás családi ház eladó. Érd.: Endrődön a Polányi Máté u. 49.

20/340-3127 szám alatti ház eladó, csere is
Endrődön 4 szobás ház mel- érdekel. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.:

léképülette!. nagy kentel eladó a 20/247-09-99

Babits Mihály utcában. Irányár: 7,8 Öregszőlőben az Iskola u. 21.
millió Fl. Érd.: 66/386-182 szám alatti kétszobás ház

Gyomán az Attila u. 16. szám alsóépülettel eladó. Viz és gáz az
alatt parasztház eladó. Érd.: udvarban. Irányár: 1.2 millió Ft.

Gyoma. Bocskai u. 31. Érd.: a helyszínen, Tcl.: 30/537-
Endrődön a Szélmalom út I. 2849

szam alatti ház alsóépületekkel, Családi ház eladó vagy

nagy kernel, árverezéssel eladó. lakótelepi lakásra cserélhető. Tel.:
Érd. 66/386-435 66/284-482

Gyomán aKisréti u. 9. szám Gyoma, Tokai u. 3. szám alatt
alatt ház eladó. Érd.: Gyoma. ház eladó. Irányár: 1,2 millió Ft.

Kisréti u. 711. Érd.: 661283-540. 20/413-9015
Gyomanedrődön a Fő úton két-

szintes, két generációs, külön
bejáratú kertes ház azonnal
beköltözhetően sürgősen eladó. Ár



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

Gyomae., Hársfa u. 8/1.
Telefon/fax: 66/282-095
Mobil: 20/9142-122

~1l.Q!:....~
Papírdoboz
StancoJt és hagyományos
papírdoboz gyártása!
Staneaforma készítés!

Róza Kft.

Irányár: .

Érdeklődni: .

Aláírás: .

Nyitva a hét
minden napján!

Gellai Miklós
Gyomaendrőd,

Fő út 29.
Telefon: 285·392

KISCSOPORTOS
FELZÁRKÓZTATÓ
FOGLALI<OZÁS

Helyszín: Gyomaendrőd, Kossuth U. 18.
Jelentkezés: 66/282-095, munkaidőben
Tájékoztatás: 20/91-42-122, 20/46-84-876

E-maiI: vendel@bekesnet.hu

ANGOL, NÉMEl: FRANCIA, OLASZ

Ingyenes az apró!
A Szó- Beszéd ingyenesen jelenteti meg azoknak az olvasók
nak a lakossági apróhirdetéseit, akik ezen a szelvényen
küldik be megjelentetés céljából l A szelvényen a megjelölt
helyre kell beírni a kívánt szövegel és a szelvényt leve
lezőlapon vagy borítékban elküldeni a következő címre: Szó
Beszéd 5500 Gyomaendrőd, Pf.: 48. Egy apróhirdetés
szövege lehetőleg ne tartalmazzon 15 szónál többet! A hirde
tések szövegéért felelősséget nem vállal a szerkesztőségi

Feladó neve: .

Címe: .

Az apróhirdetés szövege: .

nyári intenzív nyelvtanfolyamol<
2005. július-augusztusban

NYELVVIZSGA ELŐKÉszíTŐ

próbavizsgával
Heti 3x4 óra, 7 hét • Órakezdés: 8.30 és 16 óra

KEZDŐ ÉS ÚJRAI<EZDŐ

Heti 3x3 óra, 7 hét • Óral<ezdés: 17 óra

GYERMEI<TANFOLYAM
Heti 5x3 óra, 2 hét • áral<ezdés: 9 óra

-'

TAPETA
m m m

PVC
PADLÓSZŐNYEG
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javitás, készítés valamint kerítések,
kapuk. korlátok. fém bútorok
készítése. Érd.: 30/524-3700

Veszélyes fák kivágását (fenyő

fa ís). gallyazását, tüzifa felvágását,
döntést vállalok láncfiírésszel.
70/283-0347

Stihlfüresszel veszélyes fúk
vilgásilt. gallyazását, dar:\bol~\sál

olcsó, elérhető úron vállalom. Erd.:
201235-55-82

Fakivágás. veszélyes fák
kivágása. Tel.: 20/388-22-63

Függöny. drapéria, cipzár var
rás, nadrág átalakitás. szárfelvarrás.
javitást vállalok. Tel.: 30/54] -3483.
284-978

Kertészeti munkák, fünyírás
hétvégi házná], telken, kertmiívelés,
gyümölcsös gondozása, fakiszedés.
30/447-1870. Farkas József. kertész

TZ-4K-14B traktorral kertek
szantasat. boronálást, kultivá
torozását, talajmarást, fuvarozást
válla]ok. Érd.: 30/245-7320

Gépírást. szövegszerkesztést
villlalok. 284-167

Mosást. vasalást. takarítást,
bevásál"iást vállalok. 284-252

Udvarok. kertek icgklilön
bözőbb igényii szántása. vel1ikálís
és horizontális talajmarás,
fLivesitéshez talajelőkészitése. Érd.:
386-053

Szakácsot, pultos lányokat,
szobasszonyt. takarítőnőt

felveszünk. Erd.: 30/9-439-576
Kereskedelmi végzettsegu

fiatal lány jogositvánnyal munkát
keres. 20/453-0982

Gyermek-, esküvői-Iakodalmi-,

születésnapi-. keresztelöi-, soroza
tok készítése. Érd.: 30/447-1870.
Farkas József, fényképész.

Eladó egy Spex márkájú.
Hollandiában vásárolt. új gördeszka
a hozzá t:lrtozó hátizsákkal együtt.
Ár: 9 ezer Ft. ÉI·d.: 70/5389654

Tisztelt Szülők l Magántanárí
állást vállalok általános iskolások
mellé. Csak az Ön gyennekéért dol
gozok l Te\.: 285- 141

Karosszéria gyorsszervíz a hét
minden napJán. Tel.: 30/435-2] -11,
30/342-07-27

Kisebb kőmüves munkát,
hidegburkolást vállaioki Fehér
Attila. vállalkozó. 30/360-8128

Gyomán, a lV1irhóháti u. 33. sz. alatti kétszintes,
összesen 1500 m2-es épületben

raktár- és irodahelyiségek, üzlethelyiségek,
egészség- és

szépségmegőrző tevékenységekre
(fodrászat, kozmetika, pedikűr, szolárium, konditerem, szauna)

alkalmas helyiségek

hosszú távra kiadók.
Érdeklődni: 20/9551-295

r------------ ,
I
I
I
I
I
I
I

Bálázott hereszéna, takarmány
kukorica (górés), K- J-es versenyka
jak, Singer varrógép, hordók
eladók. 70/523-7959

Eladó Technics Receivel', Sony
CD lejátszó. Jamo és Magnat hang
falak+kábeJek. Érd.: 30/55~-3933

Megvásárolmil1l az (Ji Magyar
Nagylexikon I-I <) kötclét h:d
vezményes áron. 30/232·22-~4

Használt 200x 140 cm-es üveg-
t~llak eladók 1500 Ftldb áron. Érd.:
30/232-2284

Hálószobabútor. Singer var
rógép. alig használt női 26-os
kerékpár eladó. Érd.: 284-482

Mezőtúri tulajdonos
horvátországi nyaralóját nyári
szezonra kiadja. Egy 6 fős és
két 4 fős apartman, száz
méterre a tengertől, Zadartól
20 km-re Vir szigetén. Telefon:
20/59-49-920

Terl1lénydaráló 31 kalapácsos.
3 fazisú eladó. Tel.. 284-260.
Gyomaendrőd.Radnóti ll. 2.

Bontásból I05x 165 cm-cs és
75x I05 cm-es ablakok eladók.
II'ányár: 4 ezer és 3.5 ezer Ft. Érd.:
30/232-22847

2.2 kW villanymotor 2900 for
dulatú. 4,0 kW villanymotor 2900
fordulatú eladó. Irányár: 15 és ]6
ezer Ft. Érd.: 30/232-22-840

Jó állapotban lévő magyar bili
árdasztalt keresek megvételre. Te\.:
30/9-457-148

Bontásból 3000 db kiscsrép, SO
db nagy mél"etű kúpcserép és Brix
traktorlltánflltó eladó. Érd.: 30/531
4171

Ma]acok, vasvájúk, hordók,
gázfőzők, régi bútorok, üstök,
tévéállvány. burgony-ter
ményzsákok. Trabant első futómű,

láncfiírész, barkácsgép, mérleg 7
mázs:iig eladók. Te\.: 66/436-086,
az esti órákban.

Fagyasztott csirke egész comb
10 kg-os kartonban 3400 Ft-ért
megrendelhe\ő.20/98-25-725

Munkát keres, ajánl
Vasalást. takarítást és bevásár

lást vállalok. Érd.: 283-901
Karosszéria javitás, kipufogó



'H~:z:
l
LU
::E
~LU

Z



2J!fYOMAENDRŐDI Ára: 139 Ft, ,
SZO-BESZE

14. évf. 4. szám FÜGGETLEN VÁROSI LAP 2005. április
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Hitelügyintézés!
Gyorsan, szakszerűen, ügyfélcentriku

san, egyedi igény szerint, felelősséggel,

banki háttérrel!
500.000 Ft-tól 30.000.000 Ft-ig

FORINT ÉS DEVIZA
ALAPÚ HITELEK!
4 éves tapasztalattal!

Lakáscélú és
szabad felhasználású hitelek'

Igényelhető:

Építkezés, új- és használt lakás
vásárlása, bővítés, korszerűsítés, felújítás,
garázs-, hétvégi házo, építési telek-, üdülő-,

valamint termőföld vásárlására! Hitelkiváltás!
Terhelt ingatlanra is plusz hitellehetőség l

Hite/kamat már 2,49 %-tó/!

ÚJ HITELEK:
• FÉSZEKRAKÓ PROGRAM

30 éves korig állami garanciával, 10 % ön
erővel, vagy önerő nélkül is állami kezesség

vállalássai, 50 %-os szocpollal
• OTTHONTEREMTŐ TÁMOGATÁS
35 éves korig használt lakás vásárlása ese

tén 50 %-os szocpollal

Köztisztviselői és közalkalmazotti
hitelek állami garanciával!

Szolgáltatásunk díjmentes. vagy ked
vezményes díjú a hitel típusától függöen!

Leinformálhatók vagyunk!
Hívjon bizalomma/!!!

Az elvégzett munkánkért felelösseget vállalunk!

Tóth Jánosné Tóth János
üzleti főtanácsadó területi képviselő

06-20/9376-738 06-20/9220-990

Boros Krisztina
ügyviteli asszisztens· Tel/fax: 66/352-537

A Gyomaszolg Kft. kivitelezésében rövidesen elkészül
a régi gyomai piactér helyén a Kner Emlékté,..

A műszaki átadásra április 25-én keriil sor.
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UTAZÁS 2005. IDEGENFORGALMI KIÁLlÍTÁS - BUDAPEST
Két gyomaendrődi stand kínálta a turisztikai szolgáltatásokat

Az idei, március közepén megren
dezelI Utazás 2005 Idegenforgalmi
Kiállításra, Budapesten Békés megye
került a rejlektolfénybe azzal, hogy az
expo hazai díszvendége volt. Békés
megye összesen 240 négyzetméteren
mutatta be turisztikai ajánlatait.
Gyomaendrődkét kiállítóhelyen kínálta
idegenforgalmi szolgáltatásait és a
város programjait. Az elmúlt évhez
hasonlóan kiilön standon jelent meg az
önkormányzat és a Tourinform Iroda és
kíi/ön az öt helyi vállalkozót tömörítő

csoport. Ez utóbbiak egy 40
négyzetméteres kiállítóhelyet béreltek
és itt mutatták be CI Hárs Thennál
Hotel, a Harang Szálló, a Termál
Panzió, a Roszik Nyaralóház szolgál
tatásait valamint CI Boowling Treff
Söröző-Étteremkínálatát.

Az öt vállalkozó - Illés János, Balog
Károlyné, Bozóki László, Roszik János
és Németh Dezső - mindegyike úgy
gondolja, hogy a város egyik fejlődési

iránya lehetne a turisztika, a termál- és
víziturizmus. Elmondták, hogy ma már
Gyomaendrődön is a vendégek ren
delkezésére állnak különböző

kategóriájú és színvonalú szálláshe
lyek, ám jelentősebb idegenforgalom
híján ezek működtetése ma még
veszteséges.

Kétségtelen tény, hogy az ország
ban, de Békés megyében is jelentős a
konkurencia, Gyomaendrőd közvetlen
környezetében is több szép és széles
szolgáltatásokat nyújtó gyógyvizes
fürdő várja a vendégeket. Emellett
megyeszerte komoly idegenforgalmi
vonzerővel bíró rendezvények is

csábítják a vendégeket. Az öt kiállító
vállalkozó egybehangzó véleménye az
volt, hogy az önkormányzatnak is
komolyabban kellene hangsúlyt fektet
ni a turizmus fejlesztésére.

A vállalkozók standját meglátogatta
Varga Zoltán, a megyegyűlés elnöke,
Domokos László országgyűlési

képviselő, Sziklai Zoltán a Békés
Megyei Önkonnányzat területfejlesztési
osztályának vezetője és helyettese Nátor
István. Tiszteletüket tették
Füzesgyarmat, Szeghalom, Körösladány,
Vésztő és Szarvas polgármesterei is,
akik hosszasan időztek astandon,
elbeszélgetve a kiá lU tókkal.
Gyomaendrőd polgármestere viszont
éppen csak egy villámlátogatást tett, s
úgy tűnt, mintha nem talált volna
megfelelő kontaktust a kiállító vál
lalkazókkal. A pár másodperces láto
gatása során csak arra volt ideje, hogy
néhány - talán viccesnek szánt - epés
megjegyzést tegyen!

Eljöttek a Gyomaendrődi standra a
Republic és Karthagó együttes tagjai,
sőt a Bikinis D. Nagy Lajos is jóízüen
falatozott a gyomaendrődi kolbászból.

A kiállítók nyereményjátékkal is
várták a vásárlátogatókat. A
Gyomaendrődöt népszerűsítő

kérdőíveket 1714-en töltötték ki és
adták le a standon, közülük öt szeren
csést sorsoltak ki, akik négy-négy fő

részére nyertek hétvégi pihenést
Gyomaendrődön.

- Ezúton kívánjuk megköszönni
mindazoknak a segítségét, támogatását,
akik a kiállításon való megjelésünket
segítették: a Liviel Kft.-nek a csodás

bútorokat, az EuroFlore Kft.-nek a
rózsákat, a Cuti Kft.-nek a pogácsákat,
a Hőtechnikai és Gépipari Kft., a
Mammut tec Hungary Kft., a Körösi
Halértékesítő, Halfeldolgozó
Szövetkezet, a Corvo Bianco, a Gyefa
Kft., a Németh Kft. és a Rekline Stúdió
segítségét - mondta 1l1és János a vál
lalkozótársai nevében is.

A Tourinform Iroda és az önkor
mányzat által kialakított 18
négyzetméteres másik standot az
Endrődi Tájház bútoraival, szőtteseivel,

valamint a város és a Liget Fürdő zász
lóival díszítették. A standon lehűtött

gyomai termálvízzel kínálták a láto
gatókat.

- Célunk az volt, hogy bemutassuk
az érdeklődőknek városunkat, a benne
rejlő turisztikai és környezeti értékeivel
együtt. Különös hangsúlyt fektettünk a
Körös holtágaiban rejlő lehetőségekre,

a gyógyfUrdőre és a szálláshelyek sok
színüségére. Nagyon sok érdeklődő

volt, sok dicséretet kaptunk. Mi voltunk
az egyetlen stand, melynek táj háza volt,
valamint nálunk lehetett egyedül ter
málvizet kóstolni. Mazsorett csopor
tunk rendkívül jól szerepelt, lányaink
vonzották a legtöbb nézőt. Felhívtuk a
figyelmet rendezvényeinkJ-e, különösen
a május elsején megrendezésre kerülő

Sajt- és Túrófesztiválra. Sok új kap
csolatot építettünk ki - tájékoztatta
lapunkat Béltekiné Pallaghy Emese a
Tourinform Iroda vezetője.

H. E.
(A kiállításról szóló képes beszá

molónkat az újság a 12. oldalán
találják.)

,

Uj gumiabroncsok
árusítása mindenféle gépjárműhöz,

targoncához!

Szerelés, javítás, centírozás!

Katona György gumijavító
Gyoma, Bajcsy u. 107. Telefon: 66/285-127

Fűszer--Cselflege
Gyomae., Hősök útja 46. (A nagy ABC mellett)

• Felvágottak, sajtok, csokoládék, tea, kávé
• Ajándékcsomagok

és ajándékkosarak készítése
• Tokaji borok névre szóló címkézése

Minden ....e9gel f .... iss

péksiAteVV\ények!
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Afürdő dolgozói nem beszélhetnek
Titoktartási nyilatkozatot íratott alá astrandigazgató

Május elsején ingyen lehet fürdeni
Furka Sándor, a Gyomaendrődi Liget Gyógyfürdő igazgatója

lapunknak elmondta, hogy a kinti strandfürdő május elsején nyitja meg

kapuit a látogatók előtt. Jelenleg a nyitás előtti előkészületek folynak: a

medencéket készítik elő a nyári üzemelésre, parkosítanak, az egykori

sörkert könnyűszerkezetesépületét és a kemping területén lévő faháza

kat elbontották. A tervek szerint strandröplabdapályát és homokfoci

pályát is kialakitanak a flirdő területén. A szakhatóságok a vízmintákat

vizsgálják. Furka Sándor igazgatótól megtudtuk azt is, hogy a nyári sze

zoma 8-10 dolgozót vesznek majd fel.

A strand május elsején nyit, és aznap jegy nélkül, ingyen lehet fürdeni
a Liget Gyógyfürdőben.

Furka Sándor, a Liget Fürdő új
igazgatója még pontosan nem tudja,
hogy milyen szankciókkal próbál gátat
vetni az állítólagos rémhírterjesztés
nek. Még decemberben kaptuk a hírt,
hogy titoktartási nyilatkozat aláírására
kötelezné a flirdő dolgozóit, melynek
értelmében semmiféle, a fürdő életével
kapcsolatos információt nem közölhet
nek senkivel. Az információ
nyomában járva kérdeztük még akkor,
decemberben Furka Sándor igazgatót,
aki elmondta, hogy nem Íratott alá
senkivel titoktartási nyilatkozatot. De,
hogy van alapja a hírnek, azt egy
kellemetlen félreértéssel magyarázza.

- A flirdőnek hátránya is származhat
abból, ha valamelyik dolgozó nem
megfelelő információkat közöl az
érdeklődőkkel. A közelmúltban
Bajáról egyautóbusznyi vendég
érkezett a fürdőbe, de előtte telefonon
érdeklődtek az igénybe vehető szolgál
tatásokról, többek között arról is, hogy
lehet-e étkezni a fürdőben. A fürdő

dolgozói közü] valaki, aki a telefont
felvette, azt mondta, hogy a fürdőben

nem lehet ebédelni, mert itt nincs
étterem, holott itt van a strand mellett a
Liget Étterem. A bajaiak ettől

függetlenül eljöttek és valahol máshol,
a városban ebédeltek. Mindenképpen
valamilyen megoldást találnom kell
arra, hogy ilyen esetek többé ne for
dulhassanak elő. Mi itt a fürdő for-

galmának fellendítésén dolgozunk,
miközben néhányan nem ebbe az
irányba húzzák a szekeret, azaz mintha
inkább a fürdő ellen dolgoznának 
tájékoztatta lapunkat akkor Furka
Sándor igazgató.

A titoktartási nyilatkozat dolgo
zókkal történő aláírása néhány hónapot
váratott magára, mígnem Furka igaz
gató az alkalmazottak elé tette a gon
dosan megfogalmazott iratot. A dolgo
zók ebben nyilatkoznak arról, hogy
sem a fürdő vendégeinek, sem más

Allianz@).
Allianz Hungária Biztosító Rt.

Gyomaendrődi irodája tisztelettel
várja ügyfeleit Gyomaendrőd,
Kossuth u. 9. sz. alatt, a
művelődési ház épületében

-személybiztosítás
-vállalkozói vagyon
-gépjármű kötelező, casco
-lakásbiztosítás
-nyugdíjpénztár
-lakásfinanszírozási hitel

Ügyíntézés a helyszínen!

Telefon: 66/386-674
30/284-7313

személyeknek a fürdő életével,
gazdálkodásával kapcsolatosan sem
miféle információt nem szolgáltatnak.
Erre egyedül az igazgató jogosult.

InfOlmációink szerint a fürdő dol
gozói közül eddig csupán hárman írták
alá a nyilatkozatot, melyet a többi dol
gozóval is szándékában áll aláíratni az
igazgatónak.

A ARGOSZ
~...~ Biztosító Rt.

új üzletkötőjének ajánlata:

• növénybiztosítás
• vállalkozói
vagyonbiztosítás
• lakásbiztosítás
• életbiztosítás
·gépjárműbiztosításés
cascobiztosítás

Szabados Krisztina
Telefon:
20/9-150-997,
66/283-835

~

Családi vasárnap
~ Gyomaendrődön~
~ aDreher Söröző- Étteremben~
~ Áprilsi 10. Zsenge zöldborsó leves, ratott csike-~ ~
~ comb, francia burgonya. gesztenye püre ~
~ Április 17. Csontleves reszelt tésztaval, marhalab- ~
~ ~
~ szar pörkölt, sós burgonya. almapaprika, ízes rolad ~
~ Április 24. Karalabé leves, Cordon Bleu, ~
~ hasabburgonya, kaposztasalata, csokis palacsinta ~
~ Telefon/fax: 66/386-444, ~
~ ~
~ 20/980-8842, 70/365-5360 ~
~ SODEXHO étkezési ~
~ utalványokat elfogadunk l ~
~ ~
~ Vát·jL.\k kedves ve,"\dé9cinke.r és ~2ive~ ~
~ '",e9"e",delései!<et l ~

~
~ A menü ára: 550 Ft/adag
@l~
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Létszámleépítés a Kis Bálint Általános Iskolában
Aköltségvetési tárgyalás lényegéről részletek nélkül, amely nemcsak a pénzről szólt. ..

Csak a gyomai iskolának nem jut?
Dezső Zoltán Fideszes önkormányzati képviselő, aki a város költségvetését sem

fogadta el, az iskolára kényszerített megszorító intézkedéseket is jicrcsállja.
- Semmi esetre sem kívánok különböző dolgokat ősszehasonlítani, de jitrcsál

lom, hogy az oktatáson, ajövő nemzedékének nevelésén akar a városvezetés spórol
ni, miközben pédául az újfürdő támogatására számolatlamt! költünk milliókat. De
tegyünk néhány összehasonlítást: a gyomai iskola idei kőltségvetése 265 millió 269
ezer Ft. Az intézménybe 658 tanuló jál: Egy tanu/óra tehát egy évben 403 ezer Ft
jut. Az endrődi Rózsahegyi iskola költségvetése 232 millió 85 ezer Ft. Az intézmény
ben 398 diák tanul. Egy tanulóra tehát 583 ezer Ft jut. Persze mondhatják, hogy az
endrődi iskolában nagy számban vannak hátrányos helyzetü roma gyerekek, vis
zont a gyomai iskola 658 diákja közül 27 százalék a hátrányos helyze/ü.
Halmozottan hátrányos helyzetíí 63 gyerek, 44-en pedig sajátos nevelési igényííek,
32 tanuló pedig beilleszkedési nehézségekkel k.üzd. Ez sajnálatos módon mai ma
gyar társadalmi probléma, amelyek minden iskolában jelen vannak -mondta Dezső

Zoltán képviselő.

A Kis Bálint Általános Iskola által az
önkormányzathoz beadott 2005. évi
költségvetési tervezetéből a hosszas - és a
köztudottan durva vitáktól sem mentes 
egyeztetések során a városháza, mint az
iskola fenntartója 8 millió forinttal
csökkentette az intézmény éves költ
ségvetését. Ezt a 8 miUió forintot az isko
la bérköltségéből faragta le az önkor
mányzat, ezért az egyetlen lehetséges
megoldás a létszámleépítés volt. Az isko
la igazgatóját, Fiilöp fstvál1l1ét
kérdeztük.

- Úgy tudom, hogy több menetben és
nagyon kemény tárgyalásokat folytatott a
városvezetéssel, mégsem tudta megvédeni a
tervezeteI. Vajon miért?

- Válaszokat sajnos nem igazán tudok,
bennem lS kérdések merülnek fel.
Amennyiben jelentős városi szintű

takarékossági intézkedésről van szó, akkor
az valamennyi önkonnányzati fenntartású
intézményt érinti, s ilyen mértékben sajnos
létszámcsökkentést is maga után von.

Nyolc millió forint igen nagy tétel egy
intézmény bérköltségében, hiszen a bért
egész évre, személyre szabottan, a bértáblá
nak megfelelően tervezzük. Az eredetileg
benyújtott költségvetési tervezetben már szá
moltunk két pedagógus álláshely csökken
tésével, s az ahhoz kapcsolódó két fő

pedagógus kolléga elbocsátásával, hiszen
ősztől egy első osztállyai kevesebbet ter
vezünk indítani. A tervezett két főt így még
négy dolgozó elbocsátása követi álláshelyük
megszüntetésével, továbbá a szerződéses

jogviszonyban foglalkoztatott pedagógiai
asszisztenstől is megválunk. Tennészetesen
emellett még több, más megszorító
intézkedést is teszünk az év során, de a
legfájdalmasabb az embereket, családokat
érintő elbocsátás - mondta Fülöp Istvánné.

- Mivel indokolták a városházán az
oktatástól elvanandó 8 miIIió foántot?

- Ezt inkább a város vezetőitől kellene
megkérdezni. A mi esetünkben a problémát a
bázis alapú tervezés okozta, ugyanis a
pedagógus bérfejlesztésből az idei évben
8,6% realizálódik. A mi költségvetési terve
zetünk viszont 13 százalékos növekedést
mutatott, s a különbség az a bizonyos 8 mil
Iió forint.

- Miből adódik ez II növekedés? Ön
szerint jól te/yeztek-e?

- Ma is határozottan áll ítom, hogy jól és
törvényesen. Az eltérés többek között abból
adódott, hogy míg az elmúlt évben 3, addig
az idén 29 pedagógus lépett magasabb
fizetési fokozatba, valamint három kolléga
újabb diplomát, illetve szakképesítést
szerezve magasabb fizetési osztályba lépett.
Ez éves szinten közel 3,5 millió forint
növekményt jelentett. További jelentős

tételként jelentkezett az étkezési hoz
zájánIlás is, hiszen az elmúlt évben csak
részben volt biztosított elkülönítetten a költ
ségvetésben, a hiányzó részt az iskola
gazdálkodta ki. Ezek voltak a jelentősebb

bértömeget emel ő téte lek.
A megszorító intézkedések közé tartozik,

hogy az iskola dolgozói ez évtől nem kapják
meg a havonta 4000 Ft/fő értékű, úgyne
vezett étkezési hozzájárulást. Most a
kibővített iskolavezetés döntött úgy, hogy az
étkezési utalványt költségvetési fedezet
hiányában nem biztosítja a dolgozóknak,
miután ez nincs kötelezően előírva. Ezzel a
lépéssel az idén további 3,6 millió forintot
takarítanak meg. Az igazgatónő elmondta,
hogya létszámleépítés, az étkezési hoz
zájárulás megvonása mellett nem kerűl sor a
helyettesek pótlékemelésére, valamint kike
rült többek között a költségvetésből az egyik
szakmai igazgatóhelyettes és az
ífjúságvédelmi felelős órakedvezménye is.
Ezekkel az intézkedésekkel tudja biztositani
az intézmény a "megtakarítást".

Fülöp Istvánné hangsúlyozta, hogy az
önkonnányzathoz benyújtott költségvetési
tervezetben csupán a törvény által előírtakat

tervezték be.

- Vajon mennyiben éántik az oktatást és
annak minőségét az elbocsájtások és egyéb
intézkedések?

- Egy jól összekovácsolódott, szakmailag
felkészült, innovatív
tantestületet is megvisel öt fő (majdnem JO
%) pedagógus kolléga leépítése. De ismerve
kollégáim munkabírását, tenniakarását és
elhivatottságát meggyőződésem, hogy tanu
ló ink nevelése-oktatása nem szenved hiányt.
Feladatátszervezéssel igyekszünk ellensú
lyozni a létszámcsökkenést. Viszont az tény
- és a város vezetőivel folytatott egyeztetés
során ezt többször is hangsúlyoztam -, hogy
a gyermekek nevelési feladatellátása
érdekében az ifjúságvédelmi felelősre, a
pedagógiai asszisztensre, a szabadidő

szervezőre feltétlenül szükség lenne, hiszen
különböző okok miatt egyre több azon gyer
mekek száma, akik érdekében a nevelési
színtereket szükséges bővíteni a még
hatékonyabb feladatellátáshoz
Természetesen pedagógusaink döntő több
sége tanítási órák után is az iskolában marad
és szervezi a diákok szabadidős programjait,
felzárkóztatását, tehetséggondozását a
kötelező óráin túl is. Intézményünk pedagó
gusai és technikai dolgozói elhivatottsággal
látják et feladataikat, még ha vannak is akik
ezt másként ítélik meg. Számunkra az igazi
elismerés az, hogy 72 fő tanköteles korú
kisgyermeket írattak be iskolánkba.

- Azt beszélik a városban, hogy durva
összetíízése volt a költségvetésük miatt a
polgármesterrel.

- Komoly és többmenetes költségvetési
tárgyalásunk volt. Maradjunk ennyiben...
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Miért nem működhet tűzoltóság a városban?

Mindenki tartson otthon
poroltót!

Március 29-én éjjel 23 óra 50 perckor tűz ütött ki
Balog Károlyáknál, Gyomán, a Mátyás király utca 2/a.
számú lakóházban. Az elektromos szekrényben lévő érin
tésvédelmi kapcsoló (fí-relé) okozta azt a vezeték
túlmelegedést, ami miatt a tűz keletkezett. Lángrakapott
a kapcsolószekrény doboza, a vezetékek és ezt követően a
fafödém és a tetőszerkezet egyik sarka.

Balog Károlyék a fustre és a tűz ropogására ébredtek fel és a
tulajdonukban lévő, szomszédos Harang Szállóból azonnal
leakasztották a poroltó készülékeket és elkezdték a tűzoltást.

Közben telefonon értesítették a Szarvasi Tűzoltósáaot melyneko ,

kocsijai mintegy 25 perc múlva érkeztek a házhoz. Akkora már 3
poroltó készülékkel sikerült megfékezni és eloltani a tüzet.

- A tűzoltószakember véleménye szerint, amennyiben nincs
tűzoltókészüléka háznál, akkor ez alatt az alia félóra alatt lánabao o

borult volna az egész tetőszerkezetés már a tűzoltóság sem tudott
volna segíteni - mondja Balog Károly.

Az épület tetőszerkezetébenés az elektromos berendezésekben
okozott kár mintegy 600 ezer forint.

Balog Károly és családja már második alkalommal tapasztalja
meg, mit jelent az, ha csak mintegy fét óra múltán érkezik a
tűzoltáshoz segítség. 2002 nyarán ugyanis a Balog Károly által
vezetett Gyefa Kft. fatelepén kapott lángra az üzemcsarnok és
keletkezett mintegy 20 millió forintos kár. Ott a poroltók sem
segítettek, a helyi tűzoltóság ugyan vette a riasztás t, de üzem
anyag híján nem tudtak kivonulni járműveikkel a tűzhöz. Mire a
szarvasi, szeghalmi és mezőtúri tűzoltók a helyszínre értek, már
csak a többi csarnokot és a szomszédos üzemeket tudták
megvédemi a tüztől. A család érthetetlennek tartja, hogy miért
nem működhet Gyomaendrődön felszerelt önkéntes ruzoltósáao'
amely szükség esetén lokalizálni tudná a tüzet, növelve ezzel a
lakosság és a vállalkozások, cégek biztonságérzetét.

- Köztudomású, hogy a polgánnester és a helyi tűzoltóság

vezetése között valamifé.\e személyes ellentét van. Az elmúlt évek
alatt a polgármester lakosság érdekeit figyelmen kívül hagyva,
erre nem talált megoldást. Vajon miért? - tette fel a kérdést Balog
Károlyné.

A Csaba-Berényi Gépgyártó Kft.
- 5650 Mezőberény, Gyomai u. 204. 

felvételt hirdet szakmunkások részére
az alábbi munkakörök betöltésére:

forgácsoló, hegesztő, lakatos
Bérezés: megegyezés szerint. Abejáratáshoz autóbuszt biztosítunk.

Jelentkezni lehet: személyesen a kft. telephelyén,
Mezőberény, Gyomai u. 204. szám alatt.

SZÓ-BESZÉD HíREK

Dr. Csoma maradt az elnök
A marClUS vegen a Békés Megyei

Vadászszövetség és a vadászkamara területi
szervezete rendkívüli közgyűlést tartott. A
vadászszövetség elnökének további öt évre dr.
Csoma Antalt választották meg, az ellenőrző

bizottság elnöke Kertes Imre lett.

Domokos lett az elnök
Mint arról már lapunkban beszámoltunk a

közelmúltban Dezső Zoltán lemondott a Fidesz
Gyomaendrődi Szervezetének elnöki tisztségéről. A
helyét Domokos László országgyűlési képviselő a
Fidesz Békés Megyei Szervezetének elnöke vette át.
A Fidesz helyi szervezete minden csütörtökön délelőtt

9-10 óra között fogadóórát tart az Endrődi Közösségi
Házban.

Lomtalanítás
A Gyomaszolg Kft-től kapott információink

szerint a tavaszi lomtalanítási akció Endrődön

április l I-én kezdőik, Gyomán pedig 13-án foly
tatódik. A fenti időpontokig helyezheti ki a
lakosság az utak mellé a háztartási hulldékot.

Új fogorvos
Az önkormányzat még 1996-ban kötött

szerződést a dr. Dobos Erzsébet fogszakorvas
betétí társaságával a 4. számú körzet fogorvosi
ellátására. Dr. Dabos Erzsébet ez év március 23-án
közölte, hogy a fogorvosi körzetet eladta, abetéti
társaságban ezzel abeltagsága megszűnik és
helyére május I. napjával beltagként dr. Békés
Annamária fogszakorvos lép be és a fogorvosi

feladatokat is ellátja majd.

Faültetés
Abelterületi fatelepítési program közbeszerzési

eUárása lezajlott. A beruházás tervezett bruttó 4,2
millió forint összköltségéből a növények beszer
zése meghatározó értékű, ezért az árubeszerzésre
vonatkozó eljárás szerint 3 cégnek küldtek ajánlat
tételi dokumentációt. Az Insula Bau Kft., a
Schwalm és Társa Bt., valamint a Gyomaszolg Kft.
közül ez utóbbi lett a nyertes ajánlattevő.

Okmányok
A múlt évben 1604 útlevél igényt adtak le a

gyomaendrődi polgárok. A személyi igazolványhoz
kapcsolódóan illetve pótlásként kiadott Jakcímiga
zolványok száma 1904. Lakcímváltozáshoz kap
cso lódóan 1002 db új lakcímkártya került kiállítás
ra. Állandó személyigazolványt tavaly 1201 eset
ben kérvényeztek.



6 Szó-Beszéd 2005. április

Interjú a Csíkné Tímár Évával, a pénzügyi bizottság elnökével
Csíkné Tímár Éva a Körösök

Vidékéért Egyesület támogatásával
került 2002-ben a gyomaendrődi

képviselő-testület tagj ai közé. A
Gyomai Kner Nyomda Rt. gazdasági
igazgatója és az Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet igazgatósági tag
jaként őt választották az önkor
mányzat pénzügyi bizottságának
elnökévé. Mivel mai világunkban
minden téma elsősorban a pénzzel
függ össze, ezért a képviselőnő által
vezetett bizottság szinte minden, a
várost érintő kérdésben véleményt
alkot. A Csíkné Tímár Évával készült
interjúnk kérdései is a pénzügyek
köré csoportosulnak.

- Míg tavaly 3,5 milliárd forintból,
addig idén 3, l milliárd forintból
gazdálkodhat a város.

- A különbözet abból adódik, hogya
fejlesztési célokra átvett pénzeszközök
kevesebbek idén, ugyanis ebben az évben
a jelenleg megnyert pályázatok alapján
kevesebb fejlesztésre van módunk.
Egyébként az év közben esetlegesen meg
nyert pályázati pénzek még módosíthatják
a költségvetés összegét. A 3, I milliárdos
összegből egyébként az önkonnányzati
intézmények működtetésére 2,2 milliárd
forintot fordítunk, a többí pedig úgyne
vezett felhalmozási és fejlesztési célú
kiadás. Bizonyos takarékossági
intézkedésekre is szükség van idén, mert a
központi költségvetés normatívái nem
fedezték a törvényben kötelezően előírt

közalkalmazotti, köztisztviselői bérfej
lesztést. A költségvetés tervezése során
részben az intézmények működési és
fej lesztési elképzeléseit is csökkenteni
kellett.

- Így került sor a Kis Bálint Altalános
Iskola 8 millió forintos elvonására is?

- Az elvonás nem igazán jó kifejezés,
hiszen az állami normatíván túl, az önkor
mányzat még további pénzeket is adhat az
intézményeinek, s ez utóbbi összegek
mértékén folyik mindig a vita. A kötelező

feladatokra az iskola megkapja a
megfelelő összeget. Figyelembe kell venni
azt, hogy az iskolánál csökken a gyermek
létszám, ezért a feladatellátásban is vál
tozás van.

Szemben például az endrődi

Rózsahegyi iskolánál. ahol nem történt
ilyen mértékíí pénzelvonás...

- A Rózsahegyi Általános Iskolába
több hátrányos helyzetű diák jár, akiknek
magasabb az állami normatívája.
Véleményem szerint a két iskola támo
gatásának megítélésénél több tényezőt is
figyelembe kell venni.

- Ugyanakkor az is a város kasszáját
érinti, amikor a fürdőt üzemeltető önkor
mányzati kft. havi több milliós támogatást
igényel és kap az adófizetők pénzéből.

- Nehéz a mérlegelés mindannyiunk
számára, hogy egy város életében melyek
a legfontosabb feladatok. Fontos, hogy az
oktatási intézmények megfelelően működ

jenek. De nem lehet eltekinteni attól, hogy
egy nemrégiben befejezett beruházást
működtetni kell. Persze azon el lehet gon
dolkodni, hogy hosszútávon ez így fen
ntartható-e?

- Éppen a polgármester tett említést
arról, hogy talán jobb lenne eladni
valakinek a fiirdőt. Szó van erről?

- Sem értékesítésről, sem pedig bér
beadásról nincs konkrét elképzelés.

- Készülnek-e újabb tervek, pályázati
anyagok a város esetleges további
fejlesztésére?

Újabb és nagyobb léptékü
lehetőségeket teremthet a régió és így
Gyomaendrőd számára is 2007-től a
Nemzeti Fejlesztési Terv címén elnyerhető

fejlesztési összegek, amelyekre addig
konkrét terveket kell kidolgoznunk.
Persze ezek a fejlesztési pénzek az
intézményeink finanszírozási gondjait
nem oldják meg.

- Várhatóan - az uniós előírásoknak

megfelelően néhány éven belül
megsziínik az ipariízési adó.
Gondolkodnak-e azon. hogya kieső

bevételt valamilyen új adónemme!
pótolják?

- A Legutóbbi infonnációim szerint az
iparűzési adó mértékét fokozatosan
csökkentik, de ennek kompenzálására
megemelnék a társasági adót, valamint a
személyi jövedelemadóból egy részt az
önkormányzatok kapnának meg. Ezzel a
témával majd a parlamenti döntés után
lehet érdemben foglalkozni. Egy esetleges
ingatlanadó bevezetését ez a város éppen
az általánosan alacsony életszínvonala
miatt nem tudná elviselni. Az iparűzési

adóból idén mintegy 150 millió forint
bevétele lesz a városnak. Azon valóban el
kell gondolkodni, hogy ezt az összeget
honnan lehet majd pótolni.

- Említette a városban élők alacsony
életszínvonalát. Fejlődik a város
közmiívesítettsége, épült nagy fiirdő,

dísztereket építenek, de továbbra sincs
munkahely és még az esetleges befektetők

is nagy ívben elkerülik Gyomaendrődöt,

az ipari park is iiresen áll évek óta.
- Úgy gondolom, hogy a várost nem

egyedül a turizmus mentheti meg, hanem
inkább az, ha újabb munkahelyek létesül
nének. Sajnos kevés az esély arra, hogy
egy nagy vállalat ide épít üzemet, inkább
abban hiszek, hogy a keleti piacok közel
sége és a vasútvonal miatt
Gyomanedrődön egy logisztikai raktár
bázis épülhetne ki. Persze ehhez a
megközelíthetőségünkön is javítani kel
lene, mert a régió megközelítése még ma
is ugyanolyan körülményes, mint tíz évvel
ezelőtt, sőt az útjaink állapota azóta csak
romlott.

- Említette a turizmust is. Mekkora
bevételt tervez a város az idegenforgalmi
adóból, melyet a szállásadók fizetnek a
vendégéjszakák után?

- Ebben az évben 4,7 millió forintos
bevételt várunk. Minden beszedett I forint
idegenforgalmi adó mellé még két forintot
ad az állam, így 14,1 millió forintos
összeggel rendelkezhet a város. Ezt a
pénzt többek között szúnyoggyérítésre, !
fürdőfejlesztésre, a ligetek felújítására és
üdülőövezeti utak építésére költi el az
önkormányzat.
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Faluparlament Kondoroson
Békés megyében április első napján Kondoroson ren

dezték meg az első Faluparlamentet, ahová Kondoros,

Gyomanedrőd, Szarvas, Békésszentandrás, Hunya és

Csabacsűd lakóit hívták meg. Mint Domokos László
országgyűlési képviselő lapunknak elmondta, a

Faluparlament célja megteremteni annak lehetőségét,

hogy a vidéken élők elmondhassák gondjaikat, megfo

galmazbassák igényeiket.

- Mi pedig ezen vélemények alapján fogalmazzuk meg

törvényjavaslatainkat, módosító indítványainkat a parla

mentben, illetve készí0ük el programunkat - tájékoztatott a

fideszes politikus, majd hozzátette, erre a lehetőségre azért

is szükség van, mert a vidék gondjait, kéréseit kevésbé

hallják meg Budapesten a kormány vezetői.

A Kondorosi Csárdában rendezett Faluparlamenten

előadó nem volt, a megjelent mintegy 150 érdeklődő közül

21-en mondták el problémáikat, véleményüket különböző

kérdésekben.

Természetesen elsősorban a mezőgazdaságból élők gon

jai kerültek előtérbe. Többen panaszkodtak a bürokratikus,

sok papírmunkát igénylő támogatási rendszerre, s kérték

ennek egyszerűsítését. Nehezményezték továbbá, hogy a

különböző elnyert támogatások kifizetésére sokan hónapok

óta vártak, s kérték, hogy ne csak az állampolgároknak kell

jen határidőre fizetni, hanem az államnak is.

Szó volt a vidék és a főváros szembeállításáról, melyet a

megszólalók szerint leginkább a kormány és adott politiku
sai gerjesztenek.

A falvakban, tanyavilágban, külterületeken élők gyakran

érzik úgy, hogy magukra hagyták őket: iskoláikat, postahi

vatalaikat meg akarják szünetetni, ezért itt is elhangzott,

hogya legkisebb településeken is maradjon meg legalább

az alsó tagozatos iskolai oktatás. Hiszen, mint mondták: egy

falunak kell, hogy legyen iskolája és temploma.

- Személyes tapasztalatom az volt, hogy eleinte sokan

szkeptikusan fogadták ezt az összejövetelt, kételkedve a

helyzet megváltoztatásában, mindenesetre az emberek örül

tek, hogy elmondhatták gondjaikat - hangsúlyozta
Domokos László képviselő. ...

QJI~8~
Papírdoboz
Stancolt és hagyományos
papírdoboz gyártása!
Staneaforma készítés!

Róza Kft.
Gyomae., Hársfa u. 8/1.
Telefon/fax: 661282-095
Mobil: 20/9142-122

Nyitva a hét
minden mIpján!

Gellai Miklós
Gyomaendrőd,

Fő ítt 29.
Telefon: 285-392

-'

TAPE TA
m m m

PVC
PADLÓSZŐNYEG

3°/9-533-594,
3°/393- 2162

Rossz ötlet volt átlépni
a Békési Kistérségb ?

A belügyminisztérium az elmúlt évben az úgynevezett
többcélú kistérségi társulások létrehozását kezdeményezte és
támogatta. A létrejött társulások különböző közfeladatok
eII átására - csal ádsegítés, közo ktatás, egészségügy 
pályázhattak. A támogatás tárgyi eszöközök beszerzésére
irányult. Idén ezek a kistérségi társulások már plusz normatív
támogatásban is részesülhetteje

Gyomaendrőd két éve levált a szarvasi kistérségről és az
akkor újonnan - Békés város központtal - létrehozott Békési
Kístérséghez csatlakozott azzal az indokkal, hogy az új
kistérségi besorolás alapján hátrányos helyzetü térségként
nagyobb támogatásokban részesülhet. Ez az ötlet eddig nem
vált be, mert a fejlettebb besorolású kistérség pl. a szarvasi,
nagyobb összegü támogatásokhoz jut rendszeresen.

A környező kistérségek 2004-ben az alábbi fejlesztési
támogatásokban részesültek:

-Sarkadi Kistérség: 50 millió Ft
-Szeghalmi Kistérség: 50 millió Ft
-Gyulai Kistérség: 115 millió Ft
-Szarvasi Kistérség: 108 millió Ft
-Békési Kistérség: 15,5 millió Ft
A kistérségek normatív támogatása 2005-ben:
Sarkadi 32,5 millió Ft, Szaghalmi 55 millió Ft, Gyulai

36,5 millió Ft, Szarvasi 35 millió Ft, Békési O Ft
A Békési Kistérség azért nem kapott idén normatív támo

gatást, mert az elmúlt évben csak területfejlesztési feladatot
vállalt, míg a többi kistérség közfeladatokat is.

r~Bi&útoroka~
ftasEnáfat i tárg-yakat

vcisciroCok,

késspénsben cl fte[~ssinenfisetek~
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JjJ,ó1é~on:ysági koncert
~U~~,9.sd vasárnapján

Az Ultrahang Egyesület sok jóindulatú ember segít

ségének köszönhetően a közeljövőben megvásárolja a
Gyomaendrődi Orvosi Rendelőbe azt az ultrahang beren
dezést, amelynek ára adományozásból gyűlik össze.

Dr. Farkasinszki Erzsébet főorvos, az egyesület vezetője

elmondta, hogy az anyagi lehetőség most az alapgép és még

két vizsgálófej beszerzését teszi lehetővé. Az egyesület több

árajánlatot is kért a legkedvezőbb ár elérése érdekében.

A még hiányzó összeg pótlására ismét jótékonysági kon
certre hívják a város lakosságát.

Május l S-én, Pünkösd vasárnap a Bowling Söröző

udvarán már délelőtt megkezdődik az egész napos program
a helyi művészeti csoportok fellépésével, majd kora este a
100 Folk Celsius lép színpadra. Az együttest követi az LGT
ből is ismert Somló Tamás, majd Charlie műsora. A

jótékonysági koncertet este a Karthago együttes műsora

zálja. Részletes müsor a májusi számban'

Papír Ha-JÓPapír, írószer és Nyomtatványbolt

Gyomaendrőd, Bajcsy u. 67. Tel.: 30;303-26-39

Várjuk kedves vásárlóinkat nyomtatványok, irodaszerek,
iskolaszerek, csomagolóanyagok nagy választékával l
o fénymásolás
~ laminálás
• iratfűzés

• digitális- és hagyományos fényképkidolgozás
~ festékpatron árusítás és töltés: 1700-2600 Ft típustól függöen
garanciával
~ új Epson tintapatronok (fekete és színes): 500-680 Ft/db
o Canon BCI tintapatronok: 840-1400 Ft/db

Nyitva: hétfő, kedd, csütörtök, péntek 8-17,
szerda 12-17, szombat 8-12

Alapozza meg jövőjét, tanuljon a KISOSZ-nál!
(OKÉV: 06-0173-02, FAT: AL-0181)

Várjuk jelentkezését'
2005. évben induló államilag

elismert szakképesítést nyújtó tanfolyamainkra'

Gyomaendrődön

2005. április 26-án 13 órakor
a Katona József Művelődési Központban

Kossuth L. u. 9. szám alatt'

KERESKEDŐVÁLLALKOZÓ
VENDÉGLÁTÓ VÁLLALKOZÓ

A tanfolyam árából 20.000 Ft kedvezmény + részlet

fizetési lehetőség!

Adókedvezmény igénybe vehető!

Részletes tanfolyami tájékoztatás és jelentkezés:
KISOSZ Békés Megyei Szervezete
Békéscsaba, :Jr. Becsey O. u. 411.

Tel.: 66/325-997, 327-193, 451-74i, 30/9354-371

Értesítem kedves vendégeimet, hogy női-, férfi- és h'Yermek

FODRÁSZATOM
a Bajcsy útról

ELKÖLTÖZÖTT
a Fő út 181/1. sz. alatti butiksorra!

Szolgáltatásunk

HAJGYÓGYÁSZATTAL bővült l
(Kopaszodás, korpásodás, hajhullás,
hajzsírosodás kezelése, megszüntetése.)

~ovábbra is várja vendégeit Szediák Georgina!
Telefon: 30/462-07-23

,
COLOlt SHOP PAPlltJOLf
GY0lttaettdrőd, Petőfi u. f. rel.: 661184--551

GetCopy 599 Ves.
- Kovácsoltvas
gyertyatartók 30 %
árengedménnyel!
- Kreatív Hobby termékek
- Fotóalbumok nagy választéke

-Nyomtatópatronok, tonerek
':öltése rövid határidővel!

-Ajándéktárgyak minden
alkalomra

A Bónum-zugi Pihenőház

(volt Béke Faház, felÚjítása folyamatban)
családi, munkahelyi. iskolai csoportok,
egyesületek, baráti kollektívák részére ren
dezvényekhez, ballagás i rendezvényhez is, igény
esetén 30 fő részére szállásbiztosítássaj, helyszíni
főzési lehetőséggel, vagy ígény szerinti
étkeztetés megszervezéséve I, kiszá II itásáva I

bérbe vehető!

Igénybevételi díj szállással: 7-10 ezer Ft/nap
Szállás nélküli igénytől fuggően: 4000 Ft-tól/nap
Iskolai csoportoknak kedvezmény biztosíthatól
Intenzíven halasított vízteri.ilet, napi és heti
horgászengedély váltható, iskolai csoportoknál
külön megállapodás estén horgászati lehetőség

bizlosítható' Érdeklődni: 30/438-4943
Bónum-zug Vizéért Egyesület

Gyümölcsfák,
díszfák

nagy választékban
Gyomán,

a Fő út és Zrínyi út sarkán.

Nyitva:
hétköznap és szombaton

8-12 és 14-18,
vasárnap 8-12



2005. április Szó-Beszéd 9

Gyomaendrődi cég
elismerése

Március 14-én ünnepélyes külsőségek között adták át
Budapesten a Művészetek Palotáját, melynek összes szín
padburkolatát a gyomaendrődi GYEFA Fafeldolgozó Kft.
készítette. A mintegy 70 millió forint értékű mun1<:át egy
év alatt készítették el. A nemzeti hangversenyterem szín
pada - az akusztikai szakemberek tervei szerint - chilei
cseresznyefából készült el. A mun1<a minőségének elis
meréseként a megnyitón a beruházó nevében Demján
Sándor, valamint Bozóki András kultuszminiszter a
kivitelezésben résztvevő 300 cég közül 16-nak, köztük a
Gyefa Kft-nek adtak át miniszteri dícsérő oklevelet,
melyet Balog Károlya cég ügyvezetője vett át.

Buszmegállót építenek a fürdő mellett
Állítólag az Erzsébet Liget környékén a révlaposi város

részen lakók és a Liget Fürdőbe érkező vendégek igényelnék,
hogya helyi autóbusz a fürdőhöz is lekanyarodjon. Ezért az
önkormányzat egy buszmegállót építene a Semmelweis utcán,
a sportpálya főbejáratával szemben, a liget szélén. Itt száJIná
nak le az utasok, majd az autóbusz bekanyarodik a sportpálya
melletti Vidovszky utcába és a pálya végén kialakítandó busz
fordulóban megfordulhat és mehet vissza. Ezért a Vidovszky
utcát két méterrel megszélesítil<.

A Liget Fürdő új főbejárata mellett sebtében kialakított
parkolóhelyeket sem tartja elegendőnek a város vezetése, ezért
újabb gépkocsiparkolókat és egy lOx2 méter területű fedett
kerékpártárolót is építenének.

~(ódia <{lEfetftáE
100-os PARTNERÜZLET:
Itt a tavasz! Szépíts.::, csinosítsa kertjét otthonát l

Vetőmagok, virágfóldek. virágpalánták, balkonládák nagy
választékbani RATTAN kiegészitőbútorok, kaspók. kínálók
folyamatosan ákeznek Dél-Kelet Ázsiából.
Április 4.-étől ismét AKCIÓi
Keresse, figyelje akciósújságunkat a a postaládájában l

FESTÉK ÉS BARKÁCSÁRUK BOLTJA:
Függönykarnisok. zuhanyft.iggönytartók, szegek,
faesavarok, pácok, favédő lazurok, lakkok. higító k,
festőszerszámok. létrák, takarófóliák és ragasztószalagok nagy
választékban kaphatók.

Kérésére 24 órán belül beszerzünk bánnilyen festéket, illetve

festéshez használt segédanyagot. Favédő lazurok kü]- és beltérre
akciós áron ebben a hónapban!

MELÓDIA PRESSZÓ
Megújult környezettel, tiszta igényes belsővel váJlaljuk családi,
illetve bármilyen rendezvények (bankettek, eljegyzések, lako
dalmak, osztálytalálkozók)lebonyolítását kb 50 fő-ig.

Szerctettel várjuk kedves vendégeinket. vásárlóinkat l

TEL/FAX: 285-426
MEGKEZDTÜK APROHIRDETÉSEK FELVÉTELÉT AZ
ÜZLETHÁZ FALÁN ELHELYEZETT HIRDEPTÁBLÁRA'

Gyomaendrőd,Apponyi u. 12.

Növényvédelmi szaktanácsadási
munkálatokat válJalok

a Gyomaendrőd határában lévő földeken.
A felmerülő munkálatok szakszerű elvégzését is vállalom,

,I vegyszerek beszerzésétől ;] szállításig.
Petróczki Hunyad Áron, növényvédő szakmérnök

Gyomaendrőd, Téglagyári dúlő 511. Telefon: 70/385-89-18

Látszerész Üzlet
5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 5.
Telefon: 66/284-255

• Computeres szemvizsgálat
• SZTK vények beváltása
• Szemüveg készítés
• Szemüvegek javítása
• Szemüvegkeretek
Szeretettel várja vásárlóit
Szarka Csilla látszerész mester!

Zsuzsi Virág- és Ajándékbolt
Gyomán a Fő út 157. szám alatt a német templommal szemben.

Vágott és cserepes virágok,
koszorúk, sírcsokrok, ajándéktárgyak.
SzeretteI várjuk vásárlóinkat!

WATT
VillalDossági Bolt
· Villanyszerelési anyagok, vezetékek, kapcsolók,

facsavarok...

· Háztartási kisgépek . vasalók, kávéfőzők,

mikrosűtők stb.

· Barkácsgépek nagy választékban, kedvező áron

- Energiatakarékos izzók, villanykörték

Gyomaendrőd,Fő út 214.
Telefon: 66/386·358

Bútorgyártó cég

asztalosokat, asztalosipari
szakmunkásokat

keres felvételre.
Érdeklődni: 30/9-533-594
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Sikeresen kezdték az évet aRumba Tánckub versenyzői

A tél végén két kiemeit versennyel
indult az idei versenyszezon, ahol
Perei Péter és Sárközi Noémi ért el
nagyon szép eredményt mind a
tíztánc, mind pedig a latin ranglista
versenyen. A februári hajdúböször
ményi és kistelki kiemeit szintű ran
glista versenyeken csak hajszálon
múlt, hogy nem ők állhattak a dobogó
harmadik fokára. A ranglista versenyt
kísérő klubközi versenyen Filimon
Miklós és Kéri Katalin aranyérmet
szereztek, míg Csapó László és
Fónagy Zsófia negyedikek lettek.
Február végén Békéscsabán megren
dezett táncversenyről Molnár Ádám
és Paróczai Rebeka egy-egy ezüst- és
bronzéremmcl, míg a Mészáros
testvérek egy negyedik helyezéssel
tértek haza Gyomaendrődre.

Március S-6-án Nyíradonyban a
Debreceni Valcer Táncstúdió ren-
dezésében zajlott a Kelet-
Magyarországi Területi
Táncbajnokság. A nagyszabású
versenysorozaton kiemelkedően ered
ményesen szerepelt városunk Rumba
Táncklubja, amelynek versenyzői hat
szor állhattak a dobogóra. Molnár
Ádám és Paróczai Rebeka arany-,
Perei Péter és Sárközi Noémi egy-egy

A szlovákiai verseny bronzérmese:
Czeglédi Dávid és Andor Nikola

ezüst- és bronz-, Deák András és
Andor Barbara egy ezüst-, míg
Filimon Miklós és Kéri Katalin továb
bá Mészáros András és Mészáros
Györgyi egy-egy bronzérmes
helyezést ért el. Ezen túl még egy
ötödik helyezést ért el Kulik Andor és
Lázár Rebeka a gyermek latin,
valamint hatodik helyezést elért el
Mészáros Dénes és Diós Judit a D
osztályos standard kategóriában. A

területi bajnokság eredményeit
követően nagy megtiszteltetés volt
klubunknak, hogy az Angliát is

megjárt Gombkötő Imre és Malina I
Andrea páros meghívást kapott
Szombathelyre a X. Magyar
Nagydíjra, ahol az ország legered
ményesebb öt standard táncospárjával
mérte össze tudását.

Megyeri László klubvezető beszá
molt továbbá arról is, hogy március
első hétvégéjén egy senior korosztá
lyú táncospárjuk - Makra Győző és
Tóth Zsuzsa - Ausztriában egy
nemzetközi táncversenyen vett részt,
ahol negyedik helyezést ért el.
Március 20-án a junior korosztályú
Czeglédi Dávid és Andor Nikola járt a
szlovákiai Nagykaposon, ahol a D
osztályosok nemzetközi versenyén
bronzérmes helyezést ért el.

A klub versenyzőire a magyar
bajnokságokon és további ranglista
versenyeken túl komoly nemzetközi
megmérettetések is várnak még.
Először Csehországban majd
Ausztriában és Szlovéniában fognak
rangos nemzetközi mezőnyben rajthoz
állni. További információk a
www.rumbatse.huinternetes portálon
találhatók.

AVárosi Sportcsarok áprilisi programja

Hűtőszekrények, hűtőládák, fagyasztók,
háztartási készülékek javítása!

Szilágyi Lajos villanyszerelő

Gyomaendrőd, Csokonai u. 26.
Telefon: 66/283-304

Április 2. 9 órától III.
korcsoportos leány kézilabda
megyei selejtező

Április 4. 8.30 órától
Kézilabda leány IV. korcsoport

Április 9. Zeneiskola
Alapítványi Bál

Április 23.17.30 órától Férfi
felnőtt bajnoki kézilabda
mérkőzés

Április 25. 8.30 órától
Labdarúgás l-ll. korcsoportos

körzeti döntő.

Április 30. 17.30 órától Férfi
felnőtt bajnoki kézilabda
mérkőzés

Márciusban indult a már jól
ismert "A' és "B" osztályos lab
darúgó bajnokság. Az "A"osz
tály különlegessége, hogy
csapatok 150 OOO Ft-os összdí
jazásban részesülnek, melyet
Adidas sportutalványok for
májában kapnak meg.
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AKner TSE táncosai újra bizonyítottak
A Kner T.S.E. 2001. január elseje óta működik Gyomaendrődön, egyre

nagyobb létszámmal. Az elmúlt négy év alatt az elért eredmények alap!án
országos elismerésre tett szert, amely elismeréssel városunk hírnevét is
öregbítette a társastáncos berkekben. Az országhatárokon kívül is, hiszen
Gyomaendrőd városának neve elhangzott március lZ-én Aradon is.
Három párosunk képviselte a Kner TSE-t a nemzetközi fesztiválon. Fülöp
Péter-Ács Fruzsina a gye,-mek korosztályban 5. helyen végeztek, míg
Kurilla László- Meszlényi Viktóría latinból aranyérmet, standard táncok
ból ezüstöt nyertek. Kocsis Tamás-Wagner Ildikó bronzérmet, valamint
döntős 5. helyet szereztek az ifjúsági korosztályban.

A hazai versenyek 2005-ben egy
ranglistával kezdődtek. Kisteleken ren
dezték meg a Junior II. 8 korosztálynak
aranglista versenyét, ahol párosunk
Kurilla László-Meszlényi Viktória a
bronzéremmel térhetett haza, maga
mögé utasítva számos rangos egyesület
kiváló párosait.

Ezt a versenyt követte az
egyesületünk által megrendezett ll.
Kner-Kupa. A legnagyobb sajnálatunkra
a városban nincs rá lehetőség, hogy egy
ilyen nagy létszámot megmozgató
versenyt lebonyolítsunk. Elsősorban

azért, mert a városban jelenleg nincs
olyan hely, ahol a parkettás tánctér és a
nagy létszámú közönség elférne. Ezért
is örültünk a hímek, ami szerint egyszer
a sportcsarnokunk parkettás lesz talán.

A versenyünkön 18 versenyző párosunk
indult. Az egész napos megmérettetésen

.volt bőven éremszerzés. 13 párosunk

jutott el a döntőig és 9 érmesünk lett.
Március 5-6-án került sor a Kelet

Magyarország Területi Bajnokságra
Nyíradonyban. Itt is mind a 18 párosunk
szerepelt. Ezen a versenyen már
nehezebb dolgunk volt apárosainknak,
mivel a verseny is nagy létszámú volt és
sajnos a pontozók között is akadt olyan,
aki igencsak felmutatta a hatos táblát az
egyes és hármas táblák közé, sőt már a
továbbjutást jelentő bei xe lés is gondot
jelentett neki. Így ezeket az akadályokat

leküzdve a párosaink a "nagy erejű

szembeszél ellenére" is igen szép ered
ményekkel végeztek a 2005. évi Területi
Bajnokságon. KurilIa László-Meszlényi

Viktória párosunk a tőlük megszokott
eredményeket hozták erről a versenyről

is, a Junior II. B osztály ezüst érmét.
Seres Gábor-Magura Mirjam a latin- és
standard táncokból egyaránt a
bronzérmet szerezték meg. Döntős

ötödik helyen végzett három párosunk:
junior l. korosztályban Spák Patrik
Jákób Klaudia, ifjúsági korosztályban
Kocsis Tamás-Wagner Ildikó, valamint
felnőtt párosunk Hajas Tibor-Kurilla
Enikő. Hatodik helyen végzett gyermek
II. kategóriában Tótka Sándor-Szalóki
Nikolett és C ifjúsági korosztályban
Oláh István-Oláh Tünde testvérpáros.

Március 20-án a Soroksár Kupán
vettünk részt 10párossal. Márki
Norbert-Kovács Renáta párosunk ezüst
érmet szerzett, míg felnőtt párosunk
Hajas Tibor-Kurilla Enikő és ifjúsági
párosunk Kocsis Tamás-Wagner Ildikó
a dobogó harmadik fokára léohetetL
Ezen a versenyen e ifjúsági
kategóriában B író Márton-Tóth
Magdolna táncosaink a döntős 5. helyet
szerezték meg.

Versenyzőinknek gratulálunk az
elért eredményekhez, és az elkövetkező

hónapok versenyeire jó felkészülést
kívánunk.

KNER-TSE vzetősége

MÁGUS-COMP
Számítástechníkaí Szaküzlet és Szervíz
Gyomaendrőd. Fő út 230. (a gimnáziummal szemben)
Telefon: 66/581-610 E-maiI: magus@bekesnet.hu
'Számitógép konfigurációk összeallitása igény szerint
'Használt alkatrészek értékesitése és bcszámililsa
'Szakkönyvek
'Új és utilngyúrto!l festékpatronok. tonerek és ezek
töltése
·Internel előfizetés (mikrohullámú. lelet·onvunalas).
és kártyús
'Helyi hálózatok terwzése. kivitelezése
·Számitógépek. nyomtatók. monitorok javítása rövid határídővel

·Fénymásolás. faxolás. nyomtatás. szkennelés. internetezés i lehetőség.

'Sulinet ügyintézés

Havi ajánlatunk: Szimpla CD és DVD tok bruttó 50 Ft.
Dupla DVD tok bruttó 60 Ft· 17" sík eRT monitor
(2 év garanciával) bruttó 27.059 Ft

RÉSZLETFIZETÉS HELYSzíNI ÜGYINTÉZÉSSEL!
Nyitva tartás: hétfőtó1-péntekig 8-12-ig és 13-17

• Szó-Beszéd hirdetésfelvétel: 70/22-632-99 •
L._._._._._._._._._._._.J

ANGOL, NÉMEl: FRANCIA, OLASZ
nyári intenzív nyelvtanfolyamol<
2005. július-augusztusban

NYELVVIZSGA ELŐI<ÉszíTŐ

próbavizsgával 45.000 Ft
Heti 3x4 óra, 7 hét • Órakezdés: 8.30 és 16 óra

I<EZOŐ ÉS ÚJRAI<EZOŐ

:-1 ~ti 3x3 óra, 7 hét • Órakezdés: 17 óra 31 .500 Ft

GYERMEI<TANFOLYAM
Heti 5x3 óra, 2 hét • Órakezdés: 9 óra 13.000 Ft

I<ISCSOPORTOS
FELZÁRI<ÓZTATÓ
FOG LALI<OZÁS

Helyszín: Gyo:naendrőd, Kossuth u. 18.
Jelentkezés: május 30-ig 66/282-095,
munkaidőben!

Tájékoztatás: 20/91-42-122, 20/46-84-876
E-mail: vendel@bekesnet.hu
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Avállakozók standján nyereményjátékkal is várták a vendégeket Agyomaendrődi kiállítók a Republic együttes tagjaival

Avállakozók egyedi megjelenésű standot készítettek a kiállításra Dr. Dávid Imre polgármester tart sajtótájékoztatót a kondorosi star.~on

Az önkormányzati kiállítóhely Agyomaendrődi fürdólgazgató invitálja a vendégeket

YUCCA VIRÁGBOLT
Gyomaendrőd, Petőfi u. 2. Tel.: 66/386-523

80 féle cserepes virág közül választhat! Egynyári virágok, palánták virágföldek.

ANyÁK NAPJÁRA CSEREPES VIRÁGOK!
Vágolt virágok nagy választékban a legkedvezó1Jb áron!
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Kedvező hitelkonstrukciók! Már OFt önerővel 84 hónapos futamidőre!

KERESSE FEL MÁRKAKERESKEDÉSÜNKET!

Sándor Service Kft.
5310 Kisújszállás, Deák F. u. 69-75. Tel.: 59/321-134; 59/520-750, Fax: 59/322-300

e-maii: fsandor@mail.externet.hu·_w.fordsandorservice.hu

,. ISEl.,,,

Tavasszal jobban látszik a mobilod.

5ai)tm" J.

L.> (1100 SGJImy'15S

LGC1100

Új FordFocus
Kombi modell
már 3.495.000 forinttól

Minöség. Megbizl1atosa9.~FordFocus

ts Te hogy "gy"

• •

üzletet nyitott
Gyomaenrődön a Fő út 157. szám alatt.

Ezúton értesítjük Önöket, hogya

~sántl" Divat

Nyitási akció:
2005. április 30-ig

2000 Ft kedvezmény
öltöny, kosztüm, kabát, blézer,

férfi és női nadrág vásárlása esetén.

KíNÁLATUNKBÓl:
Nól • kosztümök, blézerek, blúzok,

szoknyák, nadrágok.
Férfi· öltönyök, zakók, nadrágok•

Az itt vásárolt áruk méretreigazítását
ingyen vállaljuk!

Nyitva tartás: héttőtól'péntekig 9·18 óráig,
szombaton 9-13 óráig.

Szeretettel várjuk vásárlóinkat.

Telefon: (66 58"1-540

VILlAMOSSÁGI SZAKÜZLET

•

•

c\
W

Prokoncept
energiatakarékos építési rend
szer kétoldali höszigeteléssel
• So-70'/o-kal kevesebb fűtési

költség
• Hőhídmentes szerkezet

KIVITELEZÉS
S E E S

GIPSZKARTON
SZERELÉS

, ÉMI-TOV

ZSINDELYEZES Minősített kivitelező

~ . ELESver A park Up n I
6.2mm c'c 15 5F m>

Gyomaendrőd, Bajcsy u. 69.
Telefon: 66/386·183

Nyitva: április 30-án szombaton
8-17 óráig,

május l-én vasárnap 7-17 óráig

Május 1-re, Anyák napjára
elörendelést felveszünk!

Gyomaendrőd Hősök útja 51.G Terefon: 66/282-440,: Mo~i1: 30/332-6075, 3lf/627-8234
Nyitva: hétköznap ,-17 óráig, szombaton 7-12 óráig

BE~SŐÉPí!É~ZET
SZARAZEPITÉS

C3iLLAi
GYOMAENDRŐD
06-30/3326-075

•

•



Ingyenes apróhirdetések
Ház

Gyomán a Selyem út 127. szám
alatt (Magtárlaposon) 4,5 szobás,
beépített letőteres családi ház
gázf('ltéssel és kialakitott vegyes
tüzelési lehetőséggel, garázzsal,
melléképületekkel eladó. Lakótelepi
fcildszinti lakás, vagy kisebb családi
ház beszámitása lehetséges.
Alapterület 120 m', lakásterület 99
m', jelenleg épülő műúttal. Irányár:
9.8 millió Ft. Érd.: 66/386-696.
30/438-4943

Gyomaendrödön a Magtárlaposi
LI. 1-3. szám alatt éplilőfélben lévö
ikerház egyben vagy külön is eladó.
Szoc. pol. igénybe vehető. Ár nlege
gyezés szerint. Érd.: 30/5657-790

A város központjában nagy
családi ház eladó. Irányár: 12 millió
Ft. Érd.: 20/9-706-877

Örcgsző[őbena Szarvasi út mel
lett 3 szobás. összkomfortos családi
ház eladó sürgösen. (Víz, gáz,
pince) Irányár: 2.8 millió Ft. Érd.:
30/236-3938, 70/233-2258

Endrödön a Kürt u. 20. szám
alatti ház bontásra elvihető. Érd.:
66/284-107

Öregszőlőben a Diófa út 12.
szám alatti összkom fortos ház, mel
léképlilettel, nagy fólddel sű,gősen

eladó. Irányár: 1.6 millió Ft. Érd.: a
helyszínen, vagy 30/431-2192

Gyomaendrőd, Bajcsy u. 141.
szám lan. főútvonal mellett. lebon
tásra ház, telekál'On eladó. IriIllyár: J

millió Ft. Érd.: 30/537-6503
Üdlilöövezetben, a gyomai

fiirdőhöz közel, a Körös soron két
szobás, összkomfortos, kertes csalá
di ház eladó. Érd.: 30/5706-403

Gyomán 4 szobás, összkomfor
tos gáz- és vegyestüzelésü, telefonos
fél ikerház eladó vagy kisebb csalá
di házra cserélhető. Irányár: 13 mil
lió Ft. Érd.: 283-396

Endrődön, kövesút mellett
családi ház eladó nagy kerttel.
Irányár: 8,5 millió Ft. 70/623-71-79

Ház eladó Budapesten' 1+2 fél
szobás, fiirdőszobás,51 m'-es panel
ház készpénzért eladó. Irányár: 9.8
millió Ft. Érd.: 06-111377-0833

Eladó Gyomán, a 46-os út mel
lett (a Csordagyepnél) 240 m'-es
téglából épült épület. [pari és
mezőgazdasági célra is alkalmas.
Irányár: 4,8 millió Ft. Érd.: 285-286

Endrődön a Deák f. u. 3. szám
alatti családi ház eladó. Irányár: 1,5
millió Ft. Érd.: 283-553

Endrőd, Baross u. 14. szám alat
ti 3 szobás. fürdöszobás, gázkon
vektoros, összközmüves családi ház
melléképületekkel eladó. Irányár:
4,6 millió Ft. Érd.: 30/413-72-88,
30/381-31-41

Gyomán a Bercsényi úton
összkomfortos kétszobás, felújított

kis ház épitési telekkel eladó.
Irányár: 3,8 millió Ft. 20/57-37450

Gyomaendrődön a Kilián téren
összkomfortos családi ház eladó.
Érd.: 285-725, 30/451-7252

Árpád utcán családi ház eladó.
Ir. ár: 6,9 millió Ft. 30/93-78-321

Gyomán komfort nélküli ház
eladó aKisréti u. 9. szám alatt.
Irányár: 3 millió Ft. Érd.: Gyoma.
Kisréti u. 7/1.

Gyomán a Kiss B. u. 4. szám
alatt tetöteres, hőszigetelt családi
ház eladó. illctve lakótelepi cserét 2.
emeletig és vízparti lakható nyaralót
beszámitok. Irányár: 15,5 millió Ft.
Érd.: a helyszinen, 70/331-69-86

Sörözővé átalakitható ház eladó
a Hősök útja 21. szám alatt. Tervek.
engedélyek, anyagok megvannak.
Irányár: 2,9 millió Ft. Érd.: 284-356,
20/567-9599

Gyomaendrődön a város
központjában tetőteres, összkomfor
tos, 3 szoba+nappali+étkezős csalá
di ház műhellyel, két garázzsal
eladó. Irányár: 13,5 millió Ft.
Minden megoldás érdekel. Tel.:
20/460-33-24

Gyomaendrődön,Endrődi u. 31.
szám alatt kertes, kétszobás, kony
hás, fiirdőszobás, összkomfortos
ház eladó. Irányár: 8,7 millió Ft.
Érd.: 20/334-603-2, egész nap.

Ház eladó Gyomán a
Bánomkel1ben. Irányár: 1,2 mil[ió
Ft. Érd.: 283-540, 20/413-9015

Gyomaendrődön a Hősök út
21/1. szám alatt ház eladó. Irányár:
7,5 millió Ft. Érd.: 30/332-3442

Endrődön, 4 szobás, összkom
fortos, gáz- és vegyestüzelésű, tele
fonos családi ház eladó. Irányár: 13
millió Ft. Érd.: 20/438-0560

Öregszőlőben, Iskola u. 21.
szám alatti ház kerttel, alsóépülettel
sürgősen eladó. (Viz, gáz az udvar
ban) Irányár: 1,4 millió Ft. Érd.: a
helyszínen, vagy 30/537-2849

Endrődön a Szélmalom út 1.
szám alatti ház alsóépületekkel,
nagy kerttel eladó. Irányár: 3 millió
Ft. Érd.: 66/386-435

Gyomán a Budai utcában
parasztház eladó. Érd.: 66/386-414.
70/578-7156

Endrődön a Sugár u. 100. szám
alatti összkomfort nélküli
parasztház eladó. 30/507-86-78

Gyomaendrődön, aPóhalmon
J OOO m'-es istálló lakható tanyával,
5,6 ha fólddel, melléképületekkel,
kövesút mellett eladó. (Viz, villany,
3 fázis) Irányár: 6 millió Ft. Érd.:
285-475,30/293-9990

Gyomán a Tompa u. 6. szám
alatt 120 m'-es, hőszigetelt, kétsz
intes családi ház garázzsal, ipari
árammal, neléképületekkel eladó.
Irányár: 17 millió Ft. Érd.: 282-392

Gyanán eladó 100+40 m'-es
igényesen felújított 4 szobás, tetőtér

beépitéses, központi- és gázfűtéses

családi ház parkositott kerttel.
Irányár: 8,5 míllió Ft. Érd.: 30/553
3915, vagy Hunyadi u. 39. szám latt.

Kockaház eladó vagy tár
sasházra cserélhető. Buszmegálló,
bolt, fürdő a közelben. Irányár: 6,5
millió Fl. Érd.: 661284-885

Öregszőlőben a Polyákhalmi u.
14. szám alatti ház eladó mel
léképülette!. 700 négyszögöl fóld
del. Érd.: 386-417

Lakás
Gyomán a Yásártéri ltp-en erké

Iyes, 3. emeleti lakás eladó. Érd.:
30/484-6212

Négy szobás összkomfortos
lakás eladó. Érd.: Gyomaendrőd,

Arany J. u. 16. szám alatt hétvégén
Gyomán a Vásártéri ltp-en 3.

emeletí lakás eladó. Érd.: 30/326
5205

Gyomán a Vásártéri ltp-en 3.
emeleti lakásom családi házra
cserélném. Érd.: 284-620, 30/426
1063

Budapesten, Óbudán, 37 m'-es,
l. emeletei, villanyfűtéses lakás
(nem panel) eladó. [rányár: 13 mil
lió Ft. Érd.: 386-027

Gyomán a Vásártéri ltp-en,
négy lakásos tömbben, a 1l/l. szám
alatti fóldszinti lakás eladó. Irányár:
6,5 míllió Ft. Érd.: 283-080

Gyomán, a Vásártéri ltp-n 3
szobás l. emeleti lakás eladó, felújí
tott házban. Irányár: 6,9 millió Ft.
66/386-804,70/367-1487

Kiadó
Gyomán a Vásártéri ltp-en két

szobás, fóldszinti lakás felújítva
kiadó hosszú távra. Tel.: 284-262

Bútorozott lakótelepi lakás
kiadó. Érd.: 70/6231334

Gyoma, Fő út 222. szám alatt 40
m'-es üzlethelyiség kiadó. Érd.:
20/9-361-645

Gyomaendrődön a Fő út 81/1.
szám alatt (Enci) igényesen kialaki
tott műhely és iroda hosszú távra
kiadó. 1000 Fl/hó/m'. Telefon:
30/9453-429

Gyomán a Yásártéri ltp-en 1+2
. fé[szobás, I. emeleti, blltorozatlan
lakás májustól leínformálhatónak
kiadó. Irányár: 30 ezer Ft. Érd.:
70/504-4353

Bogácson strand közeli, jól
felszerelt, 5 szobás nyaraló (2
konyha, 2 fürdőszoba) grillezési,
bográcsozási, autóbeállási
lehetőséggelkiadó 10-12 főig, 2000
Ft/fő/éj. Telefon: 30/6170381,
Telefax: 06-36/414-753

Őrségi kiránduláshoz várjuk
Szalafőn vendégházainkba.
Programszervezés, lovaskocsikázás.

Üdülési csekket elfogadunk.
Irányár: 2500 Ft/fö/éj. Érd.: 30/342
4629, 94/429-107

Kert, telek, nyaraló
Endrődön a Toronyi út végén a

körgát külső oldalán, teljes
közmüvek mellett 2021 m'-es kis
gazdasági terület eladó. Irányár: 550
ezer Ft. Érd.: 06- 1/376-8944, este 8
óráig.

A Fűzfás zugban 300
négyszögöl gyümölcsös eladó. Érd.:
283-90 I

Gyomaendröd, Baross u. 29.
szám alatti bekerített épitési telek
340 négyszögöl, vizzel, villannyal
eladó. Érd.: 20/597-1523

A Hármas-Körös gátja mellett
bekeritett gyümölcsös eladó. Kút,
villany van. Közvilágitás a telek
előtt. Irányár: 300 ezer Ft. Érd.: 285
510, az esti órákban.

Kocsorhegyen 256 AK föld
eladó. Irányár: 8 ezer FtlAk Érd.:
30/304-1970

Újkertsoron 4552 m' szántófóld
16 AK, a Fűzfás zugban 1100 m'
kert gyümölcsössel, vizhez közel
eladó. Érd.: 70/523-79-59

A Csepűskertben 960
négyszögöl (10.5 AK) szántó kis
gazdasági épülettel eladó, vagy bér
beadó. Ár megegyezés szerint. Érd.:
30/337-5785

A Bónom-zugban vizparti
nyaraló nagy kerttel, stéggel eladó.
Érd.: 20/452-6310

Jármű
Polski Fiat eladó. Irányár: 100

ezer Fl. Érd.: 30/327-8328
60 l-S Trabant eladó egy év

müszakival, zöldkártyával. lrányár:
megegyezés szerint. Érdeklődni:

30/565-49-19

Karosszéria
és kipufogójavítás!
Érd,: 30/524-37-00

NDK gyártmányú sátras után
futó 4+2 személyes, olcsón eladó.
Érd.: 282-716

Eladó Lady 3 mázsáig terhel
hető utánfutó 2006. októberig vizs
gáZlatva, ugyanitt 100 mázsa
fér'őhelyes gabonatároló. Irányár: 80
és 50 ezer Ft. Érd.: 386-722

Eladó T-25-ös traktor egytenge
Iyes pótkocsival 550 ezer Ft-értm,
19 soros búzavetőgép 50 ezer Ft-ért,
4 soros sormüvelő kultivátor 40 ezer
Ft-ért. Érd.: 386-722

Lada Samara 1,3, 2007. 02-ig
műszakival, rádiósmagnóva!.
vonóhoroggal sürgősen eladó.
Irányár: 290 ezer Ft. Érd.: 30/516
5807

Simson Schwalbe jó állapotban
eladó. Érd.: 20/426-4623



r-------------------~------------~

Akár minimá/bérre/ is igényelhető!

Nem szű/<séges életbiztosítást kötnie hitele mellé!
Kedvezőtlen I<amatozású hite/énel< I<iváltására is!

Irányár: .

Érdeklődni: .

Aláírás: .

Most 10/0 kamatkedvezménnyel!
Akciós jelzáloghitel, !<amat: 4,45 %
Akciós lal<áshitel, I<amat: 0,99 %-tól

hidegburkolást vállalok. Érd.: Fehér
Attila, vállalkozó 30/360-8128

Szo ba fes tő-mázo ló-tapétázó
szakmára tanulót beiskolázok. szak
munkásokat felveszek.20/9645-260

A Tótkaép Kft. kőműves

munkatársaI keres. Jelentkezni:
30/338-42-25

Vállalom adóbevallások
elkészitését. szövegszerkesztést.
hivatalos levelek és nyomtatványok
megírását. 284~243, 20/211-8626

Takaritást, bevásárlást vállalok.
Érd.: 18 óra után, 30/976-0659

Ha szeretné. hogy gyermeke az
iskolai szünet alatt ne veszítse el
eddigi ismereteit, illetve mega
lapozza az új tanévet, hivjon l

Intenziv pótvizsgára való
felkészités is indul. 30/856-3218

Ingyenes az apró!
A Szó- Beszéd ingyenesen jelenteti meg azoknak az olvasók
nak a lakossági apróhirdetéseit, akik ezen a szelvényen
küldik be megjelentetés céljából' A szelvényen a megjelölt
helyre kelJ beírni a kívánt szöveget és a szelvényt leve
lezőlapon vagy borítékban elküldeni a következő eimre: Szó
Beszéd 5500 Gyomaendrőd, Pf.: 48. Egy apróhirdetés
szövege lehetőleg ne tartalmazzon 15 szónál többet! A hirde
tések szövegéért felelősséget nem vállal a szerkesztőségi

Feladó neve: ..

Címe: .

Az apróhirdetés szövege: .

I<özvetítő díj nélkül!
Gschwindt Mihályné, mobilbankár

20/410-5363
Személyi kölcsön, !<amat: 8,45 %-tó!

Munkaalkalom
• Takarító és tálaló személyzetet keresünk 8 órás és alkalmi

munkára aPájer Kempingbe.
Érd.: 30/475-0852

• Pultos munkakörbe személyzetet keresünk
aPájer Kempingbe és a Fortuna kocsmába.

Érd.: 30/967-2741

30/352-71-85
Kertészeti munkák, fünyirás

hétvégi háznál. telken, kertmlívelés,
gyűmölcsős gondozása, rak iszedés.
30/447-1870. Farkas József. kertész

Kertgondozást. el hanyago It
portilk rendbetétele:t, kaszálást,
fünyirást. veszélyes és egyéb fák
kivágását vállulom. 20/388-22-63

TZ-4K-14B traktorral kertek
szantasat, boronálást. kultivá
torozását. talajmarást, fuvurozást
vállalok. Érd.: 30/245-7320

Mosást. vasalást, takaritást,
bevásárlást vállalok. 284-252

Udvarok, kertek szántása, ver
tikális és horizontális talajIllarás,
fiivesitéshez talujelőkészités.

Tclefon: 386-053
Kisebb kőműves munkát,

550 db kétfalcos Bohiv cserép
eladó. Irányár: 30 Ftldb. 386-330

Süldők. hordók. régi blltorok,
űstök. gúzfőző. mérleg. tcr
ményzsákok, fLirdőkild, Trabant első

futómií, láncfűrész. barkácsgép
eladó. Érd.: 66/436-086

Védőunyag a rilk ellen. Flavin 7
el a dugunatok ellen. A tennék után
érdeklődők és forgalmazók jelent
kezését várom. Érd.: 30/606-6594

Flavin 7 "védőoltás" a
daganatos betegségek ellen. Hívjon,
tájékoztatom. Tőrzsvásárlói kártya
igényelhető. Érd.: 284-198

Kihúzhatós űlőgarnitúra,

sertéskilbitó, kerékpárok, táskavar
rógép, hűtők, tévé. zuhanytálca,
dohányzóasztal, ajtólapok, stb.
eladó. Érd.: Gyomaendrőd. Kulich
Gy u. 1311. tel.: 20/9857-259

2 db 5-6 évesnek való bicikli, 7
múzsa széna eladó. Érd.: 180-12(,

~Iadó egy Briggs &. Stratton
márkájú rotációs kapa házi készitésű

utánfutóval kedvezményes áron.
ÉI·d.: 282-798

Kisbálás gyepszéna eladó. Érd.:
282-156

Négyűtemü benzinmotoros ker
tikapagép eladó hozzávaló tar
tozékokkal, fűnyiróval, utánfutóval.
frányár: 70 ezer Ft. Érd.: 285-011

Bio szolárium, pedikül',
műkörömepítés Endrődön l Ugyanitt
gilzboj ler eladó. 283-155

Eladó négyütemű, új rotakapa
40 cm műveléssel, vulamint I db
nagy oxigénpuluck. 20/9550-414

Síemens C55 dominókártyás
telefon 5 ezer Ft-ért, Siemens C62
dominókártyás telefon guranciával
10 ezer ft-ért eladó. Érd.: 30/416
4830

Karosszéria gyol'sszcrviz a her
minden napján. Érd.: 30/435-2111.
30/3420727

Kárpótlási jegyet a legmagasabb
áron vezsek azonna Ii készpénz
fizetéssel. Hivjon bizalommal I Tel.:
70/248-4524. 30/328-8019

Eludó egy 3 éves vegycstüzelésü
kazán. kéményes gázkazán.
gáztűzhely. bontásból jó állapotban
lévő ajtók, ablakok, ugyanitt garázs
kiudó hosszabb távra is. Érd.: 17 óra
után. 282-035

Munkát keres, ajánl
Vasalást, takaritást és bevásár

lást vállalok. Érd.: 283-90 I
Melegkonyhás étterembe sza

kácsot, felszolgálót, pultos lilnyokat
felveszek. Érd.: 30/9-439-576

Veszélyes fák kivúgását (tenyőfu

is). gallyazását. tűzifa felvágását.
döntést vállalok láncfűrésszel

70/283-0347
Stihlfűrésszel veszélyes fák

vágását, gallyazását, darabolását
olcsó, elérhető áron vállalom. Érd.:
20/235-55-82

Szakácsot keresek. Telefon:

Egyéb
utim.

Mazda 626 GLX. friss műszaki

val, zöldkártyával eladó. Érd.:
70/612-3428

Dacia 1310 TX műszaki val
eladó. [ninyár: 130 ezer Ft. Érd.:
délután. 284-697

J 26-os Polski Fiat érvényes
műszakival. megkímélt allapotban
eladó. Érd.: 30/312-0703 18 óra

Ebéd házhozszállítást vál
lalunk! Ön kiválasztja ebédjét 3
féle menűből és mi házhoz szál
litjuk 400 Ft-ért. Érd.: 6. sz.
Bisztró, 66/386-018, 30/9252-484

Közepes termetií kutya ingyen
elvihetö. Érd.: Gyoma, Bánomkert
u. 1611. Tel: 20/9645-901

Mezőtúri tulajdonos horvát
országi nyaralóját nyári szezonra
kiadja. Egy 6 fős és két 4 fős

apartman, száz méterre a
tengertől, Zadartól 20 km-re Vir
szigetén. Telefon: 20/59-49-920

Vita Crystal tennekek forgal
mazása tanácsadással ( Falvin 7.
biocsirák, Trace Minerals,
Kristályolaj, Kristálykrem, stb.)
Érd.: 66/285-506, egész nap

MIKROBUSZ
bérelhető!

9 személyes, klímás.
Telefon: 20/9-506-703

Nyugati használtcikkek
kaphatók kerékpárok, babakocsi,
gyerekűlés kerekparra, pilraelszivó,
stb. Érd.: Gyomaendrőd, Körgát u.
25. Tel.: 30/487-3964. 30/978-1803

Bál,izott hereszéna. takarmány
kukorica, műanyag hordók. K-l-es
versenykajak, Singer varrógép
eladó. Érd.: 70/523-79-59

Házipaprika és szalámi eladó
reális áron. Érd.: 30/684-7543

Eladó kilós használtruha. 5 db
ruhás stender, újszerű pénztárgép.
Érd.: 30/6868-744

Eladó egy 40-es félhosszú,
barna női bőrkabát, valamint egy
plüss. fókos. ágyneműtartós francia
ágy. Irányár: 15-15 ezer Ft. Érd.:
20/484-1535

Eladó 2 db nejlonfüggöny
szobaablakra való 180x360 cm
méretű. megkimélt állapotú. Irányár:
1500 Ftldb. Érd.: 30/654-8923

2 db kihúzható, jó állapotban
levő gyerekágy eladó. Érd.: 16 óra
után, Gyomaendrőd. Juhász u. 16.

100 literes akvárium teljes
felszereléssel, halakkal eladó.
Ininyár: 22 elei' Ft. 70/943-5933

VHS kazettán tárolt pótolhatat
lan családi emlékeinek digitalizillása
DVD-re. Érd.: 30/269-4885

1915-ben gyártott. páncél tőkés
bécsi zongora, fekete, jó állapotban,
igényeseknek eludó. Érd.: egész nap,
282-716
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Hitelügyintézés!
Gyorsan, szakszerűen, ügyfélcentriku

san, egyedi igény szerint, felelősséggel,

banki háttérrel!
500.000 Ft-tóf 30.000.000 Ft-ig

O ' DEVIZA
ITE E !

4 éves tapasztalattal!
La áscélJ és

szabad felhasználású hitelek'
Igényelhető:

Építkezés, új- és használt lakás
vásárlása, bővítés, korszerűsítés, felújítás,
garázs-, hétvégi házo, építési telek-, üdülő-,

valamint termőföld vásárlására! Hitelkiváltás!
Terhelt ingatlanra is plusz hitellehetőség!

ite/kamat már 2, 9 %-tó/!
Ú I ELEK:

• FÉSZEKRAKÓ PROGRAM
30 éves korig állami garanciávai, 10 % ön

erővel, vagy önerő nélkül is állami kezesség
vállalássai, 50 %-os szocpollal

• OTTHONTEREMTŐ TAMOGATAS
35 éves korig használt lakás vásárlása ese

tén 50 %-os szocpolial

Köztisztviselői és közalkalmazotti
hitelek állami garanciával!

Szol 'ta s nk díjmentes. vagy ked ez
ményes d/jú a hitel t/pusatól függöen!

Leinformálhatók vagyunk!
H/vjon bizalomm l!!!

z I gze r>u" ár'<ért fele/ősség I lIal/a/1. '! !

Tóth Jánosné Tóth János
üzleti főtanácsadó területi képviselő

06-20/9376-738 06-20/9220-990

Boros Krisztina
ügyviteli asszisztens· Tel/fax: 66/352-537

Az önkormányzat nem akarja
tönkretenni aligetet

Cikkünk a lap 2. oldalán
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A nagy térépítés
Nagy térépítés zajlik váro

sunkban már évek óta. Még a
Frankó-érában új piactér épült,
később a gyomai főtér esett át
jelentős változáson, még egy szocos
szökőkutat is építettek a közepére.
Mostanra szép emlékteret vará
zsoltak az egykori gyomai piactér
ből. Ide hozták át a Tompa utca
sarkáról a Kner emlékmíívet. A
ligetben pedig - egy hirtelen ötlettől

vezérelve - lebetonoztak egy 20x15
méteres területet, amit azonnal ren
dezvénytérnek kereszteltek el,
mondván, itt zajlik majd az idei
sajtfesztivál. Aztán kiderült, hogy a
ligetben sár van, a vetett jií sem
nőtt még ki, meg talán amúgy is
alkalmatlan egy ilyen nagyren
dezvényre a ligeti placc. Így a
város vezérei úgy döntöttek, hogy a
Liget Fürdő kemping/ébe telepítik a
sajtfesztivált. Kicsit szííkös volt a
hely, de id.s helyen a kevés kiállító is
soknak látszik. Annígy pedig a
jiirdőnek is jót tett a rendezvény,
hiszen ennyi embert már régen
látott a strandjiirdő, annál is
inkább, mert a sajtfesztivál két
napján ingyen lehetett jiirödni.

A helyszín tehát kulturált volt,
akár minden rendezvényt meg
lehetne itt tartani. Így a ligeti ren
dezvénytér kaphatna más jimkciót.
Egyesek tudni vélik, hogy egy
lovasszobor talapzata késziilt ott el.
Tény, hogy királyoknak gyakran
emeltek szobrot szerte a hazában.
Most a kiskirályok idejét éljük.
Tehát lovasszobor lesz, de a
rossznyelvek szerint a ló lesz felül...

Szó-Beszéd

Öt hársfát távolított el az önkor
mányzat a most felépült Kner tér
Hősök úti részéről, s helyére hét új
hársfát ültetnek. Idén ősszel még 37
hársfa kerül a Hősök útjára. A hársfa
sor egyébként 1993 óta helyi védettség
alatt áll. A fasort még az 1930-as évek
elején Kner Izidor ültette a háborúban
elesett gyomai hősök emlékére. A több
mint 70 éves fák még nem számítaná
nak idősnek, ám nem túl optimális
környezetben kénytelenek létezni. Az
elmúlt évtizedek közművezeték építé
sei a gyökérzetet károsították, a vil
lanyvezetékek miatt évről-évre

csonkoUák a lombozatát. Több szaka
szon pedig hiányoznak a hársfák.

- Az a baj, hogy az elmúlt
évtizedekben erre nem figyelt senki 
mondja Csányi István önkormányzati
képviselő, a városüzemeltetési
bizottság elnöke.

- A következő hetekben elvégezzük
azt a felmérést, melynek során kiderül,
hogy a Hősök útján melyik fa szorul
cserére, hol szükséges pótolni a fasort,
s az idegen fafajokat is eltávolítanánk.
Ez persze egy több éves program lesz 
tájékoztatja lapunkat Csányi István.

A több mint száz éve, különböző

fafajokkal telepített Erzsébet Liget fái,
különösen a holtág parii sávjában, a
fürdő termálvizének megjelenésével
kezdtek kipusztulni. Különösen a
vörös- és kocsányos tölgyek viselték
nehezen a holtágba engedett termálvíz
hatását. A fürdő medencéihez épített
vízforgatónak köszönhetően kevesebb

2005. május

szennyvíz kerül a holtágakba és a
rendszeres vízfrissítésnek köszön
hetően ez a folyamat megállni látszik.

- A ligetben viszont időközben

elszaporodtak az úgynevezett
agresszív fafajok, a juhar és a kőrisfa.

Ezek a fák nem adtak teret a többi
fának, ezért ezeket kivágattuk.
Egyesek számára ez barbarizmusnak
tűnt. Áprilisban egyébként negyven fát
ültettünk el a ligetben elsősorban az
őshonos faj ták közül a vörös- és ko
csányos tölgyeket - mondja Csányi
István, aki szerint senki sem követett
el merényletet a liget ellen azzal, hogy
oda egy rendezvényteret építettek.

Ha ezt a kis teret kör
beparkosítják, akkor szerves része
lehet a ligetnek. A rendezvénytér
építése miatt egyébként egy kőrisfát

kellett kivágni, a többi eltávolított fa
az agresszív, felnyurgult fafajta volt.
Senki sem kételkedhet abban, hogy
tönkre akarjuk tenni a ligetet, éppen
ellenkezőleg, anyagi lehetőségeinkhez

mérten igyekszünk azt szépíteni 
mondta végül Csányi István.

Idén egyébként 4,2 millió forintot
költ az önkormányzat faültetésre. Most
tavasszal és ősszel 575 fát ültetnek el
Gyomaendrődön, a Fazekasi úti ját
szótéren, a Népligetben, az endrődi

sportpályán, a Kilián téren, az Október
6. lakótelepen, a Blaha úton, a Fő úton
a két településrész között, a Vásártéri
lakótelepen, a Ságvári út végén és a
városháza mögötti részen, a holtág
partján.

,.

Uj gumiabroncsok
árusítása mindenféle gépjárműhöz,

targoncához!
Szerelés, javítás, centírozás!

Katona György gumijavító
Gyoma, Bajcsy u. 107. Telefon: 66/285-127

Füszer...Cselflege
Gyomaeendrőd, Hősök útja 46.

Minden reggel friss,

helyben sütött péksütemények!

GRILL-HETEK MÁJUS 9-TŐL!
minden, ami a grillezéshez szükséges:
a faszéntől a fűszereken át a grillkolbászig!
Mindent egy helyen!



2005. május Szó-Beszéd 3

Kovács Mihály szerint nagyot lépett előre aváros·'

.............................................................................· .· .· . Körösi Weekend Horgász-,
hobby-, kempingszaküzlet

Kovács Mihály önkor-
mányzati képviselőt kérdeztük a
közéleti munkájáról és ter
veiről.

- Ön a csatornamíí társulat elnöke is

egyben. A szennyvízberuházás befe
jeződött, mííködik még a társulat?

- A Hármas Körös Csatornamű

Beruházó Víziközmü Társulat 200 l
októberében alakult a városban folyó
szennyvízhálózat munkáinak társfinan
szírozására. A beruházás 2004 májusában
fejeződött be, az ingatlanrákötések aránya
80 százalékos. A társulat az alapszabály
ban rögzített feladatait elvégezve 2005
március 16-i közgyűlésén kimondta az
elszámolás megkezdését.

- Mi lesz a kimaradt, elfelejtel/ város
részekkel?

- A város pályázatot nyújt be a
Bánomkerti rész csatornázására és ezzel
párhuzamosan egyedi megoldásként
kerülnek megvalósításra azok a részek,
amelyek valamilyen okból kimaradtak a
beruházásból.

- Melyek ezek az okold
- Tévedésből például több sarki ingat-

lan kimaradt, mert az egyik utcáról sem
kötötték be. Vagy például a Fő úton a
gyógyszertártól a Szabadság tér felé eső

részen a kiviteli tervek alapján nem
lehetett elvégezni a munkát. Itt a meglévő

zárt csapadékvíz hálózat magassági vo
naivezetése akadályozta a munkálatok
elvégzését. Ezekre a területekre most

Gácsi

készülnek a tervek, de a munkát leghama
rabb is csak jövőre lehet elkezdeni. A
munkák teljes költsége mintegy 40 millió
forint lesz.

- A legutóbbi választások előll kérte
volna felvételét a Magyar Szocialista
Pártba, azután mégis a Körösök Völgyéért
Egyesület s2Íneiben indult a képviselői

székér!. ..
- Úgy terveztem, hogy MSZP-s támo

gatással indulok a helyi választáson, de
azután megismertem ennek az egyesület
nek a célkitűzéseit, amelyek konkrétan is
kapcsolódnak a szakmámhoz. A
környezetvédelem, vízvédelem ügyéhez
mint vízépítő mérnök és mint halászati
szakmérnök úgy gondoltam, hogy érdemes
csatlakozni. Beléptem az egyesületbe és
ezek után természetes volt, hogy támogatá
sukkal indulok a választáson.

- Endrődön Nepomuki Szent János
szobrának elhelyezését az egyesület
indítványozta és támogatta, emellett
terveikben volt az Arany János és Rákóczi
út sarkán lévő hítnak a visszaállítása is.

- Anyagi lehetőségek szükössége miatt
ez már nem valósulhatott meg. Az
általunk tervezett Kossuth szobor állítása
is szponzorok híján nem jöhetett létre.

Pénzügyi bizottság tagjaként,
képviselőként hogyan ítéli meg a város
fejlődését?

- Véleményem szerint nagyon nagyot
lépett előre a város. Három olyan nagy
beruházás valósult meg: a fLirdő, a hul
ladékkezelő és a szennyvízhálózat, amely

Optika

sokat lendített a környezeti problémák
megoldásán, illetve a turizmus
fejlesztésén. Előrelépés van abelterületi
szilárd burkolatú utak kiépítésében.

- Házat vettek Gyomán, átköltöZ11ek
Endrődről. Jövőre gyomai képviselőként

indul a választásokon?
- Várhatóan ez év nyarán átköltözünk a

gyomai településrészre, de az elkezdett
munkákat be szeretném fejezni Endrődön

a választókerületemben. Az útépités mel
lett ősszel megtörténik a Kilián tér
fásítása, az évek óta húzódó buszmegálló
áthelyezése az endrődi gazdabolt mellől az
Endrődi Szabóipari Szövetkezet elé.
Környezetvédelmi program keretében
megvalósul a területemen lévő holtágak 
a Fűzfás zug, a Csókási holtág és a Ligeti
holtágak - csatornával való összekötése,
ezáltal lehetőség lesz a vízutánpótlásra.

- Rengeteg munkája mellett tehát
indul-e a következő választáson?

- Terveim szerint igen, ugyanabban a
körzetben, hiszen az ott eltöltött 22 év
mégiscsak odaköt az endrődi részhez.

- Megtetszell a képviselői munka?
- Mint emlitettem, az elkezdett munká-

mat szeretném befejezni és a Cigány
Kisebbségi Önkormányzattal
együttműködve a cigányvárosi részen is
kedvező arculatot szeretnénk kialakítani.
A pályázati lehetőségeket figyelve a
cigány önkormányzattal együtt munkálko
dunk azon, hogy ezen a területen is előbb

re tudjunk lépni - mondta végül Kovács
Mihály képviselő .

6 ÉVESEK LETTÜNK!

Szülinapi akciókkal várjuk kedves vásárlói~:{at!

I. Ha fényre sötétedő lencsét vásárol, akkor

20 % árkedvezményt adunk!
2. Ha multifokális lencsét vásárol, akkor

szemüvegkeretét ingyen kapja!
3. Napszemüvegek 10 % árengedménnyel!

Gyomaendrőd, Pásztor J. u. 25.
Telefon: 66/282-609 .· ..............................................................................

HORGÁSZFELSZERELÉSEK
teljes márkakínálat

FOLYAMATOS AKCiÓK!
Állateledel:

minden alap- és prémiumkategóriában

Endrőd, Hídfő út 12.
Telefon: 70/2610-472

Nyitva: 8-17 óráig,
szombat, vasárnap 8-12 óráig
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Nyitva: hétfő, kedd, csütörtök, péntek 8-17, szerda 12-17, szomba! 8-12

Aháza udvarán
'támadták meg arablók

Baseball ütővel verték véresre a férfit

Félmillióval szaladtak el

Papír Ha-Jó Papír, írószer és Nyomtatványbolt
Gyomaendrőd, Bajcsy u. 67. Tel.: 30/303-26-39
Várjuk kedves vásárlóinkat nyomtatványok, irodaszerek,
iskolaszerek, csomagolóanyagok, Cardex üdvözlőlapok nagy választékával!

Egyéb szolgáltatásaink: •- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -.
• laminálás' iratfúzés : Canon és Xerox fénymásolóp. 750 FVes.
• digitális- és : Canon tintapatronok 500-680 Ft

hagyományos : Epson tintapatronok 840-1400 Ft
fényképkidolgozás : Stabilo Boss kihúzófile 150 Ft

• nyomtatöpatron : Autómata fényképezőgép 4000 Ft
árusitás és töltés : Fotóalbumok 350 Ft-tól

• házi videofilm : Nyomtatópatron töltés
digitalizálás : tipustól függően 1600 ft-tól

~------------------------------~ 30/9-533-594, 30/393-2162

..

ellenőrei szabálysértési fel
jelentést tesznek és a helyi
önkormányzat 100 ezer
forintig terjedő bírságot is
kiszabhat. Így járhatnak
azok is, akik nem váltják ki
az engedélyüket.

Az engedély kiadására
vonatkozó kérelmet a Kör
kövizig gyulai központ
jához kell benyújtani levél
ben, de az arcképes iga
zolványt már személyesen
kell átvenni, mert ott egy
aláírást is kérnek az
ügyféltől.

Dr. Boldizsár Antal az
igazgatóság jogtanácsosa
lapunknak elmondta, hogy
a gáton közlekedők sok kárt
tettek a töltésekben, melyek
javítása jelentősen növelte
az igazgatóság fenntartási
költségeit. Az új szabály
bevezetésével is szeretnék
az embereket rábími arra,
hogy inkább a közutakat
használj ák.

Ha valakinek talán
egyszer kedve támadna
végIg lovashintózni a
gyomaendrődi túraútvona
lon, akkor Gyulán ki kell
váltania ehhez az útvonal
engedélyt. Megtudtuk azt
is, hogy nem csak a gát tete
jén történő közlekedéshez,
hanem a töltés tövén - kívül
és belül - lévő utak
használata is fizetős, tehát
engedélyköteles.

Kerékpárral és gyalog
azonban ingyenesen lehet
közlekedni a Körös mentén.

Agáton útdíjat kell fizetni '

Régi bútorokat,
használati tárgyakat

vásárolok,
készpénzben a helyszínen fizetek!

L.ehet egy napos enge
délyt kémi, ez ezer forintba
kerül. Ha valaki éves bér
letet kíván vásárolni, akkor
annak meg kell határoznia
az útvonalat és a bérlet az
adott személyre és jánnűre

vonatkozóan kilo
méterenként ezer forintba
kerül. Ha például egy
gyomaendrődi polgár rend-
szeresen egy adott
horgászhelyet kíván
megközelíteni járművével,

s ez a hely mondjuk 8 kilo
méterre van a gyomaend
rődi hídtól akkor az éves
bérlet 8000 forintjába kerül.

Amennyiben például
egy házaspár esetében a férj
kiváltja az engedélyt, akkor
a feiesége a gáton csak
akkor vezetheti a jánnűvet,

ha a félje is mellette ül.
Ellenkező esetben a feleség
egyedül hiába mutogatja a
férj arcképével ellátott
engedélyt, a Körkövizig

A Körös-vidéki
Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság (Kör
kövizig) a közelmúltban a
megyei lapban felhívást tett
közzé, mely szerint a Körös
gátjain, pontosabban az
árvízvédelmi töltéseken
csak akkor lehet személy-
és tehergépkocsival,
munka- és erőgéppel,

segédmotorral, motorke
rékpárral valamint
lovaskocsival közlekedni,
ha az ember fényképes
engedélyt vásárol.

..

sek el tudtak menekülni, ám

- hogy ne menjenek üres

kézzel, a feleség válláról

még letépték a táskát,

amelyben az iratokon, a

kulcsokon és a mobiltele

fonon kívül több mint 500

ezer forint volt. A rablók a

zsákmánnyal a gát irányába

elszaladtak.

A kiabálásra előjött a

szomszédasszony, aki

azonnal hívta a rendőrséget.

Rövidesen megérkeztek a

helybeliek, majd jöttek a

szarvasI nyomozók és

külön egy nyomozókutyás

brigád is érkezett. Az eb

szagmintát vett, majd elin
dult, végigment az Árpád

utcán, onnan az Attila
utcára kanyarodott, itt

végig követte a nyomot a

Fő utcáig, ahol tettes ek

valószínűleg kocsiba ültek,

mert a kutya ezen a ponton

elveszítette a szagot.
A rendőrség valószínű-

leg még nyomoz az ügyben.

Március l7-én este 8
óra után pár perccel
érkezett haza Árpád
utcai családi házába az a
házaspár, akit a néhány
perccel később saját
udvarában támadott
meg két férfi.

A házaspár autóval
érkezett haza a napi
munkából. A ház előtti

bej áróra kanyarodtak,
kiszálltak a járműből és
amíg a férje a nagykapu

kinyitásával foglalkozott,
addig az asszony a kiskaput
nyitotta ki. A jánnű lám
pájának fényében a férj arra
lett figyelmes, hogy aház
első bejáratánál a fal
tövében két sötét alak
ácsorog feszülten. Rájuk
kiáltott, mire a két férfi
előugrott és egyikük a férj

re, a másik a feleségre ron
tott.

Dulakodás közben a fér
jet baseball ütővel többször
is fejbeverték, s így a tette-

~I
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Csordajárás korlátozva GAZDAHíREK
• A mezőgazdasági minisztérium élén újabb vál

tozás, újabb milliárdos kerűlt a Gyurcsány kormány
ba, részletes leírás található a Heti Világgazdaság
április 30-i számában. Ebben a cikkben található,
hogy az elhíresült búzaégető Karsai József szeretne
a 40 ezer hektáros területű Nemzeti Földalap élére
kerülni. Jelenleg ezeket a földeket aranykoronánként
100-200 forintért adják bérbe, így a bérlő tulaj
donosoknak jóval több pénz marad a zsebükben.
Megjegyezni kívánom, hogy a jelenlegi piaci bérleti
ár 500 Ft!AK-nál kezdődik.

• A földügy néhány fejleménye az elmúlt
időszakban. Az uniós tagságunk új minőségű sza
kaszába lendítette a földvagyon eredeti tőkefelhal

mozásának elmúlt 15 éves folyamatát. Az elsajátítás
fő haszonélvezője most már a globális agrártőke,

külföldi földtulajdoni monopólium, amely a teljes
termékpályát uraló gazdálkodó túlsúlyt, hatalmi
erőfölényt teremt magának.

A kormányzati birtokpolitika néhány új eleme
közül egyik, hogy kiterjesztette a külföldi jogi
személyre a földszerzést, a másik "földért
életjáradékot" program megvalósítása és a harmadik
az osztatlan közös tulajdon altatása - 240 ezer föld
kiadási kérelmet két éve a földhivatalok nem bírál
tak el.

• Az előző témák után aktuális kérdésekről: A
gazda demonstrációt befejező megállapodást eddig
csak részben teljesítette határidőre a kormány, április
30-val lejárt a területalapú pénzek kifizetése.
Jelenleg kb. 1800 Ft!ha összeget utal át a NVH, így
összesen az ígért 37-38 ezer Ft!ha-ral szemben 32
200 Ft lett a végösszeg hektáronként. Megjegyzem,
hogy a régi uniós országokban 200-260 ezer forintig
terjed hektáronként.

Az ez évi területalapú támogati igényt május l-ig
kell postázni, kitöltés előtt ajánlatos a falugazdászt
felkeresni.

• A környzetvédelmi programokra pályázóknak
hivatalosan május végére ígérnek választ, az igények
egynegyedét tudják elfogadni.

Megjelent az Agrártámogatás 2005 r. és II. számú
törvényében meghirdetett feltételekre lehet pályázni.
Az elmúlt évben csatlakozó országok közül a
legtöbb beruházási pályázat MagyarországOD
készült el, mint egy 25 ezer darab, ebből a számból
is kitűnik, hogy nem igaz, hogya gazdálkodók nem
tudnak pályázni.

• Mezei munkák. A sok eső miatt - a három hét
alatt közel 90 milliméter eső esett, - a napraforgó,
kukorica vetése jelentősen késik, különösen a
Körösön túl lévő területeken. Most már csak abban a
gazdamegfigyelésben lehet bízni, hogy az időjárás

behozza a lemaradást. Hunya Elek

- blúzok, kosztümök
- szoknyák, nadrágok

ACsaba-Berényi Gépgyártó Kft.
- 5650 Mezőberény, Gyomai u. 204. -

felvételre keres két műszakos munkarendbe gyakorlott

forgácsoló szakmunkásokat,

A Hunyadi utcai lakók közül 22-en írták alá azt a kérelmet, mely
ben az önkormányzathoz fordultak azért, hogy az utcájukban a csor
dajárást szüntessék meg. Kérésüket azzal indokolták, hogy a három
gazda tíz tehenéből álló csorda miatt nem tudják a környezetüket
rendben tartani, a tehenek az árkokat összej árj ák, lehetetlen a
fűnyírás, a fákat, bokrokat lelegel ik, letörik. Emellett az utcán nem
mernek megállni az autóval, mert a tehenek kárt tehetnek bennük, s
az utca is tele van tehénlepénnyel.

A képviselő-testület április 28-i ülésén úgy határozott, hogy nem
tiltja meg a gulya ki- és behajtását a Hunyadi úton, de a jószágok
kihajtását a Hunyadi és Kazinczy utca kereszteződésében lévő

találkozóhelyig az állat tulajdonosának kell elvégeznie. Ugyanígy a
pásztortól átvett hazatérő jószágok behajtását is az állat tulajdonosa
maga köteles elvégezni. A kihajtási útvonalon okozott kárt az álla
tok tulajdonosai kötelesek megfizetni.

horizontál fúró-maróművön történő foglalkoztatásra.
Bérezés:

- 650 FVóra személyi órabér
- munkatörvénykönyv szerinti pótlékok

- egyéni teljesítménybér
- 4.000 Ft étkezési utalvány

Abejáráshoz autóbuszt biztosítunk!
Jelentkezés: Csaba-Berényi Gépgyártó Kft. Mezöberény. Gyomai u. 204.

A Rostélyos Húsboltban májusban

minden sertéshús lO-15%-kal
olcsóbban kapható!
Gyomaendrőd, Fő út 173-179.

i Férfi. női ruhák normál mérettől az extra méretig!
L. ._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.j

i F~RFIAKNAK
I
j- ingek, nyakkendők

i - öltönyök
: - szövet- és vászonnadrágok
i - alsóneműk

I EZ NEM KÍNAI!
I
i Megnyílt a Stílus Divat Gyomán,
! a Hősök útja 46. sz. alatt!
I

,._._._._._._.-._._._-_._._._._._._._._._._._._._._.,

NŐKNEK
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Támogatásokat osztott az önkormányzat
Ifjú ági alap

Felosztható összeg: 900.000 Ft.
l. Selyem úti Óvodáért Alapítvány 

VI. Ovi Olimpia: 40.000 Ft
2. Trendl Ipari Alpinista-Reklám és

Szereléstechnikai Kft. - Apolló Mozi,
Sorstalanság bemutatása: 70.000 Ft

3. Dajkó Lászlóné Bélteki Éva 
gyermekeknek szervezett horgászver
seny: 20.000 Ft

4. Tulipános Óvodáért Alapítvány
karácsonyi ünnepségre: 20.000 Ft

5. Pésó Illés Béláné - öregszőlői

gyerekek részére: 40.000 Ft
6. Kovácsné Nagy Katalin - honis

mereti tábor: 39.000 Ft
7. Komédiás Kör - szakmai tábor:

70.000 Ft
8. Városi Családsegítő Központ 

képességfejlesztő tábor: 40.000 Ft
9. Kis Bálint Ált. Isk.

Diákönkonnányzata - nyári foglalkoz
tató tábor: 100.000 Ft

10. Kis Bálint Ált. Isk. - nagyenyedi
csereüdültelés: 100.000 Ft

I J. Körösmenti Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény - Gólyaláb
Tábor: 200.000 Ft

12. Rózsahegyi Általános Iskola
diákönkormányzata - Pilzno városával
testvérvárosi kapcsolat fenntartása:
60.000 Ft

13. Garbel Trade Kft. - ifjúsági tábor
ban játszótér kialakítása: 50.000 Ft

14. Makár Tamás (Gye., Damjanich
u. 17/1.) sportversenyeken való résztvé
tel támogatása: 11.000 Ft

15. Fr. Ungvölgyi János - jótékonysá
gi programra: 40.000 Ft

Sportalap
Felosztható összeg: 13 millió 23 ezer Ft

I. Gyomaendrődi Futball Club
(Gyoma): 2.730.000 Ft

2. Gyomaendrődi Városi SE.
(Endrőd): 2.730.000 Ft

3. Gól Suli Alapítvány: 300.000 Ft
4. Gyomaendrődi Női Kézilabda SE.:

1000.000 Ft
5. Gyomaendrődi Férfi Kézilabda

Club: 1.050.000 Ft
6. Kner Táncsport Egyesület:

150.000 Ft

7. Rumba Táncsport Egyesület:
700.000 Ft

8. Rózsahegyi Diáksport Egyesület:
600.000 Ft

9. Bethlen Diáksport Egy.: 220.000 Ft
10. Kis Bálint Iskola Diáksport

Egyesület: 250.000 Ft
ll. Gyomae. Tenisz Klub: 80.000 Ft
12. Gyomaendrődi Úszó

Sportegyesület: 93.000 Ft
13. Körös Kajak SE: 1.500.000 Ft
14. Székely Mihály Modellező és

Sportklub: 80.000 Ft
15. Gyomaendrődi Judo Klub:

1.500.000 Ft
16. Sánc Röplabda SC: 40.000 Ft
17. Kardos Krisztián Pro Motorsport

MSE: elutasítva
18. Hun-Box Szabadidősport Club:

elutasítva

Civil alap
Felosztható összeg: 6.882.000 Ft

l. Bethlen Alapítvány - sajt- és
túrófesztivál: 500.000 Ft

2. Gyomaendrőd Társastánc
Mozgalmáért Alapítvány - országos
táncverseny költségeihez: 100.000 Ft

3. Suttyomba Alapítvány - IV
Suttyomba Népzenei Fesztivál: 200.000
Ft

4. Gyomaendrődi Motoros
Alapítvány - XIII. Nemzetközi Motoros
Találkozó: 350.000 Ft

5. Gyomaendrőd Turizmusáért
Alapítvány turistacsalogató
látványosságok: 100.000 Ft

6. Gyomaendrődi Zenebarátok
Kamarakórusa Alapítvány - zenei ren
dezvények: 80.000 Ft

7. Közösségi Ház - paprikáskrumpli
főzőverseny: 130.000 Ft

8. Utakon Kulturális Egyesület 
testvérvárosi filmszemle: 300.000 Ft

9. Nyugdíjas Kertbarát Kör - bor
pálinka- és kolbászversenyre: 130.000 Ft

10.Varga Mihály (Cibere)
Besenyszegi Gyermeknap: 30.000 Ft

ll. Megyeriné Csapó Ildikó - Városi
Civil Nap: 50.000 Ft

12. Magyar Galamb- és
Kisállattenyésztők Országos Szöv. 243.
számú egyesülete - országos tenyésztési
fórum: 100.000 Ft

13. Vargáné Nagy Zsuzsanna
dalénekes - nótaest: 50.000 Ft

14. 2. sz. Általános Iskola A
Gyermekekért Alapítvány - Kis Bálint
Napi Rendezvénysorozat: 70.000 Ft

15. Szabó Istvánné - óvodapedagógu
soknak megyei szakmai fórum: 30.000 Ft

16. Rózsahegyi Általános Iskola
szülői munkaközössége - Rózsahegyi
Napok: 70.000 Ft

17. Kincs az Életed Alapítvány 
kirándulásokra: 40.000 Ft

18. Gyomaendrődi Siketekért és
Nagyothallókért Alapítvány - kirán
dulásra és segédeszköz vásárlásra:
20.000 Ft

J9. Idősekért Alapítvány - kirán
dulásra: 50.000 Ft

20. 1. sz. Nyugdíjas Klub - szín
házbérletek vásárlására: 40.000 Ft

21. Országos Nyugdíjas Polgári
Egyesület városi szervezet - működési,

utazási költségekre: 20.000 Ft
22. Barátság Klub - kirándulásra:

40.000 Ft
23. Siketek és Nagyothallók helyi

szervezete - Nagyothallók Napjának
költségeire: 20.000 Ft

24. Hadirokkantak helyi szervezete 
működési költségekre: 20.000 Ft

25. Őszidő Nyugdíjas Klub - kirán
dulásra, működési kiadásra: 120.000 Ft

26. Galaktika Baráti Kör - Galaktika
Nap megrendezésére: 20.000 Ft

27. Nyugdíjas Pedagógusok Klubja 
kulturális programokhoz: 40.000 Ft

28. Mozgáskorlátozottak Egyesülete
(Csőke János) - kirándulásra: 40.000 Ft

29. Gyomai Nőklub - kulturális pro
gramok: 20.000 Ft

30. Közalapítvány Gye. Város
Közgyűjteményeiért - szakmai program
megvalósításához: 850.000 Ft

31. Endrődi Szent Imre
Egyházközségért Alapítvány - temetők

karbantartása: 40.000 Ft
32. Körösi Műhely Alapítvány 

működési kiadáshoz: 20.000 Ft
33. Öregszőlői Gyermekekért

Alapítvány vagyonának gyarapítására:
30.000 Ft

34. Barátság Sport Egyesületért
Közhasznú Alapítvány - versenyzők

díjazására: 20.000 Ft
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35. Hallható Hang Alapítvány 
pályázatok benyújtásához saját erőként

kívánja felhasználni: 50.000 Ft
36. Körösmenti Táncegyüttes

Alapítvány - a XXII. Nagykállói Kállai
Kettős Fesztiválon való fellépés költ
ségéhez: 100.000 Ft

37. Honismereti Alapívány - Endrőd
tájnyelvi sajátosságainak gyűjtése:

90.000 Ft
38. Kner Imre Gimnázium

Természetbarátainak Köre
bükkszentkereszti pihenőház kiadásaira:
40.000 Ft

39. Endrődiek Baráti Köre
működési kiadásokra: 30.000 Ft

40. Cukorbetegek Klubja - működési
kiadásokra: 30.000 Ft

41. Nagycsaládosok Egyesülete 
éves program megvalósítása: 40.000 Ft

42. Színfolt Mazsorett Csoport 
versenyeken való részvétel: 300.000 Ft

43. Magyar Vöröskereszt - működési
kiadásokra: 300.000 Ft

44. Kulturális Egyesület - tehetséges,
de anyagilag hátrányos helyzetLí gyer
mekek támogatására: 90.000 Ft

45. Városi Tűzoltó Egyesület 
működési kiadásokra: 1.000.000 Ft

46. Kovácsné Nagy Katalin 
kézműves vásárokon' a papírmerítés
bemutatása - 30.000 Ft

47. Múzeum Barátok Köre
helytörténeti leletek tárolási helyének
kialakítása: 40.000 Ft

48. Természetjáró Tájvédők

Egyesület - táborozási pályázathoz
önerő fedezésére: 40.000 Ft

49. Élet Másokért Közhasznú
Egyesület jótékonysági ren-
dezvényekre: 40.000 Ft

50. Mozgáskorlátozottak Egyesülete,
Tímárné Kozma Ágnes - egyesületi ren
dezvényekre: más forrásból kap 120.000
Ft-ot

51. Nagyné Veres Róza - festmények
zsűriztetésére: 20.000 Ft

52. Jenei László - hal- és vadfőző

versenyek költségeire: 50.000 Ft
53. Gyomaendrőd Város

Közbiztonságáért Egyesület - működési

kiadásokra: 722.000 Ft
54. Bónom-zug Vizéért Egyesület - a

Béke Faházban átalakítási munkálatokra
és horgászversenyek költségeihez: elu
tasítva

Szó-Beszéd

A sportegyesületek, a civil
szervezetek nyújthattak be pályázatot
az önkormányzathoz, hogy
működésükhöz, rendezvényeikhez
pénzügyi támogatást kaphassanak a
közpénzekből. A képviselő-testület

április 28-i ülésén terjesztették a
képviselők elé a Hangya Lajosné
vezette humánpolitikai bizottság által
elosztott pénzek listáját, amellyel
kapcsolatban több észrevétel is
elhangzott a képviselők részéről.

Jenei Bálint kifogásolta, hogy a
Színfolt Mazsorett Csoport 300 ezer
forintot kap. miközben a Körösmenti
Táncegyüttes csupán 100 ezret.
Hangya Lajosné válaszában elmondta,
hogy a táncegyüttes az ifjúsági alapból
még 200 ezer forintot kap a Gólyaláb
tábor megszervezésére, így a két
szervezet egyforma összeget kap.
Dezső Zoltán kérdezte meg többek
között, hogy a Garbel Trade Kft.,
amely a sportcsamokot és az ifjúsági
tábort üzemelteti miért kaphat - mint
gazdálkodó szervezet - 50 ezer forintot
a táborban építendő játszótérhez,
amikor a cég a pályázatában vállalta,
hogy saját költségén tesz ilyen

•Papírdoboz
Stancolt és hagyományos
papírdoboz gyártása!
Staneaforma készítés!

Róza Kft. Gyomaendrőd, Hársfa u. 8/1.

Telefon/fax: 66/282-095
Mobil: 20/9142-122

PVC
PADLÓSZŐNYEG

TAPÉTA
Nyitva a hét minden napján!

Gellai Miklós
Gyomaendrőd,Fő út 29.

Telefon: 285·392

7

fejlesztést? Dezső Zoltán képviselő

megkérdezte azt is, hogy mi indokolja
a Nyugdíjas Kertbarát Kör 130 ezer
forintos támogatását?

Hangya Lajosné válaszában
elmondta, hogy ne keressenek igazsá
got a bizottságot döntésében, hiszen a
pénzek elosztásában sok a szubjektív
elem.

- Jó lenne ha épülne játszótér az
ifjúsági táborban, amit nem csak az
idelátogatók, hanem a helybeli iskolá
sok is használhatnának. A Nyugdíj as
Kertbarát Kör pedig nemcsak a tavaszi
borversenyt szervezi, hanem még a
sajtfesztiválon is kiállítanak és emel
lett még sok rendezvényt is csinálnak 
mondta Hangya Lajosné.

A polgármester ehhez még annyit
tett hozzá: - Mindenki talál olyan
szervezetet, amely szívéhez közelálló.

Dezső Zoltán megjegyezte még,
hogya támogatási listát szemlélve
néha az a benyomása támad az
embernek, hogya polgármesteri
hivatal egyes szervezeteknek, szemé
lyeknek jelentősebb támogatási
összeggel igyekszik meghálálni a hata
lommal szembeni lojalitást.

Csúszda is épül afürdőben
Az önkormányzat pályázatot nyújt

be a Dél-alfcildi Regionális Fejlesztési
Tanácshoz a Liget Fürdő további
fej lesztésére. Az önkormányzat
buszmegállót és buszfordulót szeretne
építeni a fürdő főbejárata közelében,
ahol egy 53 férőhelyes autóparkolót is
kialakítanának. A tervek szerint egy
másik bejáratot is építenének a liget
felőli oldalon és egy 80 méter hosszú
csúszdával szeretnék növeini a ftirdő

vonzerejét. A beruházás teljes költsége
több mint 91 millió forint.

Téli díszkivilágítás
Téli ünnepi díszkivilágítást szerel

tet fel mindkét városrészben az önkor
mányzat. Az elmúlt három évben
használt karácsonyi díszkivilágítást
már elavultnak tartják, ezért mintegy
másfél millió forintért vásárolnak
fénydíszeket a vi lIanyoszlopokra és
különböző fényfüzéreket.
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Körbekerekezi Magyarországot
2005. május

Múlt év októberében alakult meg
hazánkban a Mosolygó Kórház
Alapítvány, melynek egyik fő célja,
hogy segítse a hazai kórházakban
fekvő, súlyosan beteg gyermekeket.
Az alapítvány zenészeket küld a
kórházak gyermekosztályaira, s a
zene·· és képzőművészek segítségével
segíti elő a beteg gyermekek gyó
gyulását, közérzetük javítását.

A kuratórium holland elnöke dr.
Albert Royaards (61) Magyarország
252 települését keresi fel kerékpáron. A
hatezer kilométeres, négy hónapon át
tartó kerékpárút márcIus IS-én
kezdődött, s a holland férfi április 19-én
érkezett Gyomaendrődre.Az alapítvány
a települések polgármestereit kérte fel
arra, hogy fogadják a kerékpározó
elnököt és segítsék lehetővé tenni
találkozását az üzleti élet aktív szerep
lőivel és minden lehetséges szponzorral.

Városunkban a polgármester nem
tartotta fontosnak, hogy fogadja a hol
land kerékpárost, aki mellesleg jogász
és bankárként dolgozott nyugdíjazásáig.
A vendéget és kísérőit dr. Katona
Piroska orvos, Hüse Julianna, Valuska
Lajos, Bere József és Malatinszki Zita

tanárok fogadták. A Kis Bálint
Általános Iskolában angol nyelven
köszöntötték a vendéget, aki ezt
követően a Bethlen Szakképző Iskolába
látogatott, majd a gimnazisták
találkozhattak vele. Dr. Albert Royaards
este a vállalkozók vendége volt a
Boowling Treff Étteremben, itt adott
interjút lapunknak.

- Hallomjól beszél magyantl is?
- Nyolc évvel ezelőtt jöttem először

Magyarországra, s rögtön beleszeretet
tem az önök hazájába. Az időm jelentős

részét itt töltöm. Büszke vagyok arra,
hogy egy osztrák alapítványon keresztül
menedzselhetem a bohóc doktorokat
Magyarország tíz kórházában. Nyugat
európa országaiban már régóta segítjük
a kórházakban gyógyuló gyermekeket,
Németországban például a Rote Nase,
azaz a Piros Orr nevű alapítvány végzi
ezt a munkát. Szeretnénk, ha nem csak a
budapesti kórházakban, hanem vidéken
is meghonosíthatnánk a kórházak gyer
mekosztályain a zenélést. Én hiszek a
zene lélekgyógyító hatásában. Emellett
alapítványunk igyekszik segíteni külön
böző gyógyító- és diagnosztikai beren
dezések megvásárlásában is. Fontos

elve az alapítványnak, hogy ami támo
gatást egy adott megyében össze
gyűjtünk, az a pénz ugyanabba a
megyébe kerüljön vissza.

- Adakozó kedvíiek-e a magyarok?
Mit tapasztalt eddigi útja során?

- Eddig már kétezer kilométert
letekertem a március lS-i indulás óta. A
fogadtatás mindenütt csodálatos volt.
Volt olyan, ahol 300 gyermek fogadott
tapsolva és a polgármester olyan
szívhez szóló beszédet mondott, hogy
még a kísérőm is elsírta magát.

- Ez ugye nem Gyomaendrődön

történt? J

- Itt nem találkoztam a polgármester
rel. Mindenesetre itt is csodálatos
fogadtatásban volt részem, nagyon
kedves embereket ismerhettem meg az
önök városában. Remélem ismertté tet
tem az alapítványt és köszönöm a
gyomaendrődiek adományait - mondta
dr. Albert Royaards, aki másnap tovább
kerékpározott Szarvasra, majd
Orosházára.

A hatgyermekes holland úr június
26-án Simontomyán fejezi be a ma
gyarországi túrát.

H.E.

Egyszer volt. hol nem volt élt, és szerencsére él egy üzletem
ber Ez az úr több núnt húsz éven át volt pénzügyi tanácsadó
Szingapúrban, mégsem vált a pénz rabjává. Napjait nem
pénzének számolgatásával tölti. tenni akar azért, hogy beteg
gyerekeknek jobb legyen, hogy még több
mosolyt szeretne varázsolni a kis betegek
meggyötört arcára, és olyan gépeket
szeretne beszerezni, amelyekkel életeket
lehet menteni. Az úriember neve: dr
Albert Royaards, ő a Mosolygó Kórházak Alapítvány kuratóri
umának holland elnöke. Royaards úr biciklire pattant és járja
országunkat arra kérvén az embereket, hogy csatlakozzanak
hozzá. Nem vár csodákat, de hisz abban, hogy sok kis segít
séggel nagy célokat valósíthatnak meg.

Kicsi országunkat járva eléri, hogy a települések lakói
összefogjanak, közösen cselekedjenek valami jót. Már ez is fan
tasztikus dolog, hogy eléri ezt, egy olyan országban, ahol
mostanában az önzés és a széthúzás az Új:

2005. április 19-én megérkezett Gyomaendrődre is és na
gyon szép emlékekkel és támogatással folytathatta útját. Dr
Katona Piroska vállalta magára a programok megszervezését
és lebonyolítását. Segítségére voltak családja, barátai, kol
légái, akik szívesen segítettek, mert hisznek abban, hogy az
egészségesef...71ek erkölcsi kötelessége segíteni a bajba jutot
takon. Külön köszönet jár Németh Dezsőnek, aki megszervezte
Royaw'ds úr találkozóját az üzleti világ néhány gyomaendrődi

képviselőjével.Kel/emes vacsora és baráti beszélgetés mel/ett a
résztvevők egyetértettek abban, hogy segíteni kell, hiszen beteg
gyerekekről van szó, és az adományok visszakerülnek Békés
megye kórházaihoz. Ezeknek a vállalkozóknak köszönhető,

hogy nem üres kézzel kel/ett Royaards
úrnak távoznia városunkból. A találkozón
résztvettek: Balogh Károlyné, Cuti Kft,
Dezső Zoltán, Gyomapress Kft., Mammut
tec Hungary Kft, Németh Kft, Frigyláda

Kft, Hárs Hotel. Nagyon szép este volt, tolmácsként vettem részt
rajta, de a hol/and úrról kiderült, hogy tud egy kicsit magyarul,
azért foglalkozik a magyar nyelvvel, mert tényleg segíteni
szeretne.

Köszönet jár még a Liget Fürdőben dolgozó masszőrnek

" Gyurmának" aki első szóra felfi'issítette a megfáradt bicik
/isünket. Hálásak vagyunk mindazoknak a kol/égáknak és
gyerekeknek, akik eljöttek a bicik/is felvonulásra. Nagy örömet
szerzett Royaards úrnak a Csenwiczky Dávid által neki készített
plakát is.

Ha Ön is szeretne mosolyt lopni beteg gyerekek arcára és
csatlakozni hozzánk, íme az alapítvány számlaszáma: ING
Bank - Forintszámla 13700016-04321019. Ne felejtsék el
feltüntetni a csekken Békés megyét, hogy a pénz megyénk
kórházaiba kerülhessen. Jó egészséget és ragyogó mosolyt
kívánok n1Índenkinek.

Hüse Julianna
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Látszerész Üzlet

Tornászok a Diákolimpián
A Kis Bálint Általános Iskola tomacsapata 2005.

április IS-én országos diákolimpián vett részt Pécsett. Az
idén először alsós és felsős csapatot is tudtunk indítani.
Alsósaink az előkelő 3. helyen végeztek az induló 13
csapat közül. Ez azért is számít nagyeredménynek,
hiszen az indítható hat tornász helyett csak öten
versenyeztek, s így nem volt rontási lehetőségük, ami
még nehezítette a verseny izgalma mellett a gyakorlatok
végrehajtását. A csapat tagjai: R. Nagy Valentin l.b,
Kovács Zsolt 2.b, Poharelecz Csaba 2.b, Czibulka Alex
3.b, Kovács Bence 4.b.

A felsős fiúk a verseny során végig a harmadik helyen
álltak, de sajnos az utolsó forduló után néhány tizeddel
lecsúsztak a dobogóról, így a negyedik helyen végeztek.
Ez az eredmény mégis dicsőségnek számít, hiszen most
indultak először ebben a korosztályban. A csapat tagjai:
Homok Imre 5.b, Bela Zoltán 5. b, Hangyási László 6.b,
Csatári Mihály 6. c, Gyalog Tibor 7.c, Csordás Ádám 8.d.

Külön köszönetet mondunk a versenyzőink

felkészítéséért Varga Lajos olimpikon és Pelesz Béla
edzőknek, valamint a szülők segítőkész hozzáálásáért.

A Kis Bálint Általános Iskola Sportegyesülete

Köszönet
Ezúton szeretnék köszönetet mondani a térség

országgyűlési képviselőinek, a békéscsabai önkor
mányzatnak, cégvezetőknek, vállalkozóknak, barátok
nak és ismerősöknek, akik gratuláltak a Csaba Expo
Vásári Nagydíjához. Németh Dezső, Németh Kft.

~(ódla cns(etFtás
100-os PARTNERÜZLET:
Itt a tavaszi Szépítse, csinosítsa kertjét otthonát!
Vetőmagok, virágfóldek, virágpalánták, balkonládák nagy
választékban' RA'ITAN kiegészítő bútorok, kaspók, kínálók
folyamatosan érkeznek Dél-Kelet Ázsiából.
Április 4.-étől ismét AKCIÓ!
Keresse, figyelje akciósújságunkat a a postaJádájában!

FESTÉK ÉS BARKÁCSÁRUK BOLTJA:
Függönykamisok, zuhanyftiggönytartók, szegek,
facsavarok, pácok, favédő lazurok, lakkok, hígitók,
festöszerszámok, létrák, takarófóliák és ragasztószalagok nagy
választékban kaphatók.

Kérésére 24 órán belül beszerzünk bármilyen festéket, illetve

festéshez használt segédanyagot. Favédö lazurok kül- és beltérre
akciós áron ebben a hónapban'

MELÓDIA PRESSZÓ
Megújult környezettel, tiszta igényes belsővel vállaljuk családi,
illetve bármilyen rendezvények ( bankettek, eljegyzések,
lakodalmak, osztálytalálkozók)lebonyolítását kb 50 fő-ig.

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket, vásárlóinkat!
TEL/FAX: 285-426
MEGKEZDTÜK APRÓHIRDETÉSEK FELVÉTELÉT AZ
ÜZLETHÁZ FALÁN ELHELYEZETT HIRDEPTÁBLÁRA'

Gyomaendrőd,Apponyi u. 12.

Sellő Horgász-Vadász Üzlet
- Horgász, vadász és munkaruházat

valamint egyéni védőeszközök

- Pirotechnikai termékek

Vasutas, Patika és Talizmán Önkéntes
Egészségpénztár tagjainak
vásárlási lehetőség!

Gyomaendrőd, Fő út 214.
Telefon/fax.: 66/386-642
Nyitva tartás:
Hétfőtól péntekig 8-12 és 13-17
óráig.
szombaton és vasárnap 8-12 óráig.

5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér S.

Telefon: 66/284-255

• Computeres szemvizsgálat
• SZTK-vények beváltása
• Szemüveg készítés
• Szemüvegek javítása
• Szemüvegkeretek
Szeretettel várja vásárlóit
Szarka Csilla látszerész mester!

WATT
VillalDossági Bolt
- Villanyszerelési anyagok, vezetékek, kapcsolók,

facsavarok...

- Háztartási kisgépek - vasalók, kávéfőzők,

mikrosütők stb.

- Barkácsgépek nagy választékban, kedvező áron

- Energia~akarékos izzók, villanykörték

Gyomaendrőd,Fő út 214.
Telefon: 66/386·358

Bútorgyártó cég
asztalosokat, asztalosipari

szakmunkásokat
keres felvételre.

Érdeklődni: 30/9-533-594
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Judo kontinensbajnokság:
1. Tóth Dominika 3. Juhász Dávid

Szeretettel várjuk I<edves vásárlóinkat

AI<CIÓS ÁRAINI<I<AL!
Május 2-tól minden játék

15% árkedvezménnyel!
Strandcikkek nagy választékban!

Filmelőhívás, bélyegzőkészítés, fénymásolás!

Méltán nevezte a Nemzeti
Sport szakirója Európa legna
gyobb utánpótlás versenyének
a XVIIl. Juda Nemzetközi
Budapest Kupát, melyet az
UTE jégcsarnokában ren
deztek meg április 30-án és
május elsején. A két napos
országos versenyen 17 ország
több mint 800 versenyzője áll
hatott tatamira. A
Gyomaendrődi Judo Club
versenyzői igen jól szerepel
tek, ugyanis Tóth Dominika
révén bajnoki cim is jutott a
gyomaendrődi fia ta loknak.
Dominika ezen a napon nem
talá It legyőzőre. A döntő

mérkőzést ugyanazon a lány

_.,,':,-- ...... '.-_..
---,., ..

-"'7v .

ellen vívta, akitől a
diákolimpia országos döntőjén

szenvedett vereséget, de most
kétséget sem hagyva négy
akcióval bizonyult jobbnak
ellenfelénél.

Juhász Dávid az első

mérkőzésén vereséget
szenvedett, a vigaszágon vi
szont mindenkit legyőzve a
harmadik helyen végzett.
Ugyanitt két ötödik helyezést
is begyűjtöttek a fiatalok.
Juhász Attila és Kovács Endre
versenyzése során nagyszerű

győzelmek mellett két vereség
is becsúszott, így az ötödik
helyen kötöttek ki. Pintér Béla
kilencedik lett.

Jótékonysági koncert
Tisztelt Gyomaendrődi Lakosok! Örömhírt közlünk, hogy az

Ultrahang Egyesület szervezésében tervezett középkategóriájú,
ameríkai gyálimányú (General Electric) ultrahangkészüléket április
közepén a Medicare Kft. leszállította. A cég annyival segítette az
egyesületet. hogy a gép árának 213-át kérte április 25-ig kifizetni. az
utolsó összeg törlesztése május 23-án esedékes. Az Ultrahang
Egyesület 4,2 millió. a gyomaendrődi önkormányzat 4 millió forinttal
jándt hozzá az egészségügyi beruházáshoz.

Az utolsó törlesztőrészlet előteremtése érdekében május IS-én,
Pünkösd vasárnapján nagyszabású jótékonysági koncertet szervezünk
a Bowling Treff Étterem udvarán. A belépőjegyekből és atombolából
származó bevétel teljes egészében az egyesület számlájára kerül. A
koncert költségeit szponzori pénzből szeretnénk megoldani. Kérjük a
cégek és vállalkozók segítségét. A lakosságot pedig várjuk a kon
certre. kérjük minél többen jöjjenek el és a jegyvásárlással támo
gassák közös célunkat. Segítségüket előre is köszönjük l

Dr. Farkasinszky Erzsébet, az egyesület elnöke
A jótékonysági koncert programja:
11.00 Térzene a Bowling udvarán,
• A Városi Zene- és Művészeti Iskola műsora

o A Színfolt Mazsorett Csoport műsora
• A Körösmenti Táncegyüttes Gyomika és Topelec tánccsoportjai
• Pólus Viktor - szintetizátor, ének
• Horváth Béla, megasztár
• A Körösmenti Táncegyüttes modern- és társastánc csoportjai
• Sándor Teréz énekel
16.00 Veréb Judit műsora. Zongorán kísér: Berg Andrea
17.00 100 Folk Celsius együttes
18.00 Somló Tamás (LGT) müsora
19.00 Charlie
20.00 Tombolahúzás
20.30 Karthagó Együttes koncertje
22.30 Színfolt Mazsorettcsoport bemutatója, majd tüzíjáték!

MÁGUS-COMP
Számítástechnikai Szaküzlet és Szervíz
Gyomaendrőd.Fő út 230. (a gimnáziummal szemben)
Telefon: 66/581-610 E-mai\: magus-comp@bekesnet.hu
-Szamitógep kontiguraciók összeiÍllitása igény szerint
+laszniÍli alkatrészek értékesítése és besz,nnitiIsa
-Szakkönyvek
-Új és lItángyártott festékpatronok. Ionerek és ezek
töltése
-Internet elöfizetés (mikrohullámu. telefonvonalas).
és kartyas
-Helyi halózatok tervezése. kivitelezése
-Szamitógépek. nyomtatók. monitorok javitasa rövid határidővel

-Fénymasolás. faxol<is. nyomtatás. szkennelés. internetczési lehetőség.

Havi ajánlatunk: Komplett számítógép br. 94.740 Ft
(Szamitógép haz. AMD 2200+proe.. 256 MB RAM. 40 GB HDD. 52xCD.
VGA. LAN. hangkártya, J 7" síkképesöves monitor. hangszóró. bíll .. egér
+AJÁNDÉK Canon IPIOOO nyomtató (+periféria bbel)

RÉSZLETFIZETÉS HELYSzíNI ÜGYINTÉZÉSSEL!
Nyitva tartás: hétfőtá1-péntekig8-12-ig és 13-17

r--------------'-'------'
iSzó-Beszéd hirdetésfelvétel: 70/22-632-99 i
._._._~-; .. -._._._._._._.~

ANGOL, NÉMEt FRANCIA, OLASZ
nyári intenzív nyelvtanfolyamol<
2005_ július-augusztusban

NYELVVIZSGA ELŐKÉszíTŐ

próbavizsgával 45.000 Ft
Heti 3x4 óra, 7 hét • Órakezdés: 8.30 és 16 óra

I<EZDŐ ÉS ÚJRAKEZDŐ

Heti 3x3 óra, 7 hét • Óral<ezdés: 17 óra 31.500 Ft

GYERMEKTANFOLYAM
Heti 5x3 óra, 2 hét • Óral<ezdés: 9 óra 13.000 Ft

KISCSOPORTOS
FELZÁRI<ÓZTATÓ
FOGLALKOZÁS

Helyszín: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.
Jelentkezés: május 30-ig 66/282-095,
munkaidőben!

Tájékoztatás: 20/91-42-122, 20/46-84-876
E-maiI: vendel@bekesnet.hu
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A képen balról jobbra: Deák András, Andor Barbara, Sárközi
Noémi, Perei Péter, Mészáros Györgyi és Mészáros András

11
..

Bora-Patrick Oregfiúk Focigála

A 200S-ös év egy nagy lehetőséget jelent számomra.

Ugyanis a szponzoraim segítségével elindulhatok az Alpok

Adria gyorsasági versenysorozaton, amely 9 futamból áll és

az Európa Bajnokság titán a legszínvonalasabb sorozat. De

azért azt is elárulom, hogy az EB-n is részt fogok venni egy

alkalommal május 29-én. Természetesen a magyar bajnok

ságban is pontokat fogok szerezni, minden bizonnyal.

A motort a Kawasaki biztosította a számomra, amely

nagyon jó alapnak számít. A kategória, amelyben szerepelni

fogok teljesen új, az idén lesz először. Superstock 600-as

névre hallgat. Ez annyit jelent, hogy a motorok 600 köbcen

timéteresek, és a blokkjához nem szabad hozzányúlni a

szabályok értelmében. Tehát TUNfNG nincs'

Az első tesztek április elején voltak a Hungaroringen és az

időeredményekazt igazolják, hogy nem lesz gond. Sajnos ezt

egy technikai sportágban nem jelenthetjük ki 100 százalék

ban. A csapat, amelyben szerepelek a Pro-Motorsport

Hungary, ahol nem akármilyen csapattársaim vannak.

Megemlíteném Végh Jánost #7, aki Superbike kategóriában

indul az idén. Legjobb eredménye világbajnoki 5. helyezés.

Sokat segít majd nekünk a felkészülésben és a versenyeken is .

Ha szeretnétek rólam többet megtudni, akkor látogas

satok el a www.krisztiank.gportal.hu-ra. Várlak benneteket a

versenyeken. Gyertek és szurkoljatok egy gyomaendrődiért.

Üdv: Kardos Krisztián #16

Gyomaendrődi motoros az Alpok
Adria gyorsasági versenyen

A Bora-Patrick Italnagykereskedelmi Kft. támogatásával
rendezték meg május elsején Gyomaendrődöna sportcsarnok
ban azt a focigálát, amelyen négy csapat mérkőzött meg. Első

lett a Békéscsabai Előre csapata, melynek kapitánya Winkler
János, a Hőtechnikai és Gépipari Kft, igazgatója volt. Itt ját
szott az egykori NB l-es gólkirály Melis Béla, a csapatban
kapott helyet Rakonczás, Szűcs és Láza is. Második lett a
gyomaendrődi csapat Gonda Károly vezetésével. Játszott
Varjú, Vatai, Bélteki, Rau, Béres, Gonda, Forgács, Gera,
Enyedi, Győrfi, Homok és Ágoston. Harmadik lett a Bora
Patrick csapata Bora Imre vezetésével. Negyedik helyen
végzett a Vasas öregfiúk együttese. A fővárosiakat I10vszky
Rudolf irányította.

.\
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Mészáros András és Mészáros
Györgyi a felnőtt latin mezőny

ben magabiztosan jutott a dön
tőbe és mindkét pár az ötödik
helyezést érte el.

A hónap vegen négy
párossal az ausztriai Welsben
jártunk az Austrian Youth Open
nemzetközi versenyen. Itt a
legfiatalabb párunk Deák
András és Andor Barbara a
döntőbe jutott és 5. helyezett
lett. A másik gyermek pár
Kulik Andor és Lázár Rebeka a
majdnem döntös 7. helyezést
érték el.

A serdülők is jól szerepel
tek. Perei Péter és Sárközi
Noémi a magyar párok közül
egyetJenkéntjutott a középdön
tőbe és 13. helyezett lett.
Molnár Ádám és Paróczai
Rebeka nagyon meggyozo
előadással másik két magyar 
egyébként magyar bajnoki dön
tős - páros között a 16. helyet
szerezték meg. Sajnáljuk, hogy
itthon méltatlanul hátrébb
sorolják őket a versenyeken
pedig kűlföldön eddig még
mindig jobb eredményeket
értek el.

A klub május elején több
fellépésen vesz részt és május
28-án tartja az évzáró táncbe
mutatóját a Katona József
Művelődési Házban.

Megyeri László klubvezető

Hazai és külföldi sikerek
a Rumba Táncklubban

2005. május

Április 2-án rendezték meg
Győrben a korosztályos Latin
Magyar Bajnokságot a
versenytáncos sportágban. A
győri versenyen a tíz éven alu
liak versenyében aranyérmet
szerzett és ezzel Magyar
Bajnok lett Deák András és
Andor Barbara a Rumba
Táncklub versenyző párosa. A
tiz év felettieknél Kulik Andor
és Lázár Rebeka még betegen
is el tudta érni a döntő közeli
nyolcadik helyezést.

Klubtársaik Perei Péter és
Sárközi Noémi a serdülők

korosztályában negyedikek let
tek. ők másnap Tökölön is par
kettre léptek korosztályuk
Latin Ranglista versenyén, ahol
bronzérmet szereztek. Ezen a
napon Molnár Ádám és
Paróczai Rebeka, Mészáros
András és Mészáros Györgyi a
csehországi Brnoban
versenyzett a Brno Open
nemzetközi táncversenyen.
Ádám és Rebeka a magyar
bajnoktól nem sokkal lemarad
va a 19. helyen végzett 33 pár
ból. András és Györgyi a fel
nőttek nagyon erős

mezőnyében 16 párt tudtak
maguk mögé utasítani. Április
közepén Székésfehérváron a B
Osztályos Országos
Bajnokságon Perei Péter és
Sárközi Noémi a junior II,
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ed ező áron j"ndé .

'otóalbumm' I p z
atáridő el i !

l .' •r

- Fényképezőgépek: 4100 Ft-tól
- Számológépek, kalkulátorok

- Karórák, faliórák, ébresztő órák
- Színesfilm akció AGFA

- Fotóalbumok nagy választékban!
~

Könyvek, albumok, szótárak, gyermekkönyvek,
műsoros CD-k, kazetták.

••
KONYVESBOLT

ÉS 'TT - '"R L I '."'Ut ED\ES' S RLÓITl

o
A Julica Uzletház nevet változtatott, ezentú/

OMart üzletház néven várja kedves vásár/óit!

Új FordFocus
Kombi modell
már 3.495.000
forinttól

Új FordFocus
5 ajtós modell
már 3.320.000

=II.~~ forinttól

Új FordFocus ~------------------~

4 ajtós modell
már 3.470.000

forinttóI !-=~tiiiiii;;;;::::__a

Sándor Service Kft.

KEDVEZÖ HITELKONSTRUKCIÓK!

5310 Kisújszállás, Deák F. u. 69-75.

Tel.: 59/321-134; 59/520-750, Fax: 59/322-300
e·mail: fsandor@mail.externet.hu • www.fordsandorservice.hu

Már OFt önerővel 84 hónapos futamidőre!

KERESSE FEL MÁRKAKERESKEDÉSÜNKET!



A Liget Fürdő kampingjében rendezték meg
idén a majálissal egybekötött sajt- és túrófeszti
vált. A kissé zsúfolt helyen április 30-án és május
l-jén egész napos műsor várta a látogatókat,
akiknek ingyenes fürdési lehetőséget biztosított a
strand.

A kiállítók részéról viszonylag gyér volt az ér
deklődés a fesztivál iránt. Alig 6 sajtos cég kínál
ta tennékeit, a boros kiállítók majdhogynem töb
ben voltak.

A rendezvényt meglátogatták Gyomaendrőd

német és lengyel testvérvárosainak küldöttségei is.

2005. május Szó-Beszéd 13

KIVITELEZÉS

Tavasszal jobban látszik a mobilod.

•Es Te hOgy vagy?

za
ÉMI-TOV

Prokoncept
energiatakarékos építési rend
szer kétoldali höszigeleléssel

~_""'iIpoII-:t.ir-~~--;::"n •So-70o/..kal kevesebb fűtési
költség

• Höhídmentes szerkezet

Gyomaendrőd Hősök útja 51.
Terefon: 66/282-440.: Mo~il: 30/332-6075, 3lf/627-8234
Nyitva: hétköznap /-17 óráig, szombaton 7-12 óráig



Ingyenes apróhirdetések
,

HAZ
Nagylaposol1 a Mester u. 2.

szám alatt 3 szobás, fúrdőszobás

családi ház eladó új alsóépülettel,
garázzsal, nagy telekkel, kazán
fütésse!' Állattartásra is alkalmas.
Irányár: 3,9 millió Ft. Érd.:
66/282-286

Endrődön összkomfortos két
szintes családi ház eladó. Irányár:
8 millió Ft. Érd.: 66/284-334

Gyomaendrődön, a
Magtárlaposi u. I-3. szám alatt
épülőfélben lévő ikerház eladó.
Szoc.pol. igénybe vebető. hányár:
megegyezés szerint. Érd.: 30/565
77-90

Gyomán komfort nélküli báz
eladó a Kisréti ll. 9. szám alatt.
Irányár: 3 millió Ft. Érd.: Gyoma,
Kisréti u. 7/1.

Gyoma, Hősök u. 99. szám latt
kertes, kétszobás, konyhás, fúrdő

szobás, összkomfortos ház eladó.
Irányár: 9 millió Ft. Érd.: 386-867

Öregszőlőben egyszerű ház
eladó. Érd.: 66/284-741

Gyomaendrődön az Arany
János u. l. szám alatt nagy családi
ház eladó. Irányár: 12 millió Ft.
Érd. 20/9-706-877

Új 5 szobás, kétszintes
amerikai konyhás, fürdő-

szobákkal, garázzsal, nagy
telekkel családi ház eladó
Gyomaendrőd, Körösi u. 7/1. szám
alatt. Érd.: 20/804-1405

Gyomaendrődön a Sugár u.
50. szám alatti padlásszobás ház
garázzsal. ipari árammal sürgősen

eladó. Érd.: 301484-2758
Gyomán, Kiss B. u. 4. szám

alatt tetőteres, hőszigetelt családi
ház eladó, illetve: lakótelepi cserét
2. emeletig és vízparti nyaralót
beszámítok. Irányár: 15,5 millíó
Ft. Érd.: 70/331-69-86

Sörözővé átalakitható lakóház
eladó a Hősök útja 21. szám alatt.
Tervek, engedélyek, anyagok meg
vannak. Irányár: 2,9 millió Ft.
Érd.: 20/972-9796

Endrődön a Fő úton összkom
fortos, erkélyes, padlástér beépi
thetőséggel családi ház eladó.
Október 6 Itp-i csere beszámítással
is érdekel' Irányár: 8,4 millió Ft.
Érd.: 66/283-377

Öregsző)őben 230 I m2
ter(iletü ingatlan - 63 m2
lakóépület, kert, szántó, mel
léképületek, vezetékes viz, gáz- és
telefoncsonk - eladó. Irányár: 1,4
millió Ft. Érd.: 30/388-5412

Gyomán a központban
tetőteres, hőszigetelt családi ház

melléképülettel, garázzsal, ipari
árammal 600 m' telken eladó l

Irányár: 14 míllió Ft. 30/471-6476
Gyomán, a Révlaposon, a

fLirdő felöli oldalon, belül teljesen
felújított családi ház eladó.
Irányár: 10 millió Ft. 20/9342-171

Gyomaendrőd, Rózsa F. u. 14.
szám alatí padlásszobás családi
ház eladó. Kisebb csere érdekel.
Irányár: 9,5 millió Ft. Érd.:
30/249-7622

Endrődön a Szélmalom út 4 I.
szám alatti ház alsóépületekkel,
nagy kerttel eladó. Irányár: 3 mil
lió Ft. Érd: 386-435

Fürdőhöz, Köröshöz közel
nyaraló eladó. Érd.: 386-954

Gyomaendrőd, Csurgó u. I.
szám alattí kétszobás, konyhás,
összkomfortos ház eladó. Irányár:
3,2 millió Ft. Érd.: 70/294-8695

Endrődön a Deák Ferenc LI. 3.
szám alatti családi ház eladó.
Irányár: 1,5 millió Ft. Érd.: 283
553

Gyomán a Bajcsy u. 141. szá
mal atti lebontásra váró ház
telekáron eladó. Érd.: 30/537-6503

Gyomán kétszobás, nappalis
ház eladó, nagyobb csere érdekel.
Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.:
30/535-0253

Endrődön 110 m'-es családi
ház 7,8 milliós és 90 m'-es családi
ház 12 milliós irányáron illetve
Gyomán 140 m2-es családi ház 15
milliós irányáron eladó. Érd.:
70/623-71-79

Endrődön, Sugár u. 61. szám
alatt 3 szobás, összkomfortos ház
eladó. Irányár: 7 millió Ft. Érd.:
30/3878-487

Kertes családi ház eladó.
Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 284
482

Gyomán, a Budai úton kertes
családi ház eladó. Érd.: 386-414,
70/5787-156

Kockaház eladó a fürdő

közelében, vagy társasházra
cserélhető. Irányár: 6,5 millió Ft.
Érd.: 284-885

Házingatlan 1612 m'-en eladó
Gyomaendrőd, Fő út 154. szám
alatt a Shell kúttal szemben.
Irányár: 3 millió Ft. Érd.: Gyoma,
Bajcsy u. 41/1. Tel.: 30/325-5090

Endrődön a Toronyi utcában
összkomfortos, amerikai konyhás,
garázsos családi ház parkosított
kerttel eladó. Tetőtér is beépíthető.

Irányár: 12 millió Ft. Érd.: 285
810, 70/215-03-04

Gyomán a piachoz közel, kél
szobás, összkomfortos családi ház
nagy portával eladó a Pásztor J, u.

6. szám alatt. Érd.: 284-245,
70/567-3574

Gyomán a Rákóczi út 8. szám
alatt összkomfortos családi ház
melléképülettel, garázzsal,
sürgősen eladó. Irányár: 8 millió
Ft. Érd.: 19 óra után, 283-044

Gyomaendrődön kb. 90 m'-es
családi ház parkosított kerttel,
saroktelken eladó. Irányár: 12 mil
lió Ft. Érd.: 66/285-810 vagy
70/215-0304

Besenyszegen, Tanács u. 25/ I.
szám alatt többszobás családi ház
eladó. Irányár: 15 millió Ft. Érd.:
70/616-49-03

Gyomán fél ikerház, 4 szobás,
összkomfortos, gázos, szuterénos,
telefonos. teljes közmüvel,
parkositott udvan'al eladó vagy
kisebb családi házra cserélhető.

Irányár: 13 millió Ft. Érd.: 283
396

Endrődön a Polányi M. u. 49.
szám alattí ház eladó. Irányár: 6,5
millió Ft. Érd.: 20/247-0999

Gyomán az Attila u. 6/1. szám
alatt tetőteres, 5 szobás családi ház
eladó. Irányár: 15,5 millió Ft. Érd.:
30/6677-031

Öregszőlőben a Diófa u. 12.
szám alatti kétszobás, összkomfor
tos ház nagy földdel, mel
léképülettel eladó. Irányár: ),6
millió Ft. Érd.: 30/43\-2192, vagy
a helyszínen.

Endrődön a Sugár úton
parasztház eladó bővitési

lehetőséggel. Irányár: 3,2 míllió
Ft. Érd.: 20/524-7863

Gyomán az Arany János u. 16.
szám alatt 4 szobás, összkomfortos
családi ház eladó. Irányár: 8,5 mil
lió Ft. Érd.: a helyszínen
hétvégeken.

Gyomaendrődön a Bánomkerti
út 20. szám alatti téglaépület, két
szobás, összkomfortos, saját
ivóvízellátással, l hektár földdel,
gyümölcsössel eladó. Irányár: 5
millió Ft. Érd.: 285-510

Endrődön a Fazekasi úton
fel új ított (fűtésrendszer,

világitástechnika, vízvezeték) bel
sővel, kétszobás, összkomfortos
ház eladó. Érd.: 70/368-7 J18

Gyomán, a Kálvin úton 92 m'
es, két szoba, nappal is ház, ve
gyes+gáz fűtéssel, ipari árammal,
ipari gázzal, különálló üzlethelyi
séggel eladó. Irányár: 7,9 millió
Ft. Érd.: 30/487-70-17

LAKÁS
Gyomaendrődön lakótelepi

lakást vennék. Tel.: 30/98-l 00-25

Vásártéri ltp-en második
emeleti erkélyes, kétszobás lakás
hosszú távra kíadó. Ugyanitt dami
los új fűnyiró eladó. Érdeklődni:

66/283-103
Október 6 lakótelepen 86 m~

es 3,5 szobás lakás eladó. Irányár:
5,5 millió Ft. Érd.: 30/94-388-16

Vásártéri ltp A épületben 2.
emeletí erkély nélküli lakás garáz
zsal eladó. Érd.: 20/490-7557

Gyomán, a Vásártéri ltp-en
eladó egy 1,5 szobás, jó állapotban
lévő lakás. Irányár: 4,35 millió Ft.
Érd.: 30/391-4526

Eladó 1+2 félszobás, elős

zabás, fürdőszobás, konyhás
lakótelepi lakás teljes komfortta!.
Irányár: 9,3 millió Ft. Érd.:
Budapest, Kisfaludy 10. Te!.:
1/377-0833

Gyomán, a Vásártéri ltp-en, a
4 lakásos társasházban I. emeleti
lakás alsó épülettel eladó. Érd.:
661282-253, 30/261-5127

Gyomán a Vásártéri ltp-en a 4
lakásos társasházban földszinti
lakás eladó. Irányár: 6,5 millió Ft.
Érd.: 283-080

KERT, TELEK
Endrődön, a Baross utca 29.

sz. alatt 340 négyszögöl, bekerített
építés í telek, vízzel, villannyal
eladó. Irányár: 2,5 míllió Ft. Érd.:
20/597-15-23

Gyomán építési telek engedé
lyes tervrajzzal eladó. Irányár: 2.2
millió Ft. Érd.: 30/305-6018

Karosszéria
és kipufogójavítás!
Érd.; 30/524-37-00

Gyomán, a Fűzfás zugban víz
parti, összkomfortos nyaraló
eladó. Irányár: 7 millió Ft. Érd.:
20/9645-260

A Kondorosi úton, Endrőd és
Öregszőlő között tanya eladó.
Érd.: 70/5436-342

Gyomán, a Pocos kertben
2290 m' szántó-gyümölcsös eladó.
Kút, villany van. Érd.: 20/545
0947

Gyomaendrőd külterületén,
Póhalmon gazdálkodásra alkalmas
tanya 6 hektár földdel eladó.
Irányár: megegyezés szerint. Érd.:
30/483-4032

A Sóczó zugban 810 m' bek
erített vízparti gyümölcsös
alápincézett kőházzal eladó.
Irányár: 5 millió Ft. Érd.: 284-196

A Füzfás zugban 300
négyszögöl gyümölcsös eladó.
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Érdeklődni: ..
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Pannon Safe BiztosításközlJetítő Kft
Miértfizeli1e többet? Mi megkeressük Önnek a legkedvezőbbet!

- Kötelező gépjánnű és casco bíztosítások
- Lakásbiztosítások· Vállalkozói vagyonbiztosítások

- Személybiztositások • Utasbiztosítások
- Nyugdíjpénztár· Egészségpénztár • Nemzetközi zöldkártya

Tóth Imréné biztosítási alkusz,
Gyomaendrőd,Kálvin u. 63. Telefon: 30/487-7017,70/382-2648

Ingyenes az apró!
A Szó- Beszéd ingyenesen jelenteti meg azoknak az o]vasók
nak a lakossági apróhirdetéseit, akik ezen a szelvényen
küldik be megjelentetés céljából! A szelvényen a megjelölt
helyre kell beírní a kívánt szöveget és a szelvényt leve
lezőlapon vagy borítékban elküldeni a következő címre: Szó
Beszéd 5500 Gyomaendrőd, Pf.: 48. Egy apróhirdetés
szövege lehetőleg ne tartaJmazzon 15 szónál többet! A hirde
tések szövegéért felelősséget nem vállal a szerkesztőség!

Feladó neve: .

Címe: , .

Az apróhirdetés szövege: .

Gyomán, a városközpont
ban, a Fő út 185, sz. alatti
üzletházban két üzlethelyiség
kiadó. Érdeklődni telefon:
30/9584-793

A Tótkaép Kft.
felvételt hirdet

kőműves munkakörbe!
Telefon:

30/338-42-25

elvihető. Érd.: 30/559-6327
Talajok legkülönbözöbb

igényű szántása, marása,
egyengetése, füvesitéshez
előkészítés. Érd.: 386-053

Takaritást, mosást, vasalás!'

bevásárlást vállalok. Ugyanitt egy
nagy hűtőszekrény eladó 25 ezer

ft-ért. Érd.: Gyoma, Pósa u. 22.
Asztalost, vagy üvegest

felveszek helyi munkára. Lehet
leszázalékolt is! 30/9-436-691

Kisebb kőműves munkát,
hidegburkolást, laminált parketta
alá aljzatkiegyenlítést vállalok.
érd.: Fehér Attila, 30/360-8128

Veszélyes fák kivágását,
gallyazását, tLizifa felvágását vál
lalom láncfűrésszel. Érdeklődni:

70/283-0347

Bér, munkaügy, TB,
magánnyugdíjpénztár és

nyugdíjügyek intézése
vállalkozóként akár

a helyszínen vagy
a megbízó telephelyén eseti

ill. folyamatos jelleggel.
Tel.: 30/625-77-50

fogas, zsákok, Trabant első

futómű, láncfürész, barkácsgép,
régi bútorok eladók. 66/436-086

Nyugati használtcikkek ol
csón eladók: 50 cm'-es robogó,
sarokülő garnitúra szobába, kony
hába, kerékpárok, fűnyirók,

sertéskábitó, táskavarrógép,
alufelni 14-es, tévé, stb. Érd.:

Gyoma, Kulich. Gy. u. l3/1. Érd.:
20/9857-259

Használtcikkek kaphatók:
hűtő, fagyasztó, kerékpárok, cent
rifugák, 3 funkciós jó állapotú
babakocsi, varrógépek, fűnyirók.

stb. Érd.: Gyomaendrőd, Körgát

u. 25. Tel. 282-366,30/978-1803,

30/487-3964
Vasalást, takarítást vállalok.

Tel.: 661283-901
Megbizható hölgy munkát

vállalna: vasalást, mosást, igény
szerint bevásárlást. Trágya ingyen

megvásárolhatók az ENeI
területén, a Fő út 8 lll. szám alatt.
Érd.: 66/284-327

Kf-04 tipusú négyütemü kerti
kapáló tartozékokkal és rászerel
hető fünyíróval, utánfutóval eladó.

Irányár: SO ezer Ft. Érd.: 66/285

011
Szobakerékpár és kis méretű

szönyegszövő eladó. Érd.: Gyoma,

Pásztor u. I.
Öntöttvas fürdőkád eladó.

Érd. 30/9123-140
3 db gázkonvektor 100 ezer Ft

ért, bontott beltéri és bejárati ajtók
8 ezer és 15 ezer Ft-ért, valamint

egy 120 literes hűtő 10 ezer Ft-ért
eladó. Érd.: 20/9188-226

Kovácsoltvas nagykapuk,
kerítések kűlönböző méretben,
beszereléssel eladók. Tel.: 30/244

3183
Eladó egy 1,5 KW-os,

2900/perc alatti fordulatszámú vil

lanymotor és egy állitható
babakocsi. Érd.: 661282-798

Ágyazható ülőpad, gyer-
mekheverő, vitrines szekrény, két
párnás szék és két fotel eladó.
Irányár: 18 ezer Ft. Érd.: 661282
247

Új állapotban lévő szobai
betegkocsi és Singer varrógép
eladó. Irányár: 30 ezer és 15 ezer
Ft. Érd.: 284-596

Alsó épületbe bérlőt keresek.
Érd.: 66/283-987

Hat fiókos mélyhűtő szekrény
megkímélt állapotban eladó. Ir. ár.:
40 ezer Ft. Érd.: 70/623-7179

MTZ után sorközművelő kul

tivátor, műtrágyszóró, talajJazitó,
rotakapa, Thomas szivattyú tar
tozékokkal és vágógalamb eladó.
Érd.: 661284-082

Alig használt asztali tűzhely és
1200-es Zsiguli motor eladó. Érd.
30/858-6082

Új fürdőszoba berendezés min
den tartozékkal jutányos áron
eladó. Érd.: 386-473

Kétfunkciós babakocsi kiságy
pelenkázóval, kádtartó, megkimélt
állapotban olcsón eladó. Érd.:
30/565-2314

Autós gyennekülés 0-13 kg,

járóka, kismamaruhák, kerékpárra

szerelhető új kisülés eladó. Tel.:
30/684-6908

Fekvenyomó pad J20 kg
súllyal eladó. Irányár: 35 ezer Ft.

Érd.: 30/516-5811
Süldők, hízók, vadkacsák és

tojásaik, vashordók, műanyag

hordók, 7 mázsáig mérő mérleg,

FESTŐ

SZAKMUNKÁSOKAT
keresek felvételre!

20/9645260

JÁRMŰ

MIKROBUSZ
BÉRELHETŐ!

9 személyes, klímás.
Telefon: 20/9-506-703

Gázpalack eladó. Tel.: 283-901
Garázsok bérelhetők, vagy

ÁLLAT

EGYÉB

Veszek 8-10 db Braun tyúkot,

l db kakast másfél éves korig. Tel.:
70/273-4406

Három éves Újfundlandi szuka

kutya eladó betegség miatt jó
helyre. Irányár: 30 ezer Ft. Érd.:
Gyomaendrőd, Kálvin u. 36.

Hét hónapos fajtiszta
németjuhász kutya ingyen elvihető

költözködés miatt. Érd.: 70/623
7179

Közepes termetű kutya ingyen
elvihető. Érd.: 20/9645-90 l,
66/282-840

Érd.: 661283-90 I
A Harcsás zugban gyümölc

söskert, termő gyümölcsfákkal és
szőlővel eladó. Irányár: 500 ezer
Ft. Érd.: 284-498 .. 30/4180- 355

Endrődön a Toronyi u. végén a
körgát külső oldalán, közművek

mellett, 2021 m' kis gazdasági
terület eladó. Irányár: 550 ezer Ft.
Érd.: 06-1/376-8944 (este 8 óráig).

Gyomán, a Pocos kertben 1533
m' és 17 \ 2 m' zárt kertek egyben
vagy külön is eladók. Érd.: 66/285
056

Gyomán a Pocos kertben 1561
m' kert eladó, fele gyümölcsös,
fele veteményes. Irányár: 130 ezer
Ft. Érd.: Gyoma, Béke u. 7.

Telek kiadó lakókocsival fa
dísznövény kereskedésnek, egyéb
nek a Főút 101. szám alatt. Érd.:

66/283-155
Öregszőlőben, a gyomai

határúthoz közel fél hektár zárt
kerti földterület eladó (AK: 15,39).
Tel.: 284-167

Endrődön, a Harcsás-zugban
2557 m' területű kert, faházzal, vil

lannyal, horgászható csatorna mel
lett eladó. Irányár: 2,8 millió Ft.

Érd.: 66/386-129

Fiat Seicento 900 S, megkímélt
állapotban, szervízkönyvvel, 63
ezer km-rel eladó. Irányár: 850
ezer Ft. Érd.: 30/9-451-572

Újfajta Babetta eladó, vagy

láncfűrészre cserélhető. Tel.:
701532-3376

Jó állapotban lévő Zastava I év
műszakival eladó. Irányár: 100

ezer Ft. Érd.: 66/282-156



Az idei tavaszi vásári szezon a
Construma építőipari szakkiállítás
sal kezdődött Budapesten, ahol
Gyomaendrődról a Németh Nyílás
zárógyártó Kft. és a Mammut tee
Hungary Kft. mutatta be termékeit.
Az április végén megrendezett Csa
ba Expón a Németh Kft. mellett a
Hőtechnikai és Gépipari Kft is kiál
lított. A műanyag nyílászárókat
gyártó Németh Kft. a Csaba Expo
nagydíját kapta meg. A kitüntetést
az elmúlt esztendóben a Hőterm ka
zánok gyártója, a Hőteehnikai és
Gépipari Kft. hozta el.

Barta Albert
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti út 25.

Tel./fax: 66/386-980, Mobil: 30/6190-570

Telefon: (66) 581-5 O

L Á I LET:
- Kapcsolók. vezetekek. kábelek. lámpák,

villanyszerelési anyagok árusítása
- Autohifj hangfalak, autóhangszórók,

han falcsatlakozók
SEBÓK&SEBÓK KIT.

Gjomaendród. Bajc~' u. 82.
Tc!': 66/581-540; 581-700; 10/9816-108:

30/6262-392 • Fax: 66/581-548
Internet: \ .sebokvll!.hu

E-maii: villszer@scbokill.hu

A klimatizált helyiség már nem luxus!
Minőségi klímák garanciával, elérhető áron
Szereltessen lakásba, üzletbe, irodába, műhelybe
klímaberendezést'
Meglévő berendezése baktérium és atka elleni
tisztítását. karbantartását bízza rám!

Hütökamrák építését, javítását vállalom.

~idea

LG

L~~,~~!
Kis költséggel szereltessen központi porszívó berendezést!

Tervezéssel, kivitelezéssel keressen fel!

~~a-~?
GGREE

Ezúton értesítjük Önöket, hogya

Nyitva tartás: hétfőtől-péntekig 9-18 óráig, szombaton 9-13 óráig.

üzletet nyitott Gyomaenrődön a Fő út 157. szám alatt.

öltöny, kosztüm, kabát, blézer, férfi és női nadrág vásárlása esetén.

KíNÁLATUNKBÓL:
Női· kosztümök, blézerek, blúzok, szoknyák, nadrágok. Férfi - öltönyök, zakók, nadrágok.

Az itt vásárolt áruk méretreigazítását ingyen vállaljuk!
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DezsőZoltán képviselő nem "bólogatójános"
(1Ilte/júllk (l lap ..J.. oIdaláll )

Hitelügyintézés!
Gyorsan, szakszerüen, ügyfélcentriku

san, egyedi igény szerint, felelősséggel,

banki háttérrel!
500.000 Ft-tól 30.000.000 Ft-ig

FORINT ÉS DEVIZA
AL.APÚ HITEL.EK!
4 éves tapasztalattal!

Lakascélú és
szabad felhasználású hitelek!

Igényelhető:

Építkezés, új- és használt lakás
vásárlása, bővítés, korszerűsítés, felújítás,
garázs-, hétvégi házo, építési telek-, üdülő-,

valamint termőföld vásárlására! Hitelkiváltás!
Terhelt ingatlanra is plusz hitellehetőség!

Hite/kamat már 2,49 %-tó/!
ÚJ HITELEK:

• FÉSZEKRAKÓ PROGRAM
30 éves korig állami garanciával, 10 % ön

erővel, vagy önerő nélkül is állami kezesség
vállalássai, 50 %-os szocpollal

• OTTHONTEREMTŐ TÁMOGATÁS
35 éves korig használt lakás vásárlása ese

tén 50 %-os szocpollal

Köztisztviselői és közalkalmazotti
hitelek állami garanciával!

SzolgáItatá unk dfjm ntes, vagy kedvez
mény s díjú a hitel típu ától függőenl

Leinformálhstók vagyunkl
Hívjon bizalommal!!!

Az Iv zeit munkánk "rt ~ / /ős éget válla/unk!

Tóth Jánosné Tóth János
üzleti főtanácsadó területi képviselő

06-20/9376-738 06-20/9220-990

Boros Krisztina
ügyviteli asszisztens· Tel/fax: 66/352-537

.•
, , , ~



Bosszankodófürdővendégek

Nyereséges lett a fürdő

75 milliós támogatással
Emelték a strandigazgató fizetését

2

Vakegér
Rendkívül informatív tartalmú

inte/jút olvashatott a nép a május

huszonharmadiki megyei újságban A

cikk Dávid Imre polgármester egyik

mondatát vette címéül: Kinek mond
hatom, hogy vakegér 7 Az inte/jú

arról szól, hogy városunk pol
gármestere még ma is szívesen meg

néz egy-egy jó .focimeccset, már csak

azért is, mert a pálya széléről bün

tetlenül lehet bekiabálni. Például

vakegérnek nevezheti a bírót...

A sajtfesztivál idején megren

dezett öregfiúk kupán a Vasas egyko

ri kiválóságai is részt vettek. llovszky

Rudolf a Vasas egykori trénere egy
Vasas-mezze/ lepte meg a mi pol

gármesteriinket, akitől ebben az

interjúban arra az igen fontos

kérdésre is választ kerestek, hogy

hová keriilt a trikó. A polgármester

válaszában kifejtette, hogy először

arra gondolt, hogy az irodájában

helyezi el, aztán rájött arra, hogy ez

nem jó ötlet, "mert még valakinek
megtetszene és haza vinné." Ezek

szerint a városházán már lopnak is? 

tette fel a kérdést a legutóbbi önkor

mányzati ülésen egy képviselő.

Az interjú rávilágít még arra is,

hogy a polgármester bevallása

szerint soha nem volt aktív sportoló
és azért nem volt kedve focizni sem,

mert - idézem - "attól féltem, hogy
bokán rúgnak és nagyon fájni fog. "

Persze polgármesterként még így

is labdába lehet nígni, csak a bokáját

meg ne üsse az embe/~

Ja, a Vasas-trikót egyébként haza
vitte.

Szó-Beszéd

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.
múlt évi gazdálkodásának beszá
molóját megelégedéssel fogadta el a
képviselő-testület május 26-i ülésén.
Méltányolták Furka Sándor flirdőigaz

gató takarékossági intézkedéseit és
emgemelték a fizetését ez év január I
től visszamenőleges hatállyal havi
bruttó 200 ezer forintra.

Ugyanettől az időponttól 36 ezer
forintra emelte a felügyelő bizottság
elnökének, Katona Lajos alpol-

Panaszos telefonok érkeztek
szerkesztőségünkbe. Május utolsó
hétvégéjén, május 29-én vasárnap
délelőtt kánikulai meleggel búcsúzott
a május és mint az ilyenor lenni
szokott, az emberek hűsülést keresve
megrohamozták a Liget Fürdőt. Volt,
hogy 15-20 percet kellett sorba állni
az új főbejárat kasszájánál, ahol a
karszalagokat felragasztották a
vendégek kezére, majd a forgóajtóba
be-beakadó vendégeket kellett kisza
badítaniuk a flirdő dolgozóinak.

A vendégeket odabenn újabb
meglepetés érte, a kinti medencék
közül a hátsó medencében még nem
volt víz, így az embertömeg a mély
úszúmedence, a kis forróvizes
medence és a pancsoló közül
választhatott. Tény, hogy a benti

2005. június

gármesternek a tiszteletdíj át, a
képviselő-testület néhány tagjából álló
felügyelő bizottság tiszteletdíját pedig
havi 30 ezer forintban határozták meg.

A Liget Fürdő Kft. egyébként a I
múlt évre l millió 140 ezer forint mér
leg szerinti eredményt mutatott ki úgy,
hogy 2004-ben a tulajdonos önkor
mányzattól öszesen 75 millió forint
támogatást kapott, melynek jelentős I
része működési költségeinek
fedezésére és beruházásra lett fordítva. t

fedett rész is nyitva volt, igaz ott
napozni nem lehetett.

Lapunk a helyszínen éppen egy
kifelé igyekvő héttagú túrkevei
családdal találkozott, bosszankodva
követelte vissza az összesen 3600
forintnyi értékű belépőjegyei árát,
mondván alig 10 percet voltak bent,
de a medencék zsúfoltsága miatt itt
nem tudtak nyugodtan pihenni. Ezen
a hétvégén nem ez volt az egyedüli
ilyen eset.

Valószínűleg az új flirdőigazgató 
városháza által is elismert
takarékossági intézkedései közé tar
tozik az is, hogy állítólag csak június
10-ére engedik tele vízzel a hátsó
medencét. Hogy addig mennyien
viszik rossz hírét fúrdőnknek, talán
senkit sem érdekel...

Új gumiabroncsok
árusítása mindenféle gépjárműhöz,

targoncához!
Szerelés, javítás, centírozás!

Katona György gumijavító
Gyoma, Bajcsy u. 107. Telefon: 66/285-127

Füszer..Csetttege
Gyomaeendrőd, Hősök útja 46.

Minden reggel friss,

helyben sütött péksütemények!

Hirdetésfelvétel
Telefon: 70/22-632-99
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Gyomaendrőd közbiztonsági
helyzetéről, a Gyomaendrődi

Rendőrőrs múlt évi tevékenységéről

számolt be Paraizs Tamás főhadnagy,

őrsparancsnok a képviselő-testület

május 26-i ülésén, amelyen részt vett
Oltyán Sándor alezredes, a Szarvasi
Rendőrkapitányság vezetője is. A
beszámolóban elhangzott, hogy a
rendőrőrs illetékességi területén 2003
ban 543 bűncselekmény vált ismertté,
2004-ben pedig 499. Az összes bűncse

lekmény 67 százaléka vagyon elleni
bűneset.

Tavaly mintegy 28 százalékkal
emelkedett az előző évhez képest a
betöréses lopások száma. Emelkedett a
rablások száma is. Csökkent viszont a
közrend elleni bűncselekmények

száma, nőtt viszont a testi sértések
száma.

A rendőrőrs felderítési mutatója 2003
ban 57, 8 százalékos volt, 2004-ben ez
40,5 százalékra csökkent. Szintén
csökkent a nyomozás eredményességi
mutatója is, amely 2003-ban 59,9 száza
lék volt, 2004-ben pedíg 48,5 százalék. A
rendőrőrs vezetése szerint a bűnügyi

munka színvonala nem változott jelen
tősen, javulás tapasztalható a vagyon
elleni bűncselekmények feldolgozása
terén.

A rendőrjárőrök folymataosan cirkál
nak a városban. A járőrállomány

átlagéletkora 29 év.
Tavaly a városban és környékén

Szó-Beszéd

összesen 87 közúti közlekedési baleset
történt, amelyből négy volt halálos
kimenetelű. A bekövetkezett balesetek
okai a látási- és útviszonyok figyelmen
kívül hagyása, az elsőbbség és a
kanyarodás, valamint az előzés

szabályainak megsértése.
Fokozottan ellenőrizték a rendőrök a

bicikliseket is, így csökkent az általuk
okozott balesetek száma is. Az idei
közlekedésrendészeti feladataik egyík fő

iránya az ittas járművezetők kiszűrése

marad.
Az őrsparancsnok úgy értékeli, hogy

az önkormányzat és a helyi rendőrőrs

közötti kapcsolat jónak mondtható és
kölcsönösen segítik egymás ered
ményességét. Az örsparancsnok havonta
ad tájékoztatót a város havi lapjának, a
Szó-Beszédnek viszont nem.

A képviselő-testület ülésén a hall
gatóság sorai ból érkezett először

vélemény a rendőrség munkájával kap
csolatban. Dr. Farkasinszki Erzsébet
mondta el tapasztalatait. Egyik hétvégén
betörtek most épülő házához, és elvittek
két tekercsnyi szigetelőanyagat.

- Szóltunk a rendőrségnek, akik kijöt
tek helyszínelni, de aztán úgy gondolták,
hogy nincs itt semmi nyom, amit
rögzítení kellene. De aztán mégis elvitték
a baltát, erre aztán azt mondta a bátyám,
hogy "na most már baltánk sem leszl"

A doktornő éjjeliőrt fogadott, aki
tapasztalta, hogy egy nap kihagyással
újra egy betörő mászott át a kerítésen.
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Oltyán kapitányságvezető válaszában
kifejtette, hogy itt egy egyedi esetről

lehet szó és rajta vannak az ügyön.
Dr. Farkasinszki Erzsébet elmondta

még, hogya kömyékükön embert vertek
meg az utcán valakik, kocsit törtek fel,
tehát van baj elég. A doktomő hozzátette
még, hogy kritikai észrevételét most
elmondta és ezután majd óvatosabban
közlekedik, lassabban hajt és nem parkol
tilosban sem, mert valószínűleg ezután
"rászállnak" majd a rendőrök ...

A doktornő felszólalását követően a
képviselők részéről még néhány észrevé
tel hangzott el. Csányi István azt kifogá
solta, hogy a délutánonként és esténként
motorkerékpárjukkal száguldozó fiatalok
ellen semmit sem tesz a rendőrség.

Csányi képviselő egyszer azt is látta,
hogyamotorjaikat túráztató, bőgető

fiata!októl nem messze a rendőr egy
Trabantot állitott meg, és azt vizsgálta
erősen körbe-körbe járva a járművet.

Kífogásolták még, hogya díszkó végén
hajnalban hazakóválygó fiatalokat, akik
olykor üvegeket törnek az aszfalton, ran
dalíroznak, soha nem kíséri rendőr.

Oltyán rendőrkapitány válaszában a
szülők felelősségét hangoztatta, valamint
hangsúlyozta, hogy "iszonyatos nagy
területet" kell bejárnia éjszakánként a két
rendőrjárőrnek a kocsival. Oltyán
kapitány végül kérte a képviselő

testületet, hogy közpénzből vegyenek a
rendőrőrsnek két motorbiciklit.

H. E.

Verso Biztosítási Alkusz Kft.
Generali, Hungaria, Garancia, AB Aegon, Uniqa, Union,
Európa biztosítások teljes körű ügyintézése.

- kárfelmérés
- korrekt, gyors kárrendezés,
- vagyonbiztosítás (lakás, üzlet, üzem ... stb)
- kötelező felelősség-, Casco-biztosítás
- életbiztosítás
- nyugdíj-előtakarékosság

- egyéb módozatok az ügyfél igényei szerint.

Gyomaendrődi képviselet:
Kiss lajosné (Éva) Gyomaendrőd, Madách u. 2/2.
el.: 66/284-989, mobil: 30/2660-788

Körösi Weekend Horgász-,
hobby-, kempingszaküzlet

HORGÁSZFELSZERELÉSEK
teljes márkakínálat

OLYAMATOS AKCIÓKI
Állateledel:

minden alap- és prémiumkategóriában

Endrőd, Hídfő út 12.
Telefon: 70/2610-472

Nyitva: 8-17 óráig,
szombat, vasárnap 8-12 óráig
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Régi bútorokat~

30/9-533-594,30/393-2162

használati tárg'yakat vásárolok,
készpénzben ;1 helyszínen fizetek!

- Véleményem szerint mielőtt dics
himnuszokat zengenénk a fejlődésről,

meg kellene hallani a gyomaendrődi

adófizető polgárok véleményét is, mert
ezek nem minden esetben egyeznek
meg a megyei napilapban nyilatkozó
polgármesteri szavakkal. 1996 óta mint
egy 1500 fővel csökkent a lakosság
száma Gyomaendrődön. Az iskolát
végzett fiataljaink nem témek vissza
szülőhelyükre, sokan felnőtt fejjel
kénytelenek elköltözni a városból és
keresnek megélhetést az ország más
részein és külföldön. Mintegy 3500
azoknak a száma, aki Gyomaendrődön

vannak bejelentve állandó lakosként, de
nem itt élnek és dolgoznak. Az ipari
park évek óta üresen áll, befektető

nincs, új munkahelyek nem létesültek.
Az utak fejlesztése egyébként az adózók
plusz befizetéseiből valósult meg.
Megépült egy fedett fürdő, amely
véleményem szerint nem kellően átgon
dolt tervek alapján került kivitelezésre.
A közel egy milliárd forintos beruházás
saI igazából nem bővült a szolgáltatások
köre, hacsak annyival nem, hogy télen
is lehet úszni. A flirdő fejlesztése továb
bi terheket rótt az önkormányzatra, így
az adófizető lakosságra is, hiszen a
fürdő működtetése évi mintegy 70 mil
lió forintjába kerül a városnak.

A legutóbbi polgármesteri
választáson megmérette magát. Akkor
nem sikerült. Jövőre újra meg
próbálkozik?

- Nincs még itt az ideje részemről

erről beszélni. Az önkormányzati
választások 2006. októberében lesznek,
ahol olyan polgármestert kell választa
nia a lakosságnak, aki kellő aktivitással
nem a hatalom birtoklását, hanem a
város fejlődését és az itt élő emberek
érvényesülését helyezi előtérbe.

•

hogy az adott témában a kezüket rend
szeresen helybenhagyólag emelik fel.
Én soha nem voltam bólogatójános.

- Visszatérve a képviselő-testület

munkájához, tény, hogy mig szinte kivé
tel nélkül minden képviselő egyetértően

szavaz, Ön nem átal! nemmel szavazni
vagy tartózkodni különböző témában.

- Én nem függök a polgármestertől,

nekem ő nem munkáltatóm, nem várok
és nem kapok önkormányzati megren
deléseket, amelyekkel a véleményemet
esetleg befolyásolni lehetne.

- Mire gondol konkrétan?
- Nem vagyok önkrományzati fenn-

tartású intézmény alkalmazottja, igaz
gatója, nem dolgozik családtagom
önkormányzati intézményben vagy a
városházán, nem végzek szolgáltatást az
önkormányzat részére és nem nyújtok
be pályázatokat sem önkormányzati
pénzek elnyerésére. Emellett nem
vagyok a polgármester kebelbarátja
sem, noha dr. Frankó Károly
lemondását követően, 1996-ban egyike
voltam azoknak, akik segítették dr.
Dávid Imre polgármesterré választását.
De így legalább megmaradtam a
lakossági érdekek
képviselőjének.

Mindenesetre
nem sok kifogásolni
valója lehet, hiszen a
város fejlődik, épült
új szemétlerakó, új
fürdő, épültek új
utak, terek, új iskola
és idősek otthona.

A fideszes Dezső Zoltán 1998 óta
tagja a gyomaendrődi képviselő

testületnek és egyben a Békés Megyei
Közgyűlésnek is. Őt kérdeztük
képviselői munkájáról.

Önt képviselőtársai gyakran
vádolják azzal, hogy testületi és
bizottsági üléseken hozzászólásaival,
észrevételeivel, kérdéseivel akadályozza
a gyűlések menetét. Többek szerint az
Ön és a polgármester között feszülő

személyes ellentétet nem az üléseken
kellene kiélnie.

- Az önkormányzati üléseken fel
vetett kérdéseim minden esetben
közérdekűek, még ha azt a polgármester
gyakran a személye elleni támadásnak
is minősíti. Persze van néhány olyan
képviselő-társam is, akik szeretnének
minél hamarabb túl lenni a napirendi
pontok megszavazásán, ezért hoz
zászólásaimat, kérdéseimet csupán
felesleges időpocsékolásnak veszik.
Önkormányzati ülésen személyes jellegű

problémát még sohasem vetettem fel.
- Van egyébként személyes ellentét

Ön és a polgármester között?
- Részemről nincs személyes ellen

tét. Nem tudom viszont elfogadni a
rendszerváltás után 15 évvel sem azt a
diktatórikus vezetési módszert, amely a
képviselőket csak szavazógépnek
használja. Dr. Dávid Imre közismerten
nem tűri a kritikát, a más véleményeket,
akkor nyugodt, ha mindenki bólogat
körülötte. Ugyanakkor megszólja,
lenézi a civil kezdeményezéseket, ha ő

nincs ebbe bevonva. Modora miatt ma
már oda jutott a város, hogy az emberek
félnek nyíltan véleményt mondani,
ezért nincs lakossági résztvevője sem az
egyébként nyilvános testületi üléseknek
s ez nem egészséges dolog egy
demokráciában. Emiatt nincs jó
kapcsolatban a környező településekkel,
ezért a Szarvasi Kistérségből átvitte a
várost a Békési Kistérségbe, de ott sem
jut eredményre Gyomaendrőd, elesve
ezzel különböző fejlesztési pénzektől.

- Mi a véleménye egyébként a
képviselő-testület munkájáról.

- Tiszteletben tartom mindenki
szándékát és képességét, még akkor is,
ha ez többnyire abban nyilvánul meg,



Levágták a hínárt a Dögin
2005. június

A Körösi Halászati Szövetkezet az
önkormányzat kérésére hínárvágást
végzett a Hantoskerti holtágon, közis
mertebb nevén a Dögin május
közepén. A hínárvágó hajó egy héten
át vágta a hínárt, amely aho ltág magas
szervesanyag tartalma és a kedvező

időjárás miatt rendkívüli módon elsza
porodott. A levágott hínárt és nádat
egy helyre tolta a gép és az önkor
mányzat egy markolóval kiemelte a
vízből, majd elszállították a kitermelt
növényi hulladékot. Ezel egyidőben a
szövetkezet olyan 6000 db pontyfélét
helyeztt a vízbe, amely fogyasztja a
vízinövényzetet. A hínárvágást
követően az önkormányzat teljes víz-

Szó-Beszéd

cserét hajtott végre aholtágon.
Tavaly a Hantoskerti holtágba 4410

db előnevelt sülőt, 420 db harcsát,
1400 kg egynyaras 20-40 dkg-os
ponty, 2100 kg kétnyaras 80 dkg f6löt
ti súlyú pontyot telepített aholtágba.
Június közepétől egész évben a múlt
évihez hasonló mennysiségü és fajtájú
hal kerűl aholtágba.

A Hantoskerti holtágba, a Torzsás,
Német és a Fűzfás zugba kerűl hal,
viszont a két endrődi, a Csókási és a
Ligeti holtágakba a rossz vízminőség

miatt nem telepítenek halat - tájékoz
tatta lapunkat Kiss Sándor, a Körösi
Halász Szövetkezet halászati vezetője.

A Kis Bálint Általános Iskola
pályázatot hirdet

gazdaságvezetői

munkakör betöltésére.
A munkakör betö\tésének feltételei:
- szakirányú felsőfokú végzettség

(számviteli, közgazdasági)
vagy felsőfokú szakképesítés

(mérlegképes könyvelő)

és főiskolai végzettség
- legalább 3 éves szakmai gyakorlat

A munkakör betöltésének kezdete:
2005. augusztus 01.

Részletes felvilágosítás kérhető:

Fülöp Istvánné igazgatónál
a66/386-016 vagy 20/397-0383

telefonszámon.
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ASZÓ-BESZÉD GAZDAHíREI
Békés megye szántóterületének 70

75 %-án őszi kalászosokat, kukoricát
és napraforgót vetettek 2004-ben.
Szerkezetváltás nem történt, mivel a
megye adottságai és a termelés
évszázados hagyományai és a piaci vis
zonyok az előzőekben említett
növények termesztését indokolják.

Tavaly - a beköszöntő téli hónapokat
kivéve - az ország és amegye mezőgaz

daságának lénygesen kevesebb meg
próbáltatással kellett szembenéznie az
időjárás tekintetében, mint egy évvel
korábban. A növénytermesztés hozamai
az elmúlt tíz év legmagasabbjaként
értékelhetők. A jó termés viszont túlter
meléssei párosult, ami felvevőpiac

nélkül azonnali árleszorító hatást fejtett
ki.

Őszi búzából 126.320 hektár
területen 6,2 tonna/ha termésátlaggal
783.184 tonna búza termett
megyénkben, amely az utóbbi évek
legjobb termésmennyiségét adta. A
gyengébb területeken is (Dévaványa,
Vésztő, Sarkad, Okány) 4,5 tonna/ha ter
mésátlag lett, a kiváló földeken pedig
(Telekgerendás, Orosháza, Szarvas) 7,5
tonna/ha termésátlag volt a jellemző.

Az őszi árpa 18.890 hektár területen
5,7 tonna/hektár termésátlaggal 107.673
tonna termést adott. A vetésterület a 2003.
évi 13.322 hektárhoz képest jelentősen,

több mint 5000 hektár területtel nőtt meg.
Igen jó termésátlagot adott az őszi árpa is.

A kedvező időjárási viszonyoknak
köszönhetően a kukorica is igen magas
termésátlagot adott, összesen 95.702
hektár területen 7 tonna/hektár termésát
lagal került betakarításra 738.990 tonna
összes mennyiség a megyében. A
legjobb termőterületeken a 9,5
tonna/hektár termésátlag is előfordult.

Gondot okozott, hogy intervenciós rak
tározás i problémák alakultak ki, ezért a
kukorica betakarítása vontatottá vált. A
felvásár!ási árak október végén 17
21.000 Ft/tonna között mozogtak.

Kiemelkedő termésátlag iett a
napraforgó növényből is, összesen
51.290 hektár területen 2,78 tonna/hektár
termésátlaggal 142.586 tonna termés ter
mett. A napraforgót a szabadpiacon
45.000 Ft/tonna áron értékesíteni lehetett
október végén.

A cukorrépa növénynél 5.015 hektár
előirányzott betakarítandó területről

4.930 hektár területen történt meg a
betakarítás 53 tonna/hektár, jó termésát
laggal.

Az őszi káposzta repce 5.490 ha
területen igen jó, 2,8 tonna/ha termésát
laggal összesen 15.372 tonna termést
adott megyénkben.

A megye állattenyésztési ágazatai
közül valamennyi ágazatban az állatok
létszáma további csökkenést mutat, kivé
tel a tehénállomány 2 %-os növekedése.
Az állattenyésztésben szinte egész évben
jelentős értékesítési problémák voltak. A

felvásár!ási árak a sertés, a baromfi és a
juh ágazatban sajnálatosan folyamatosan
csökkentek, így a gazdák komoly
veszteségeket könyvelhettek el.
Általánossá váltak a piaci zavarok, az
eladhatatlan termékkészletek, a rend
kívül alacsony fe!vásár!ási árak. A KSH
adatai alapján 2003. év átlagához képest
2004-re mind a sertés összlétszám, mind
pedig a kocalétszám több mint 20 száza
lékkal csökkent. A negatív piaci helyzet
nemcsak a háztáj i és kisgazdaságokat
érintette, hanem a nagytermelő ket is
nehéz helyzetbe hozta. Bár a sertés
relvásáriási árak 2003-hoz viszonyítva
12 százalékkal emelkedtek, ennek
ellenére a vágósertések száma drasztiku
san lecsökkent. A sertéstartók zöme a
teljes ellehetettlenü és szélére sodró
dott, ezzel az ágazat szerepe
megrendült a nemzetgazdaságon belül
is.

A juhlétszám is tovább csökkent. A
baromfitenyészetésben is jellemző volt a
felvásárlási árak csökkenése.
Nagymennyiségben érkezett az országba
olcsó, kétes minőségű import vágott
baromfi. Az Európai Unióba való
belépés után sajnos akadálytalanul
érkeznek a húsok, húskészítmények
nemcsak az unió belső piacáról, hanem a
legkülönbözőbb helyekről, ami tovább
rontja az állattenyésztés pozícióját.

Forrás: Békés Megyei
Földművelésügyi Hivatal
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Atánctanár aljegyző nem nézi le volt tanítványait, de megvan a véleménye

R mba kontra Kner
Lapunkban hónapról-hónapra

hírt adunk többek között a tár
sastáncosok eredményeiről is. A két
táncklub, anagymúltú Rumba és a
néhány éve akakult Kner táncklub
egy ással versengve teszik közzé
rendszeresen a táncversenyeken
elért eredményeit. A Rumba tánc
klub az önkor ányzati fenntartású
városi zeneiskoláhozintegrálódott,
míg a Kner táncklub az alapítványi
művészeti iskolát segíti.

A Rumba vezetője, Megyeri László
aki mellesleg a városháza aljegyzője és a
másik klub tánctanára, Tímár Krisztián
között nem felhőtlen a viszony. A Rumba
táncklub honlapján, az interneten
Megyeri László fogalmazta meg lesújtó
véleményét az egykori tanítványai
táncpedagógiai módszereiről, valamint a
másik táncklubban versenyző fiatalok
tánctcldásáról.

,

Alacsony szintű trénerek?

A Kner táncosai gyakran érzik úgy,
hogy táncversenyeken, ahol Megyeri
László versenybíróként is közreműködik

sokszor lepontozzák fiataljaikat, s ilyen
"szembeszél" ellenére is jó eredményeket
érnek el. Ezzel kapcsolatban írta Megyeri
László a már említett internetes oldalon a
következőket:

"A helyzet az, hogy nem a szembeszél
az ő problémájuk, hanem a tánctechniká

nak és a táncolás lényegének a fogya

tékos ismerete. Ha ezt leküzdik, még eset

leg lehetnek egy középkategóriás magyar

párosok és esetleg zsenge fiatalságuk
reményteli éveiben valamilyen alacsony
szintű trénerek is. Nem többi Mert bizony
ám ők azok' Trén erek , És itt felmerül a jó

öreg erkölcsi aggodalom. Milyen az

amikor egy táncművészeti főiskolás

tanonc, míívészeti iskolás alkalmazott,

táncsportklub tréner versenyez más igazi

amatőrrel és ráadásul egy táncművészeti

főiskolai tanár pontazza őket. Erkölcsileg

ez teljesen helytálló? Sportszeríí

esemény? Hál Istennek a mese vége

mindig heppiend. Győz az igazság.

Győztek azok, akik tudnak táncolni és

kiestek azok, akik nem tudnak, de majd
fogják azt tanítani. Bizony' Szegény mag
yar táncsport' Mi lesz veled néhány év
múlva? "

Megyeri László lapunknak ezzel
kapcsolatban elmondta, hogy ez az ő

véleménye és mindez egyfajta szakmai
vita, amely nem a nagy nyilvánosságra
tartozik.

- Ez személyes dolog, nem kellene a
két klubot emiatt összeugrasztani. Ez az
én ügyem, Tímár Krisztiánnal és KurilIa
Enikővel, akik nekem köszönhetik tánc
tudásukat, hiszen mindketten a
Rumbában kezdtek táncolni. Ilymódon
Tímár Krisztián is nekem köszönheti,
hogy most táncpedagógus, nem pedig
pincér az apja vendéglőjében. Tímár
Krisztián annak idején kérte, hogy
engedjük el a klubtól, mert Budapestre
szeretne menni a táncművészeti

főiskolára, és hosszú távon is Budapesten
szeretne maradni. Elengedtük és én min
den segítséget megadtam neki. Azután
egyszer csak látom, hogy a Holler ajtaján
plakáton hirdeti, hogy tánciskolát indít, s
akkor én megkérdeztem tőle, hogy miért
csinál konkurenciát a saját egykori klub
ja mellett, ahol ő is felnevelkedett.
Ráadásul, ha valaki engem szakmailag
sérteget, akkor ne várja el a dicséretet 
nyilatkozza lapunknak Megyeri László,
aki 1982 óta tanítja a társastáncot.

Arra a kérdésünkre, hogy lepontozza
e néha az ellenfél gyomaendrődi klub
táncosait, így válaszolt:

- Nem azt nézem, hogy ki, hanem
hogy miként táncol. Én nem nézek le
senkit, de van véleményem.

Teljesen leírtak bennünket

- Tímár Krisztián sajnálja, hogy ilyen
adok-kapok folyik a sajtóban. A fLatal
táncpedagógus szerint a honlapon leír
takkal nemcsak őket, hanem az egész
magyar táncsportot leszólja egykori tánc
tanára.

- Tényleg vannak problémák a hazai
táncsport területén, nem is az a baj, hogy
ezt Megyeri László szóvá teszi, csak

I
ahogyan azt megfogalmazza. Valóban 12

1évig táncoltam a Rumbában, s ami segít
séget Megyeri Lászlótól kaptam a
továbbtanulásom előtt, az az volt, hogy ö
adta a jelentkezési lapot. Valóban
felköltöztem a fővárosba és amikor!
másodéves voltam a táncművészeti

főiskolán már Kecskeméten tanítottam.
Többen is megkerestek akkor itthonról, I
hogy nyissunk tánciskolát. Amikor ez I
kitudódott, Megyeri László lehordott
mindennek, hogy miéli nem kérdeztem
meg őt először erről. A Szegedi Best
Táncklubbal együtt indítottunk tánctan
folyamot Gyomaendrődön. Majd amikor
200 l. januárjában megalakítottuk a Kner
Tánck!ubot, attól kezdve teljesen leírtak
bennünket.

Nincs együttműködés

- Ekkor már diplomával rendelkező

táncpedagógus voltam, megjegyzem ez
Megyeri Lászlónak nincs meg.
Leszerződtem az alapítványi müvészeti
iskolához. Így nem is csodálkozom azon,
hogya Rumba az önkormányzati sporta
lapból 700 ezer forintot kapott, mi pedig
150 ezret, éppen annyit mint az
öregszőlői paprikáskrumplifőző verseny
- panaszkodik Tímár Krisztián, aki jelen
leg a Semmelweis Egyetem Testnevelési
és Sporttudományi Karán a társastánc
szakedzői szakra jár másoddiplomás
képzésre.

- A két klub működhetne egymás
melett, egymás egészséges konkurenciá
jaként, de sajnos ez nem így van, ahol
tudnak, keresztbe tesznek nekünk. Sok
rendezvényről kizámak bennünket, így
érthető, hogy például a Kner tér átadásán
a Kner Táncklub táncosai sem szerepel
hettek. Valószínüleg az sem tetszik a
Megyeri házaspárnak, hogy az 50 éves
klubbal rendelkező békéscsabai táncklub I

vezetésére is felkértek. Országos szinten
az elsők között lennénk, ha a Rumbával
együtt tudnánk működni, de sajnos ez
Megyeri László személye miatt ma még
nem lehetséges mondja Tímár
Krisztián.

H.E.
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Új ultrahang készülék
civil kezdeményezéssel

Dr Farkasinszki Erzsébet urulógus
főorvosasszony a képviselő-testület

legutóbbi ülésén jelentette be, hogya
múlt évben létrehozott Gyomaendrődi
Ultrahang Egyesület sikerrel zárta első

akcióját. Mint ismeretes, az
egyesületet azzal a céllal alakította a
főorvos asszony, hogy a
Gyomaendrődi Orvosi Rendelőben

lévő régi ultrahang készüléket egy
modernebbre cseréljék.

Ennek érdekében az egyesület múlt év
őszén a Bowling Treff Söröző udvarán
egy könnyűzenei jótékonysági koncertet
rendezett, melynek bevétele aszerevezet
számláját gyarapította. Emellett cégek,
vállalkozások, magánszemélyek a helyi
és a környező önkonnányzatok támogat
ták az ügyet. Ez év tavaszán, Pünkösdkor
egy újabb koncerttel gyarapították a
bevételt. Az új berendezést sikerült
megvásárolni, s ezt nagyban segítette,
hogy a helyi önkormányzat 4 millió
forintot adott erre a célra. A dévaványai
önkormányzat 400 ezer forintot, a hunya
iak 30 ezer forintot adtak.

- A Bowling Treff Söröző tulajdonosa,
Németh Dezső rendkívül önzetlen segít
ségét is megköszönöm itt, hiszen mind a
szervezésben, mind a támogatásban
jelentős segítséget nyújtott. A legutóbbi
jótékonysági koncert tiszta bevétele 1,6
millió forint volt. A Karthagó együttes
ingyen lépett fel, csupán annyit kértek,
hogy néhány napot Gyomaendrődön

tölthessenek. A Hárs Termál Hotel adott
nekik szállást és a Bow!ing Étteremben
étkezhettek az együttes tagjai. Charlie
költségeit Németh Dezső állta. Somló
Tamásnak és a 100 Folk Celsiusnak kel
lett csupán fizetni fellépési díjat.
Köszönetet mondok továbbá Holubné
Hunya Anikónak, a zeneiskola igaz
gatójának, aki kérés nélkül segített abban
hogy az iskola fiataUai is bemutathassák
tudásukat a koncert színpadán. Köszönet
a Komédiás Körnek is, akik a művelődési

házban külön jótékonysági előadást tar
tott, de sajnos csak 22 néző volt rájuk
kíváncsi, pedig előadásuk bármelyik
kamaraszínházban megállta volna a
helyét.

Köszönöm az alapítványi iskola diák
jainak nagyszerű műsorát, Veréb Judit,

Horváth Béla és Pólus Krisztián műsorát.

Köszönetet mondok tovább dr. Csorba
Csaba jegyzőnek és dr. Katona Klára
ügyvédnek, akik az egyesület mega
lakításában és a gépbeszerzési pályázat
megírásában segítkeztek. Az egyesület
pénzügyi dolgait Császámé Gyuricza Éva
és Dávidné Csontos Mariann intézte.
Köszönöm továbbá mindazok segítségét,
akik jegyvásárlásaikkal hozzájárultak az
új ultrahang berendezés megvásárlásához
- tájékoztatta a képviselőket a doktornő.

Dr. Farkasinszki Erszébet elmondta,
hogy az Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet az új gép 2,2 millió
forintos áfáját a takarékszövetkezet 7,5
százalékos kamatra biztosította.
Amennyiben sikerül a berendezés áfáját
visszaigényelni, akkor pozitívan zárhatja
akcióját az egyesület, és a maradék
pénzből egy új vizsgálófejet vásárolnak.
Amennyiben nem, akkor még mintegy
másfél millió forint összegyűjtésére lesz
szükség.

- Poharelec László az akciónk elején
azt mondta nekem, hogy miért nem nála,
a Fészek Panzióban, vagy előtte a téren
csinálom a jótékonysági koncertet. Most
arra kérném, hogy a maradék 1,5 millió
forínt előteremtését segitse azzal, hogya
finálét legyen szives megszervezni... 
mondta végül Farkasinszki Erzsébet, aki
egy Váci Mihály idézettel zárta mon
dandóját: "Nem elég a jóra vágyni, a jót
akarni kell, Nem elég akarni, de tenni,
tenni kell."

Kedves Szülők!

Kedves Gyerekek!
A Városi Zene- és Művészeti

Iskola szeretettel várja a 2005/2006.
tanévben a következő tagozataira a
jelentkezéseket:

• Zene tagozat: zongora, hegedű,

furulya, fuvola, trombita, klarinét,
harsona, szaxofon, dob, gitár, citera,
tangóhannónika

• Képző- és ipannűvészeti tagozat:
rajz, festés, mintázás, kerámia,
tűzománc, kézműves

• Tánc tagozat: modemtánc, mod
em-kortárstánc, társastánc, balett

• Szín- és bábművészet tagozat:
bábjáték, színjáték

Jelentkezni lehet: 2005. június l

én szerdán, 16.30-17.30-ig a
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola
aulájában vagy

2005. június 3-án pénteken 16.00
17.30-ig a Városi- és Művészeti

Iskolában (Kisréti u. 27.) vagy az

581-830-as telefonszámon.

Beíratkozás: június 10. (péntek)

13-16.30-ig a Városi Zene- és

Művészeti Iskolában

l

PVC
PADLÓSZŐNYEG

TAPÉTA
Nyitva a hét minden napján!

Gellai Miklós
Gyomaendrőd,Fő út 29.

Telefon: 285·392
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Dr. Ágoston Sándor történész tanár
írásban javasolta az önkormányzatnak
egy testvérvárosi kapcsolat
kialakítását a szerbiai Torntálvásárhely
várossal. A történész levéltári kutató
munkája során találkozott a délvidéki
város nevével, ahová az 1700-as évek
végén hódmezővásárhelyi, makói és
gyoma! családokat telepítettek.
Gyomaendrőd önkormányzata ennek
alapján úgy döntött, hogy a jövő évi
választásokig nem köt újabb
testvérvárosi szerződést, de még ebben
az évben meghívják Torontálvásárhely
küldöttségét városunkba.

A Szó-Beszéd Torontálvásárhely
polgármesterétől megtudta, hgy
településük lakóinak száma 6700,
ebből 3700 magyar, (.kik többségében
református vallásúak. A városka,
melynek szerb neve Debelyácsa, a
Nagybecskerek-Pancsovai vasútvonal
mentén fekszik. 1794-ben a kincstár
Tisza-vidéki református magyarokat
telepített ide az említett településekről.

Az egykori Jugoszlávia legnagyobb
református temploma található itt,
melynek falán emléktáblába vésve
őrzik az egykoron betelpült ősök

neveit, köztük a gyomaiakét is.
Torontálvásárhely tíz évvel ezelőtt

még erős ipari központ volt, faipari
kombinát, cipőgyár, malomipar, cu-

Szó-Beszéd

korgyár működött, melyek azóta
tönkrementek és ma a kis - és
középvállalkozások jelentik az
egyedüli munkalehetőséget.

A több mint 200 éves múltra
visszatekintő vásári központ tárgyi
örökségeit gyűjtötte össze Széchenyi
Jolán tanítónő és a helyi helytörténeti
múzeumban mindez ma is
megtekinthető. Torontálvásárhelynek
ma már testvérvárosa
Hódmezővásárhely, s mint azt Balogi
András (32 éves) polgármester mond
ta, örömmel veszik fel a kapcsolatot
Gyomaendrődvárosával is.

2005. június

Újabb siker a Bethlen-ben
A Fegyverneki Önkormányzat

Képviselő-testülete és az Orczy
Anna Általános Iskola és
Szakiskoia 2005. május 21-én ren
dezte meg a II. Országos Diák 
Gulyásfesztivált, ahol 3-5 fős

csapatok bizonyíthatták gulyás
főzési és vendéglátó szakmai tudá
sukat.

Csapatunk, a Bethlen Gábor
Szakképző Iskola 9. F falusi
vendéglátó osztálya a középiskolá
sok kategóriájában indult, három
féle gulyás (alföldi-, székely- és
őzgulyás) elkészítésével., ahol a
főzés mellett a szakszerü terítés,
tálalás és felkínáJás is elvárt
követelmény volt.

A mintegy 40 induló csapat
között iskolánk három csapattal, 12
tanulóval vett részt a főző

versenyen: Garan Ágnes, Krajczár
Teréz, Nagy János, Nyúzó Tamás,
Purgel Tünde, Rácz Gábor, Tóth
Anita, Durján Tamás, Szakálos
Zsolt, Kovács Krisztina, Varga
Csaba és Zsamba Edit.
Valamennyien igyekeztünk tudá
sunk javát adni, hiszen a zsüri tagjai
között ott volt Jakabfy László a
Magyar Vendéglátók
!partestületének szakmai alelnöke
és Gombás András a Magyar
Vendéglátók Ipartestületének
szervezési alelnöke is. Óriási
örömünkre a zsüri tetszését olyan
mértékben megnyerte az általunk
készített őzgulyás és mellé a terítés,
feszoígálás, hogy a fesztivál első

helyezésével díjazta munkánkat. Az
első helyezésért járó vándorkupán,
az oklevelen és a 20 ezer forintos
vásárlási utalványon kívül
meghívást kaptunk a 2005.
szeptember 4-én a bué:apesti
Bókay-kertben megrendezésre
kerülő SzeptEmber Feszt ren
dezvényre, ahol az első három
helyezett 10 napos spanyolországi
nyaraláson vehet részt. Így ismét
lehetőséget kaputnk a bizonyításra.

Felkészítő tanáraink: Babos
László és Kohn Sándor
Osztályfőnök:Hangya Lajosné

Purgel Tünde 9. F oszt. tanuló
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Látszerész Üzlet

Nyári tábor gyerekeknek
A Kis Bálint Általános Iskola ebben az évben is megren

dezi nyári foglalkoztató táborát, ahová várja minden érdek
lődő gyermek jelentkezését. Ideje: 2005. június 27-július 1.
és 2005. július 4-július 8. Résztvételi díj: 6000 Ft/5 nap,
amely tartalmazza az ebéd és astrandbelépő diját is. A
táborok hétfőtől péntekig tartanak 8-tól 16 óráig. A
gyerekek minden nap három foglalkozáson vesznek részt,
ahol a számítástechnikával angol és német nyelvvel
valamint kézművességgel ismerkedhetnek játékos for
mában. Jelentkezni személyesen június 20-ig a Kis Bálint
Általános Iskola iskolatitkáránál lehet.

Autósok figyelem!
Cserenyec László autószerelő mester vállalja:

- komputeres személygépjárművek

számítógépes vizsgálatát, hibakódok törlését,
alapbeállítások elvégzését,

teljes diagnosztizálását
- személy- és kisteher gépjárművek műszaki

telkészítését, vizsgáztatását,
- autóklíma teltöltését, javítását, gombátlanítását.

Jöjjön, ellenöriztesse jármüvét,
gyözödjön meg müszaki állapotáról I

Egyes szolgáltatásainkat előzetes egyeztetés után
hétvégén is kérheti.

Gyomaendrőd, Katona J. u. 46.
Tel.: 66/285-685, 20/970-8949

~(ódla <'Qz(ctftáz
1OO-os PARTNERÜZLET:
Itt a tavaszi Szépítse, csínosítsa kertjét otthonát I

Vetőmagok, vírágfóldek, vírágpalánták, balkonládák nagy
választékban! RATIAN kiegészítő bútorok, kaspók, kinálók
folyamatosan érkeznek Dél-Kelet Ázsíából.
Nyári AKCIÓ!
Keresse, figyelje akciósújságunkat a a postaJádájában!

FESTÉK ÉS BARKÁCSÁRUK BOLTJA:
Függönykarnisok, zuhanyfiiggönytartók. szegek,
facsavarok, pácok, favédő lazurok, lakkok, hígítók,
festőszerszámok, létrák, takarófóliák és ragasztószalagok nagy
választékban kaphatók.

Kérésére 24 órán belül beszerzünk bármilyen festéket, illetve

festés hez használt segédanyagot. Favédő lazurok kü!- és beltérre

akcíós áron ebben a hónapban'

MELÓDIA PRESSZÓ
Megújult környezettel, tiszta igényes belsővel vállaljuk családi,
illetve bármilyen rendezvények ( bankettek, eljegyzések,
lakodalmak, osztálytalálkozók)lebonyolítását kb 50 fő-ig.

Szeretettel várjuk kedves vendégeínket, vásárlóinkat l

TE:"'/FAX: 285-426
MEGKEZDTÜK APRÓHI RDETÉSEK FELVÉTELÉT AZ
ÜZLETHÁZ FALÁN ELHELYEZETT HIRDEPTÁBLÁRAI

Gyomaendrőd,Apponyi u. 12.

Sellő Horgász-Vadász Üzlet
- Horgász, vadász és munkaruházat

valamint egyéni védőeszközök

- Pirotechnikai termékek

Vasutas, Patika és Talizmán Önkéntes
Egészségpénztár tagjainak
vásárlásí lehetőség!

Gyomaendrőd, Fő út 214.
Telefon/fax.: 66/386-642
Nyitva tartás:
Hétfőtől péntekig 8-12 és 13-17
óráig,
szombaton és vasárnap 8-12 óráig.

5500 Gyomaendrőd,Szabadság tér 5.

Telefon: 66/284-255

• Computeres szemvizsgálat
• SZTK-vények beváltása
• Szemüveg készítés
• Szemüvegek javítása
• Szemüvegkeretek
Szeretettel várja vásárlói[
Szarka Csilla látszerész mester!

WATT·
VillalDossági Bolt
- Villanyszerelési anyagok, vezetékek, kapcsolók,

facsavarok...

- Háztartási kisgépek - vasalók, kávéfőzők,

mikrosütők stb.

. Barkácsgépek nagy választékban, kedvező áron

- Energiatakarékos izzók, villanykörték

Gyomaendrőd,Fő út 214.
Telefon: 66/386·358

Bútorgyártó cég

asztalosokat, asztalosioari
szakmunkásokat

keres felvételre.
Érdeklődni: 30/9-533-594
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Judo Országos Diákolimpiák: két Juhász, két arany
Minden év tavaszán megrendezik a

Judo Országos Diákolimpia döntőit.

Mint már évek óta az idei versenyeken
IS képviselték iskolájukat a
Gyomaendrődi Judo Klub versenyzői.

Május hónapban ugyanis a serdülő B és
Diák A korosztályok számára rendeztek
igen színvonalas döntőt. A néhány hét
tel korábban a fiatalok által elért (Tóth
Dominika2., Katona Ákos 3., Pintér
Béla 7.) eredményeket ezúttal a Juhász
testvérek fényezték ki.

Az idősebbik testvér Juhász Attila a
tavalyi év serdülő Országos Bajnokság
ezüstérmese 2005. május 7-én lépett
szőnyegre Budapesten, bogy bebi
zonyítsa, hogya korábban elért fan
tasztikus eredmények nem véletlenek
voltak. A 40 kg-osok között első

mérkőzésén rögtön a másik nagy esé
lyesenek kikiáltott győri, tavalyi orszá
gos bajnokkal kezdett. Okos taktikus
judoval két intés és egy kisebb értékű

dobás után hirdették ki győztesnek.

Ezután egyenes út vezetett a döntőig.

Végig kimagaslott a mezőnyből és ezt
az előnyt a döntőben is ki tudta használ
ni. Az aranyért folytatott küzdelemben
a KS} igen erős versenyzőjét sikerült
legyőznie, úgy hogy bár az utolsó pil
lanatokig nem történt értékelhető akció

(Attila végig fölényben volt), 3 másod
perccel a vége előtt megmutatta a judo
szépségét és ippont érő akciójával
eldöntötte az elsőség kérdését. Juhász
Attila a már majdnem két éve tartó sik
ersorozatának megkoronázásaként a
serdülő válogatott tagja lett, olyan sik
ert érve el ezzel, amire már nagyon
hosszú ideje nem volt példa.

Két héttel később Juhász Dávid a
fiatalabb testvér is szőnyegre állhatott,
hogy kövesse bátyja példáját. Május
21-én Baján rendezték ugyanis a Diák
A korosztály Országos
Diákolimpiájának döntőit. Dávid egy
hosszabb pechszériát követően

igyekezett bizonyítania, hogy tehetsége
magasan a mezőny felett van.

Bár a sorsoláskor neki sem volt
szerencséje, hiszen ő is az egyik legesé
lyesebb miskolci versenyzővel kezdett,
kétséget nem hagyott afelől, hogy
melyikőjük folytathatja küzdelmeit
vereség nélkü!. Ezután két mérkőzését
is magabiztosan hozta. Az elődöntőben

szintén nagyon erős ellenfelet kapott,
de ez sem bizonytalanította el, egy
nagyon jó ütemű emeléssel a hátára
dobta ellenfelét, kiharcolva ezzel a dön
tőbe jutását. A döntőben a könnyeb ik
ágról bejutott versenyző már nem jelen-

tett nagy gondot és Dávid ezen a
mérkőzésen is fölényesen diadal
maskodott, aminek eredményeként ő

vehette át az idei év Országos
Diákolimpia döntőjénekmegnyeréséért
járó aranyérmet.

A 2005-ös év minden idők legjobb
diákolimpiai szereplését hozta a
Gyomaendrődi Judo Klubnak. Az idei
év versenysorozatának utolsó állomása
a 2005. június 5-én Gyomanedrődön, a
városi sportcsarnokban II órától
megrendezésre kerülő

Középmagyarországi Regionális
Bajnokság. Ezen a versenyen szintén 7
8 versenyző is bajnokesélyesként lép
tatamira. Remélhetőleg az első félév
végén mindannyiunknak sikerűl fel
tenni az i-re a pontot, ünneppé varáz
solva ezzel a hazai versenyt.

Judoverseny
Magyar Köztársaság Kupa

Május 29-én Miskolcon megren

dezett versenyen a Gyomaendrődi

Judo Klub Diák B. korcsoportosai

közül Tóth Dominika és Katona

Ákos ezüsténnes lett, Pintér Béla

pedig a 7. helyen végzett.

ANGOL, NÉMEt. FRANCIA, OLASZMÁGUS-COMP
Számítástechníkaí Szaküzlet és Szervíz
Gyomaendrőd.Fő út 230. (a gimnáziummal szemben)
Telefon: 661581-610 E-mai!: magus-comp@bekesnet.hu
'Számitógép konfigurációk összeállítása igény szerint
-Használt alkatrészek értékesitése és b.eszámitása
-Szakkönyvek
-Új és utángyártott festékpatronok, lonerek és ezek
töltése
-Internet előfizetés (mikrohullámú. telefonvonalas),
és kártyás
-Helyi hálózatok tervezése, kivitelezése
-Számitógépek. nyomtatók, monitorok javítása rövid határidővel

-Fénymásolás. faxolás. nyomtatás. szkennelés. internetezésí l.ehetőség.

Ajánlatunk:
Utángyártott Canon BCI-21 fekete/BCI-24 színes tinta
patron br. 315 Ft/480 Ft
Utángyártott Epson T038 fekete/T039 színes tintapatron
br. 645 Ft!1005 Ft
Utángyártott Hp56 fekete/Hp57 színes tintapatron br.
3888 Ft!4716Ft
RÉSZLETFIZETÉS HELYSzíNI ÜGYINTÉZÉSSEL!
Nyitva tartás: hétfőtó1-péntekig 8-12-ig és 13-17

nyári intenzív nyelvtanfolyamol<
2005. július-augusztusban

NYELVVIZSGA ELŐKÉszíTŐ

próbavizsgával 45.000 Ft
Heti 3x4 óra, 7 hét • áral<ezdés: 8.30 és 16 óra

KEZDŐ ÉS ÚJRAKEZDŐ

Heti 3x3 óra, 7 hét • áral<ezdés: 17 óra 31.500 Ft

GYERMEKTANFOLYAM
Heti 5x3 óra, 2 hét • árakezdés: 9 óra 13.000 Ft

KISCSOPORTOS
FELZÁRKÓZTATÓ
FOGLALKOZÁS

Helyszín: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.
Jelentkezés: június lS-ig 66/282-095,
munkaidőben!

Tájékoztatás: 20/91-42-122, 20/46-84-876
E-maii: vendel@bel<esnet.hu
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AKörösmenti Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
társastáncosainak sikeres versenyzése

Ez év április 30-án az Abigél Többcélú Intézmény első alka
lommal rendezte meg Nyíregyházán az Alapfokú
Művészetoktatási Intézmények Országos Társastánc versenyét,
melyre müvészeti iskolánkból a Körösmenti Alapfokú
Művészetoktatási Intézményből 8 páros nevezett.

A verseny célja az volt, hogy lehetőséget biztosítson azon
tanulók részére, akik nem igazolt versenyző i a MTÁSZ-nak
(Magyar Táncsport Szövetségnek), azaz kizárólag alapfokú
müvészetoktatási intézményben táncolnak. Furcsa módon, bár
minden művészetoktatási intézmény kapott meghívót, Békés
megyéből csak a iskolánk képviseltette magát. A versenyzőket

kategóriákra és korosztályokra osztották fel. Az ország minden
területéről kőzel 50 iskolából több mint 200 páros vett részt ezen
a versenyen.

A gyerekek már március elején elkezdték a felkészülést a
versenyre. Heti két alkalommal azon fáradoztunk, hogy minden
ki a tőle várható maximumot tudja majd kihozni magából a
versenyen, és ez sikerűlt is. A korai kelés, a hosszú út ellendére
mindneki szépen helytállt. A délelőtt az első évfolyam versenyév
el kezdődött. Iskolánkból 2 pár indult ebben a kategóriában.
Pápai Viktor-Farkas Anna és Lakatos Sándor-Kereki Fanni a
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola harmadik osztályos
tanulói, akik még egy éve sem táncolnak és már elindultak első

táncversenyükön. Ezen a megmérettetésen a középmezőnyben

végeztek.
A kis párosok versenye után a második évfolyam, a felsősök

versenyére kerűit sor, ahol közel 40 páros indult. Ebben a
kategóriában iskolánkból 6 páros nevezett. Ők a Rózsahegyi
Kálmán Általános Iskola tanulói. A gyerekek nagyon szépen
leküzdötték a verseny izgalmait, és mind a 6 páros a középdön
tőig jutott. Nagy volt az örömünk, amikor a középdöntő után a
döntőbe szólították két párosunkat is. A mezőny 6 legjobb párosa
között a verseny végén Dávid Imre-Fekécs Stefánia a dobogó
harmadik fokán átvehette a bronzérmet. Botosd János-Szurovecz
Tünde pedig a döntő előkelő ötödik helyén végzett. Kovács
Kolos-Pelyva Renáta, Szabó Roland-Németh Vivien, Farkas
Sándor-Barna Nikolett és Gergely Zoltán-Rácz Éva párosaink a

középmezőnyig j utottak.
Ezúton is gratulálunk páro
sainknak az elért szép ered
ményekhez.

A kis csapatnak az első

Igen erős verseny után
következhet a felkészülés az
első igazi amatőr

versenyükre. A gyerekeket a
Körösmenti Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
tanárai Kurilla Enikő és Jenei
Éva tanítják a társastáncra.

Iskolánk sok szeretettel
várja a következő tanévben is
a táncolni vágyó fiatalokat.

Kis Bálint Napok
A gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola névadójának

tiszteletére programsorozatot szervez 2005 június 4-8-ig,
melyre minden kedves szülőt, érdeklődőt szeretettel vár.

Június 4. (szombat)
10.00 óra Emlékünnepség - Fő útj épület
13.30 óra Gálaműsor- Katona József MűvelődésÍKözpont
19.00 óra Alapítványi bál - BowJing Treff Étterem
Június 6. (hétfő)

8 órától Rendhagyó tanítási nap - épületegységenként
Június 7. (kedd)
Ki a szabadba! - természetjárás
Június 8. (szerda)
Kézművesnap - épületegységenként

ANapsugár Óvoda tájékoztatója
Tájékoztatjuk a gyomaendrődi óvodáskoru
gyennekek szüleit, hogy a Napsugár Óvodák Fő úti óvodájá
ba (Besenszegi Óvoda) gyermekek háztól-házig szálítását
válaljuk, 2005 szeptember l-től Gyomaendrőd terűletéről.

Az óvoda Tevékenységközpontú Integrált Programmal dol
gozik. Logopédiai és fejlesztőpedagógiai ellátás helyben,
gyógytorna, zenés torna, néptánc, vízhez szoktatás, népi
kézműves tevékenység, angol nyelvoktatás folyik az
intézményben.
Jelentkezni lehet a Fő út 85. szám alatt lévő óvodában, vagy
a 20/341-0779-es telefonszámon.

Szmola Magdolna
intézményvezető

Olvasóink leveleit
az alábbi e-maii címen is várjuk:

hornok.erno@freemail.hu
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- Fényképezőgépek: Örökítse meg
családja ünnepi pillanatait.
Akciós színesfilmek!

- Videókamerákba kazetták!
VHS, Hi8, Digital8, MiniDV

- Karórák, számológépek,
tolmácsgépek

•• •
• • II

És Te hogy vagy?

.. .-

o
A Julica Üzletház nevet változtatott, ezentúl

OMarl üzletház néven várja kedves vásárlóit!

Szó-Beszéd
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Minden, ami a rurdószoba felújításhoz szükségesI
Automata mosógépek • Mosogatógépek • Gáztűzhe!yek

Hűtők és fagyasztók • Konyhai kisgépek • Fürdőszobafelszerelés

Fűtésszereléshez fali- és állókazánok. szerelvények!

C>TP hitelakció!

12

" ..
ÉS

••
KO 'YVESBO ~

LÓlT!

Sándor Service Kft.
5310 Kisújszállás, Deák F. u. 69-75.. Telefon: 59/321-134 . Fax: 59/322-300

E-maii: fsandor@mail.externet.hu . www.fordsandorservice.hu

Könyvek, albumok, szótárak, gyermekkönyvek,
műsoros CD-k, kazetták.
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(Az asztal 60x90 cm, kinyitva 60x150 cm)

46.500 Ft helyett ~IU~~

(Méretek: 202/208/64 cm)

97.300 Ft helyett I I

"YUCCA VIRAGBOLT
Gyomaendrőd,Petőfi u. 2. Tel.: 66/386-523

Ballagásra, pedagógus napra előrendelést felveszünk! Esküvői

csokrok készítését vállaljuk! Digitális kataIógusunkból válogathat!
Vágott és cserepes virágok nagy választékban a legkedvezóob áron!

I E
- Kapcsolók. vezetékek. kábelek. lámpák.

villanyszerelési anyagok árusítása
- Autohifi hangfalak. autóhangszórók.

hangfalcsatlakozók
SEBÓK&SEBÓK KFT.

Gyomaendrőd. Bajcsy u. 82.
Tel.: 66/581-540; 581-700; 20/9816-108;

30/6262-392 • Fa : 66/581-548
Internet: www.sebok.vill.hu

E-maii: villszer@sebokill.hu

ÉMI-TOV

MinősI ett j(övilelező

KIVITELEZÉS

ZSINDELYEZÉS

Prokoncept
energiatakarékos épftési rend
szer kétoldali höszigeteléssel

i :.~j.J.......~~~~~~~'4"1 .So-70%-kal kevesebb fütési
költség

• Höhidmenles szerkezet

SEL,SÓÉPí!É. lET
SZARAZEPITÉS

c! LAi
GYOMAENDRŐD
06-30/3326-075



Ingyenes apróhirdetések
,

HAZ
Endrődön a Toronyi utcában

összkomfortos, amerikai konyhás,
garázsos családi ház parkositott
kerttel eladó. Tetőtér is beépithető.

Irányár: 12 millió Ft. Érd.: 285
810, 701215-03-04

Jó állapotban lévő családi ház
közmíívesítetten sürgősen eladó
Gyomaendrődöna Budai Nagy A.
u. 8. szám alatt. Érd.: a helyszinen,
vagy a 30/420-7218-as telefonszá
mon.

Gyomán. a Révlaposon, a
fUrdő felőli oldalon, belül teljesen
felújitott családi ház 420
négyszögöl telekkel eladó.
Irányár: 10 millió Ft. Érd.:
30/6827-443

Gyomaendrőd. Szabadság út
19. szám alatt kétszobás, kertes,
összkomfortos ház eladó. Irányár:
G millió Ft. Érd.: 301263-9203

Sörözővé alakítható ház eladó.
Engedélyek, anyagok megvannaki
Irányár: 2.9 millió Ft. Érd.:
20/972-9796

Gyomán fél ikerház, 4 szobás,
összkomfortos, gázos, szuterénos,
telefonos, teljes közmíível,
parkosított udvarral eladó vagy
kisebb családi házra cserélhető.

Irányár: 13 millió Ft. Érd.: 283
396

Endrődön a Polányi M. u. 49.
szám alatti ház eladó. Irányár: 6,5
millió Ft. Érd.: 20/247-0999

Gyomán az Attila u. 6/1. szám
alatt tetőteres, 5 szobás családi ház
eladó. Irányár: 15,5 millió Ft. Érd.:
30/6677-031

Öregszőlőben a Diófa u. 12.
szám alatti kétszobás, összkomfor
tos ház nagy fcitddel, mel
léképülettel eladó. Irányár: 1,6
millió Ft. Érd. 30/431-2192, vagy
a helyszínen.

Endrődön a Fazekasi úton
felújított (fütésrendszer,
vi lágítástechnika, vízvezeték) bel
sővel, kétszobás, összkomfortos
ház eladó. Érd.: 70/368-7118

Gyomán kertes családi ház
eladó. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.:
284-482

Gyomaendrőd, Áchim út 12.
szám alatt 70 m'-es házrész eladó a
hozzá tartozó telekkel. Érd.:
30/9677-703

Endrődön a Deák F. u. 3. szám
alattí családi ház eladó. Irányár:
1,2 millió Ft. Érd.: 66/283-553

110 m'-es, 3 szobás,
összközmüves családi ház 1200
m'-es telekkel, nagy melléképület
tel és garázzsal, ipari árammal

műút mellett eladó. Irányár: 7 mil
lió Ft. Érd.: 285-267, 30/534-8878

Gyomaendrődön 2,5 szobás,
kertes családi ház eladó.
Lakótelepi csere is érdekel.
Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.:
20/2214-267

Gyomán a Rákóczi út 8. szám
alatt összkomfortos családi ház
melléképülettel, garázzsal
sürgősen eladó. Irányár: 8 millió
Ft. Érd.: 19 óra után, 283-044

Fürdőhöz, Köröshöz közel,
nyaraló eladó. Ugyanitt kerti
mázsa. lóca eladó. Érd.: 386-954

Gyomán a Hősök u. 99. szám
alatt összkomfortos kertes családi
ház melléképülettel eladó. Irányár:
8 millió Ft. Érd.: 386-867

Gyoma központjában 3
szobás, összkomfortos családi ház
meIléképülettel, garázzsal eladó.
Irányár: 6,9 millió Ft. Érd.: 386
132, 30/67-67-360

Gyomán a Bánomkert 20.
szám alatt kétszobás, összkomfor
tos családi ház saját ivóvíz ellátás
saI eladó. Érd.: az esti órákban,
66/285-510 Irányár: 5 millió Ft.

Gyomán a Bajcsy u. 141. szám
alatt lebontásra szoruló ház
telekáron eladó. Érd.: 30/537-6503

Gyomaendrőd, Rózsa F. u. 7.
szám alatt 124 m'-es, 4
szobás+nappalis+étkezős családi
ház eladó. Kisebb csere is érdekel.
Irányár: 9,5 millió Ft. Érd.:
30/249-7622

Gyomán a Kálvin u. 47. szám
alatti 100 m'-es összkomfortos,
gáz-központi fütéses, felújított
ház, két férőhelyes garázzsal
eladó. Irányár: 7 millió Ft. Érd.:
30/260-8674

Gyomaendrőd, Kazinczi u. 4.
szám alatt 3+2 szobás, tetőtér

beépítéses családi ház eladó.
Irányár: 13 millió Ft. Érd.: 30/544
1438

Gyomanedrődön eladó egy 82
m'-es kétszobás, összkomfortos,
alápincézett családi ház mel
léképületekkel 1507 m' telken,
gondozott. termő gyümölcsössel
az endrődi részen. Irányár: 8,5 mil
lió Ft Érd.: 30/914-6200

Gyomaendrődön hosszú
parasztház nagy kerttel eladó az
endrődi részen. Irányár: 4,5 millió
Ft. Érd.: 20/9242-253

Gyomán a Budai úton kertes
családi ház eladó. Érd.:
7015787156

Épület bontásra eladó. Érd.:
70/5787-156

Gyomán a fürdőhöz közel 3
szobás, étkezős, össszkomfortos

családí ház kicsi kerttel, garázzsal
sürgősen eladó. Irányár: 10,5 mil
lió Ft. Érd.: 30/245-7722

Gyomán. üdülőövezetben,

közel a gyógyfürdőhöz eladó egy
összkomfortos családi ház szép
kerttel, garázzsal, pincével, mel-
léképületekkel, fúrott kúttal,
öntözőberendezésssel. Érd.:
30/570-6403, 66/283-242

Túrkevén városhoz köze Ii
összkomfortos, közmüvesített
tanya 5,5 ha földdel eladó nagy
melléképülettel, garázzsal,
kövesúttal. Gazdálkodásra is
kiválóan alkalmas. Irányár: 4 mil
lió Ft. Érd.: 20/5373-749, 70/516
0185

Gyomaendrődön a központhoz
közel, kétszobás, sátortetős

téglaház közművel, gázzal,
csatornával eladó. Irányár: 6,5 mil
líó Ft. Érd.: 76-415-385, este.

Gyomán, kertes kis ház
kellemes környezetben eladó vagy
lakótelepire cserélhető. Irányár:
3,8 millió Ft. Érd.: 30/635-8296

Gyomán családi ház eladó
vagy lakótelepire cserélhető. Érd.:
66/282-436

Gyomán eladó egy 140 m'-es
tetőtér beépítéses, igényesen
felújított 4 szobás családi ház ve
gyes- és központi fűtéssel. Irányár:
8,5 millió Ft. Érd.: 30/553-3915

Gyomaendrődönaz Endrődi út
3 l. szám alatt kertes ház két
szobás, konyhás. összkomfortos
eladó. Érd.: egész nap, 20/334
6032

Endrődön a Közösségi ház
buszmegállója közelében 2 szobás,
nappalis, felújított, összkomfortos
ház eladó. Szoc. pol igényelhető.

Irányár: 4 millió Ft. Érd.: 70/278
9567

Endrődön a Bartók B. u. 25.
szám alatti paraszház eladó.
Irányár: 3,5 millió Ft. Érd.: a
helyszínen vagy 30/375-7208

Öregszőlőben a Szarvasi úton
3 szobás családi ház, összkomfor
tos (víz, gáz, villany) pincével,
melléképülettel, gyümölcsössel
áron alul eladó. Irányár: 2,6 millió
Ft. Érd.: 30/236-3938, 70/233
2258

Öregszőlőben az Iskola u. 21.
szám alatti ház eladó alsóépülettel
és kerttel. Víz, gáz az udvarban.
Érd.: a helyszínen, vagy 30/537
2849

Ház eladó Gyoma, Bajcsy u.
10. szám alatt. Érd.: 06-
30/5618764

Felújitásra szoruló ház nagy
kerttel, locsolásra alkalmas kúttal

eladó Gyomán, Kisréti u. 9. szám
alatt.

Gyomán a Sebes György u. 6.
szám alatti összkomfortos 3 szobás
család í ház melléképülettel eladó.
Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.: 284
319, 30/416-4440

A város központjában nagy
családi ház kis telekkel eladó
Gyomaendrőd, Arany János u. I.
szám alatt. Irányár: 12 millió Ft.
Érd.: 20/9-706-877

Endrődön a Sugár utca 61. sz.
alatt 3 szobás, összkomfortos ház
eladó. Irányár: 6,7 millió Ft. Érd.:
301387-8487

Kétszobás családi ház eladó
Gyomán, a piachoz közel, a
Pásztor u. 6 sz. alatt. 661284-245,
70/5673574

LAKÁS
Négy szobás fcildszinti örök

lakás eladó. Irányár: 6,5 míllió Ft.
Érd.: 20/23 1-0784

Gyomán, a Vásártéri ltp-en, a
4 lakásos társasházban bútorozat
lan lakás hosszú távra kiadó. Érd.:
70/504-4353

Gyomán a Vásártéri ltp-en a 4
lakásos társasházban földszínti
lakás eladó. Irányár: 6,5 millió Ft.
Érd.: 283-080

Gyomán a Vásártéri
lakótelepen kitűnő állapotban lévő

harmadik emeleti lakás garázzsal
eladó. Érd.: 70/366-35-85

Gyomaendrődön lakótelepi
lakást vásárolnék. Érd.: 30/584
8820

Karosszéria
és kipufogójavítás!
Érd.: 30/524-37-00

Gyomán a Kolmann ltp-en 3
szobás, első emeleti, jó állapotban
lévő lakás júnus IS-től kiadó vagy
eladó. Érd.: 20/427-21-32

Gyomaendrődön az Ifjúsági
latp-en 2. emeleti 3 szobás lakás
eladó. Irányár: 7,5 milió Ft. Érd.:
30/3609-784

KERT, TELEK
Endrődön a Toronyi u. végén a

körgát külső oldalán. közművek

mellett, 2021 m' kis gazdasági
terület eladó. Irányár: 550 ezer Ft.
Érd.: 06-1/376-8944 (este 8 óráig).

A Siratói holtágnál két egymás
mellett lévő üres telek (900 m2)
külön-külön is eladó. Irányár: 550
ezer Ft. Érd.: 30/282-7568

A Bónum zugban vízparti
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Jól adóznak a fürdő körüli
vállalkozások

A Liget Fürdő területén és környezetében jelenleg 24 vál
lalkozás müködik, melyek főként vendéglátással, szállásadás
sal, fodrászattal és egyéb szolgáltatással foglalkoznak. E vál
lalkozások közül tavaly hét vállalkozó fizetett építményadót
677.400 Ft összegben, szintén hét vállalkozás idegenforgalmi
adót 2.285.000 Ft összegben, 16 vállalkozás pedig iparűzés i
adót 1.533.100 Ft összegben.

A fürdő körül összesen 127 üdülőépület található, melyek
után 2.509.520 Ft építményadót vetettek kj, A 127 épületből

19-ben folyik fizető-vendéglátó tevékenység, melyek után
tavaly a bevallott idegenforgalmi adó összege 763.600 Ft volt.

A fentieket összegezve a 2004. évi adatok alapján összesen
7.768.620 Ft helyi adóbevétel származott a Liget Fürdő

területén és vonzáskörzetében működő vállalkozásokból
hangzott el a képviselő-testület június 30-i ülésén.

A Mammut tee Hungary Kft.
logiszlikus

munkatársat keres
német vagy/és angol nyelvtudással!

Jelentkezni a kft. Körösladányi úti telephelyén lehet.

CsaTádi vasárnap
a CJ)reher SöröESő- CÉtterem.Gen
Július 3. Magyaros gombaleves, szezámmagos szárnyasfilé Rizi
bizi, őszibarack

Július 10. Húsleves csigával, sült kacsacomb - grill burgonya,
párolt káposzta, Pannakotta
Július 17. Olasz zöldségleves, Bajor csülök - hagymás
burgonya, kovászos uborka, rétes
Július 24. Idei zöldborsóleves, gombával töltött sertésszelet sajtos
pórés burgonya, káposzta saláta, fagylalt
Július 30. Májgaluska leves, Kijevi jércemell - zöldséges rizs, tartár
mártás
Telefon: 66/386-444 • Mobil: 20/980-8842, 70/365-5360
Várjuk szíves megrendeléseiket. 550 Ft/adag
SODEXHO étkezési utalványokat elfogadunkl

,

Uj gumiabroncsok
árusítása mindenféle gépjárműhöz,

targoncához!

Szerelés, javítás, centírozás!

Katona György gumijavító
Gyoma, Bajcsy u. 107. Telefon: 66/285-127

Most cserélték elő zör
a benti medenc vizét

Minisztériumi közegészségügyi rendelet írja elő,

hogya vízforgatóval ellátott fürdőmedencék vizét köte
les az üzemeltető évente legalább két alkalommal telje
sen lecserélni. Ez azt jelenti, hogya rnedencéből le kell
engedni a vizet, majd a medence alját és falát a
megfelelő vegyszerekkel fertőtleníteni szükséges. Ezt
követően újra fel lehet tölteni a medencét. A Liget
Fürdő fedett Llszodájában ilyen vízcsere információink
szerint éppen a takarékossági intézkedések miatt még
nem történt a múlt év májusi első feltöltés óta.

Furka Sándor, a fürdő igazgatója lapunk ezzel kap
csolatos kérdésére azt mondta, hogy szerinte volt már
leenged ve a benti úszómedence vize, de hogy mikor,
ezt pontosan nem tudja megmondani ...

FAÁRUHÁZ
Gyomaendrőd,Lévai út 21.
Telefon/fax: 661280-012, 66/280-024
Nyitva: hétfőtől péntekig 7-17-ig, szombaton 8-12-ig
Kiváló minőségű német és finn import lambériák,
hajópadlók, műszűrított fenyő-kemény lombos fűrészáru k!
lambéria és hajópadló akció!
• 12,5 mm Clambériák 850 Ftlm2+áfa= 1062 Ftlm2

• 12,5 mm NB lambériák 1200 Ftlm2+áfa=1500 Ftlm2

• 14 mm Clambériák 900 Ftlm2+áfa= 1125 Ftlm2

• 14 mm A/B lambériák 1180 Ftlm2+áfa=1475 Ftlm2

• 19 mm NB lambériák 1640 Ftlm2+áfa= 2050 Ftlm2

• 19 mm hajópadlók C1500 Ftlm2+áfa=1875 Ftlm2

• 19 mm hajópadlók NB 1760 Ftlm2+áfa=2200 Ftlm2

• Borovi műszáritott fenyő OF SO.OOO Ftlm3+áfa=1 00.000 Ftlm3

• Tölgy hajópadló 5800 Ftlm2+áfa= 7250 Ftlm2

• Lucfenyő építő ipari áruk: Cserépléc 75 Ftlm
• Gerendák, deszkák 39.000 Ftlm3+áfa=48.750 Ftlm3

• Fenyő kerítés elemek 250 Ftlm
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A Békés Megyei Munkaügyi
Központ Gyomaendrődi

Kirendeltsége négy települést ölel
fel: Gyomaendrőd városát, mint a
körzet központját, s a környező

kisebb-nagyobb településeket:
Dévaványát, Ecsegfalvát és
Hunyát. E körzetben található a
megyében regisztrált
munkanélküliek 7,3 százaléka, 1411
fő, melyből gyomaendrődi (város)
állandó lakóhellyel 802-en ren
delkeznek.

A térségben nyilvántartott
munkanélküliek nemenként i megosz
lására jellemző, hogy itt nagyobb
súlyt képviselnek a nők, szemben a
megyei statisztikai jellemzőkkel

(48, l %), míg a férfiaké alacsonyabb.
Gyomanedrőd városában a regisztrált
munkanélküliek 47,5 százaléka férfi,
s 52,5 százaléka nő.

A regisztrált munkanélküliek
számából és a megye gazdaságilag
aktív népességéből számított
munkanélküliségi ráta májusi értéke
12,6 százalék, lszázalékponttal
kevesebb, mint az elmúlt hónapban
volt. A gyomaendrődi térség
munkanélküliségi szintje kedvezően

változott az elmúlt hónap óta,
ugyanakkor általános munkaerő-piaci

helyzete továbbra is a megyei átlagnál
nehezebb. A településkör - becsült
gazdaságilag aktiv népességgel
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számított - munkanélküliségi szintje
14,7 százalélc

Gyomaendrőd városában a
munkanélküliek 82,4 százaléka
fizikai munkaerő, 17,6 százaléka
pedig szellemi, kissé eltér a térségi
átlagtól, az urbánosodás miatt. Ennek
belső megoszlása ugyanakkor hason
ló eltérést mutat. A regisztráltak 48,6
százaléka szakmunkás, 14,5 százalé
ka betanított munkás, 20,6 százaléka
pedig segédmunkás.

A szellemi munkaerő mintegy
fele, a regisztráltak 9,4 százaléka ügy
intéző, az ügyviteli alkalmazottak 2,7
százalékot, a vezetők és irányítók
pedig 4,2 százalékot képviselnek.

Gyomaendrőd városban a
munkanélküliek képzettségi szintje a
térségi átlagnak megfelelően alakul,
azt kicsit meghaladja, így a regisztrál
tak 30 százaléka (242 fő) szak
képzetlen, azaz legfeljebb 8 általános
iskolai végzettséggel rendelkezik.
Szakmunkás bizonyítványa a regiszt
ráltak 42 százalékának. szakiskolai
végzettsége pedig l százalékának
van. Szakközépiskolát a
munkanélküliek 14,5 százaléka, gim
náziumot 6,6 százaléka, technikumot
pedig 3,2 százaléka végzett.

Az érettségi bizonyítvánnyal ren
delkezők így összességében 24 száza
lék, ami a megyei átlagnál 3 száza
lékponttal magasabb. A diplomások
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aránya 4 százalék, ami azt is amutat
ja, hogy a körzet értelmiségének nagy

része Gyomaendrődönvan.
Gyomaendrőd városban a re

gisztrált munkanélküliek ellátási for
mánkénti megoszlása - néhány száza
lékpontos eltéréstől eltekintve - iga
zodik a körzet jellemzőihez. Ennek
megfelelően a munkanélküliek 25
százaléka (207 fő) munkanélküli
járadékot, 31 százaléka (251 fő) rend

szeres szociális segélyt, 2 százaléka
(12 fő) álláskeresést ösztönző jut

tatást kap, míg ellátásban nem
részesül a regisztráltak 41 százaléka.

Ez év májusában 1771 pályakezdő

munkanélküli szerepelt a megyei

nyilvántartásban, meIlyeI 9,2 száza
lékot képviseltek a regisztráltakon

belül, ugyanis a 108 nyilvántartott
pályakezdő a térség regisztrált
munkanélkülieinek a 7,7 százalékát
teszi ki. A térségben nyilvántartott
pályakezdők többsége - 64 fő -
Gyomaendrőd városában él. '

Összességében az ismertetett

munkanélküliségi mutatók tükrében

elmondható, hogy Gyomaendrőd

körzetc munkaerő-piaci szempontból
megyei viszonylatban a nehezebb
helyzetben lévő térségek közé sorol
ható, ahogy a térség központja,
Gyomaendrőd városa is - olvasható a
munkaügyi központ jelentésében.

Verso Biztosítási Alkusz Kft.
Generali, Hungaria, Garancia, AB Aegon, Uniqa, Union,
Európa biztosítások teljes körű ügyintézése.

- kárfelmérés
- korrekt, gyors kárrendezés,
- vagyonbiztosítás (lakás, üzlet, üzem... stb)
- kötelező felelősség-, Casco-biztosítás
- életbiztosítás
- nyugdíj-előtakarékosság

- egyéb módozatok az ügyfél igényei szerint.

Gyomaendrődi képviselet:
Kiss Lajosné (Éva) Gyomaendrőd, Madách u. 2/2.
Tel.: 66/284-989, mobil: 30/2660-788

Körösi Weekend Horgász-,
hobby-, kempingszaküzlet

HORGÁSZFELSZERELÉSEK
teljes márkakínálat

FOLYAMATOS AKCIÓKI
Állateledel:

minden alap- és prémiumkategóriában

Endrőd, Hídfő út 12.
Telefon: 70/2610-472

Nyitva: 8-17 óráig,
szombat, vasárnap 8-12 óráig
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Jakus Imre immáron második ciklus
ban tagja a város képviselő-testületének.

Az előző időszakban független
képviselőként, jelenleg pedig a Körösök
Vidékéért Egyesület színeiben
tevékenykedik a helyi önkormányzat
ban. Mindkét alkalommal a 10. számú
választókörzet, Öregszőlő és Nagylapos
lakóinak képviseletét látja el.

- Legutóbb milyen igéretekkel nyerte
el a választópolgárok bizalmát:J

- Mindkét ciklusban célul tűztem ki a
kü!területeken élők életszínvonalának
javítását, a városi szintre való felzárkóz
tatását. A körzetemben elsősorban

szerényebb jövedelmű, idős emberek lak
nak.

- Hogyan sikerült a felzárkóztatás ?
- Hét év munkáját összesítve elmond-

hatom, hogy Nagylaposon két utca
szilárd burkolattal lett ellátva és további
két utca sármentesítése is megtörtént.
Lényeges benlházás volt Nagylaposon,
hogy a Körösön át, Kocsorhegyen
keresztül eljutott az egészséges ivóvíz
ebbe a városrészbe is. Működik az idősek

klubja, egyben mint közösségi ház is. A
századfordulóra kis emlékparkot
létesítettünk, 21 fát ültettünk el az otthon
udvarában.

- Tervezték egy Endrőd-Nagylapos

kerékpárút épitését is...

- Ez egy lakossági kérés volt, de
mivel a Körösön, a Templomzugi holtá
gon és a csatornán át hidakat is építeni
kellene a kerékpárútnak, ez jelentősen

megdrágítja az építést és erre jelenleg
nincs pénze a városnak.

Öregszőlőben viszont sikerült
kerékpárutat épÍ/eni.

Igen, képviselőségem idején
Endrődtől mintegy 3 ki lométernyi
kerékpárúton is megközelíthető

Öregszőlő és emellett 5,3 kilométeres
ivóvíz gerincvezetéket is kiépítettünk,
melynek köszönhetően 126 házba
bekötésre került - szerény lakossági hoz
záj árulással - a vezetékes ivóvíz.
Öregszőlőben idősek otthona is működik,

két év óta 10 fővel, bentlakásos jelleggel.
Képviselőségem ideje alatt került
fel új ításra az idősek otthonának épülete
és most további bővítésre van kilátás.
Mivel korábban az önkonnányzat ilyen
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jellegű pályázata nem nyert, illetve idén
nem írtak ki ilyen pályázatot, így a város
saját erőből, mintegy 8 millió forintos
költséggel egy közösségi helyiséget és
további 10 férőhelyet alakít ki a
közeljövőben. Öregszőlőben egyébként
mintegy 100 gyerek lakik, akiket a
Tulipános óvoda készít fel az iskolára. Az
önkormányzat tavaly négy, úgynevezett
szociális bérlakást vásárolt. ahová
hátrányos helyzetű nagycsaládosok
költözhettek be. A bérlakás konstrukció
úgy lett kidolgozva, hogy lehetőség van
arra, hogy az épület a lakó tulajdonába
kerüljön miközben a csekély bérleti díj
beszámítható a vételárba.

- Az elmúlt évben a város állami pénzt

nyert az Öregszőlőben lévő Iskola utca

útépítésére, aszfaltozására. A munkát
elkezdték, de nem fejezték be...

- Valóban 87 millió forintot nyert a
város az Iskola utca útépítésére, mellyel a
Szarvasi út és a Kondorosi út lenne
összekötve. Ezzel javuina a két rész
közötti közlekedés és a helyi
autóbuszjárat útvonalára Öregszőlő is
bekerülhetne. A pályáztatást követően, a
közbeszerzési eljárás nyomán nyertes
pályázó, a Vakond Kft. a beruházás
megkezdése után elhagyta a
munkaterületet. Ez a cég vállalta legala
csonyabb áron, 57 millió forintért az
útépítést. A benlházás nem valósult meg,
így az elnyert pályázati pénzt a minisz
térium visszavonta. Idén újra pályázott a
város, a pályázat jelenleg elbírálás alatt
van. Bízom abban, hogya mandátumom
lejártáig, tehát egy éven belül az Iskola
utca útépítése megvalósulhat.

- Ön az önkormányzat pénzügyi, gaz

dasági bizottságának, emellett a Liget
Fürdő Kft. felügyelő bizottságának tagja,

az Önkéntes Tíízoltó Egyesület ellenőrző

bizottságában is tevékenykedik, hogy

csak néhányat említsünk további meg

bízatásai köziil. Sokan nehezményezik,

hogya helyi tíízoltóság nem mííködhet

anyagi források híján. Mi erről az ön

véleménye?

- A helyi tűzoltóság idényjelleggel,
aratási szezonban lát el folyamatos
ügyeleti rendszert, s erre a város l millió
forintos támogatást biztosít. Az éves
működtetés olyan terhet róna városra,

2005. július-augusztus

amit nem tudunk biztosítani.
Megítélésem szerint az állami tűzoltóság

sem lelkesedne azért, hogy
Gyomaendrődön állandó ügyeleti jellegű

tűzoltóság működjön, mert Így a
lakosságszámra kialakított támogatási
rendszerből kevesebb pénzt kapna
például a szarvasi és mezőtúri tűzoltóság,

amelyek szerintem egyébként jól ellátják
városunk tűzvédelmét is.

- Akkor sem lenne városnak erre
moncljuk 10m il fió forin tja, ha nem Tímár

Vince lenne a tíízoltóparancsnok?

Köztudott ugyanis, hogy a polgármester

nem ápol jó viszonyt vele...

- Van benne valami, de személyi
kérdésekkel nem akarok foglalkozni.

- Min t afiirdőfelügyelő bizottságának

tagja, milyennek látja az új strand
mííködését?

- A fürdő jelentős benlházáson és
vezetőváltáson ment át a közelmúltban.
A beruházás megtérülése és egy új
vezetési stílus kialakítása nem megy
egyik napról a másikra. Nagy ered
ménynek tartanám, ha a fürdő öt éven
belül önkormányzati támogatás nélkül
tudna gazdálkodni. Szerintem a
közeljövőben a fürdő területén vagy
közvetlen közelében szállodát kell
építeni külső befektető bevonásával. A
Vízműsor és a gát közötti 5 hektáros
városi területet pedig közművesíteni és
ezt követően értékesíteni kell, ahol apart
manok és nyaralóházak épülhetnének.

- Azt beszélik, hogya legutóbbi
választás idején a polgármester egy

endrődi alpolgármesteri posztot ígért
önnek. ..

- Az endrődi lakosság és a vál
lalkozók egy része valóban kérte, hogy az
endrődi városrésznek is legyen alpol
gámestere, hiszen az előző ciklusban is
volt. Volt viszont egy másik elgondolás,
amely fölöslegesnek tartotta két alpol
gármester kinevezését. Ilyen jellegű

ambícióim egyébként nem voltak ez
irányban.

- lndul-e a következő helyhatósági

választáson?

- Az esetlegesen megépülő Iskola út
megvalósulása nagymértékben befolyá
sol majd ebben a döntésemben...

H. E.



AGazdaHolding benzinkutat és
gyümölcsdepót építene Endrődön
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Egy GazdaHolding nevű kft., Varga
Imre aláírásával a polgármesterhez
eljuttatott levelében területvásárlási
szándékát erősíti meg. A cég 1000
2000 négyzetméternyi területet
szeretne vásárolni az endrődi vásártér
bőI, ahol egy vidékfej lesztési prog
ramot akarnak megvalósítani.

A megvásárolt endrődi területen
"kívánnánk például elhelyezni egy fel
színÍ telepítésű gázolajtöItőáIIomást,

melyen a környékbeli gazdák és
gazdálkodók jelentős árkedvez
ménnyel - ez minimum bruttó 13 forin
tot jelent a hivatalos Mol-kút árhoz vi-

Szó-Beszéd

szonyítva tudnának gázolajat
vásárolni. Ezen a területen alakítanánk
ki a leendő felvásárlási hálózatunk
fontos alkotóelemét egy zöldség
gyümölcs lerakatot. .."- írja az önkor
mányzathoz eljuttatott kéreimében a
cég.

Az önkormányzat javasolta az
értékesítést úgy, hogya megvett terület
nagysága 2000 négyzetméternél
kisebb nem lehet, az eladási ár pedig
minimum 700 forint+áfa
négyzetméterenként.

A cég elfogadta a kiszabott árat, s
úgy döntött, hogy megveszi a területet.

A Gyomaendrődi Kis Bálint
Általános Iskolában folyó

korszerűsitési program miatt

használt bútorok
értékesítésére kerül sor:

ebédlő asztalok, székek,
szekrények, padok

A kiárusítás időpont ja:
2005. augusztus 8-tól 12-ig,

8-14 óra között.

Helye: Gyomaendrőd, Hősök u. 45.
Gyomaendrőd, Kossuth u. 3.

Érdeklődni lehet:
Kis Bálint Általános Iskola
Gyomaendrőd, Fő út 181.

Tel.: 66/386-006
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ASZÓ-BESZÉD GAZDAHíREI
• Az állattenyésztő gazda munkájának

eredményét vagy eredménytelenségét 
ami napjainkban elég gyakori eset 
naponta, hetente, maximum havonta
tapasztalja. A növénytermesztő
gazdálkodó évente egyszer éli meg a
munkájának végeredményét, ezért
számára rendkívül fontos, hogy elköltött
pénze megtérül-e, lesz-e minimális ha
szon vagy sem.

A racionalitáson túlmenően a magyar
emberekben még megtalálható bizonyos
várakozás a kenyérnek való betakarítása
előtt. Az elmúlt századokban rendkívül
fontos volt az aratás a résztvevők

számára is, hiszen az egész évre való
kenyérgabonát keresték meg az aratás
idején, később pedig fontos volt az egész
ország számára, hogy megtermett-e az
éves lakossági szükséglet, az úgynevezett
központi készlet biztosítva volt-e?

Sajnos ma már kevésbé fontos
esemény a búza betakarítása, mert a szu
per-hiper marketek bevásárlóit
elkényelmesítette az üzletIánc és az

árubőség, nem érzékelik, hogy mennyi
kenyérbúza terem országosan és hogy
mennyi az ára a búzának. Egyébként a
kenyér árának körülbelül 22-23 százalé
ka a búza ára mindösszesen, így aztán
mindegy, hogy sok terem vagy kevés a
kenyér árát folymatosan lehet emelni. Az
idén is, hála Istennek, a tavalyi termény
hez közeli mennyiség várható.

Az aratás megkezdése előtt, június
30-án még felvásárlási árat a kereskedők

nem hirdettek, különböző alacsony
számok vannak a köztudatban. A tavalyi
búza is még a magtárakban van. Tény,
hogy Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú és
Békés megyében alig volt kiszállítás, sok
a magtárakban maradt óbúza.

Úgy látszik, hogy a következő

menetet a kereskedőkkel kell megvívni a
gazdálkodóknak, melynek kimenetele
nem kétséges... Yárhatóan több lesz a
minőségi előírás, mint tavaly. Nem
célszerű aratáskor alacsony áron eladni a
búzát!

• Az agrár könyzetgazdálkodási prog-
ramra jelentkezők

pályázatait június utolsó hetében bírálta
el a szakmaí bizottság, s július hóban
éltesítik a jelentkezőket arról, hogy kinek
fogadták el a pályázatát.

• A Helyes Gazdálkodási Gyakorlat
előírásait vegyék komolyan a gazdatár
sak, így többek között a táblaszegélyek
gyomtalanítását, különös tekintettel a
lágyszárú kétszíkű gyomokra és a par
lagfűre vonatkozóan'

• A 2004. évi uniós kiegészítés az
úgynevezett SAPS kifizetése jócskán
késik - körülbelül 2000 Ft/ha - az
ígéretek ellenére.

A demonstrációs megállapodásban
leírtak közül ami nem anyagi jellegű, azt
teljesítette a kormány.

A 2005. évi területalapú kifizetéseket
a helyi bankoknál lehet beváltani SO-90
százalékos arányban. Új bankfiók jelent
meg a volt ÁFÉSZ irodában, ahol szintén
lehet intézni a faktorálást l

A nyári munkákhoz jó egészséget, jó
értékesítést, eredményes munkát
kívánok! . Hunya Elek

Régi bútorokat,
használati tárgyakat vásárolok,

készpénzben a helyszínen fizetek!
Telefon: 30/9-533-594, 30/393-2162

•

FÉMCSARNOKOK
MAGTÁRAK

tervezését, kivitelezését vál/aljuk!

20/9-527-636
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Letört az út széle
Avékonyaszfaltréteg alól kilátszik az útalap

KERESKEDŐ VÁLLALKOZÓ (68.000 Ft)

VENDÉGLÁTÓ VÁ:"LALKOZÓ (68.000 Ft)

ABC eladó+pénztárgépkezelő (78.000 Ft)

Alapozza meg jövőjét, tanuljon a KISOSZ-nál!
(OKÉV: 06-0173-02, FAT: AL-0181) (./~

Várjuk jelentkezését! ~}1t
2005. évben induló államilag ~~:-?-,~tj
elismert szakképesítést nyújtó tanfolyamainkra! /-1 ~

Gyomaendrődön
~ -

2005. szeptember 8-án
a Katona József Müvelődési Központban
Kossuth L. u. 9. szám alatti

Meghívó

A Semmelweis utca

főbejárathoz vezető Semmelweis
utcát. A munka költségeinek egy
részét a lakókkal akarta megfizettetni
a városháza, de azután kiderült, hogy
jogosulatlanul kéri a pénzt az önkor
mányzat az utca lakosaitól.

Az aszfaltréteg már néhány hónap
után megsérült, az úttest széle - mint
azt képünk is mutatja - több helyen
megrepedezett, letöredezett, lesza
kadt. Az önkormányzatnál nem tudták
megmondani mikor és ki fogja meg
javítani az úttestet. Tatán majd ha si
kerűl autóparkolót építenie a város
nak a furdő mellett, akkor majd ez az
útjavítás is belefér a költségekbe.

A Gyomai Természetvédelmi
Egyesület értesíti tagjait és az
érdeklődőket, hogy 2005. július
IS-én 18 órától a Termál
Panzióban közgyűlést tart.
Mindenkit szeretettel várunk!

Elnökség

ték a műszaki előírás szerinti 5 cm
vastag aszfaltréteget, de az út többi
részén viszont a kivitelező igencsak
takarékosan bánt az anyaggal.
Sikerült olyan vékonyaszfaltot
teríteni, hogy több helyen kilátszik az
útalap sárga színű kőzúzaléka ...

Tavaly a
fürdő ünne
pélyes áta
dására érke
ző Med
gyessy Péter
miniszterel
nök tisztele
tére a város
sebtiben
leaszfaltoz
tatta a fúrdő

A képzési támogatásról érdeklődni lehet
a Munkaügyi Központ helyi kirendeltségein!
Részletfizetés lehetséges!
Adókedvezmény igénybe vehető!

Részletes tanfolyami tájékoztatás és jelentkezés:
KISOSZ Békés Megyei Szervezete
Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 4/1.
Telefon: 66/325-997, 327-193,451-741,30/9354-371
E-maiI: bmkisosz@bekesnet.hu
Rekreációs Központ Orosháza, Táncsics u. 26. Tel.: 68/510-620

Gárdonyi utcai olvasónk kérte
szerkesztőségünket, hogy készítsünk
fényképet a nemrégiben leaszfaltozott
úttestről. A Gárdonyi utcában ez év
tavaszán húztak aszfaltréteget a már
korábban elkészített útalapra.
Valószínűleg néhány helyen leterítet-
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Gyomaendrődi Homokbánya
Kondorosi út 5 km-kő
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Nyert a város
A Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési

Tanács az önkormányzati belterületi
közutak burkolatfelújításának támo
gatására pályázatot írt ki. A döntés
alapján Gyomaendrőd Város Önkor
mányzata a Selyem út-Fazekas út
felújítására 49 millió 990 ezer forintos
támogatást kap.

Negyven milliós tér
A Kner Emléktér építésének

összköltsége 39 millió 340 ezer forint
volt, melyből 16,6 millió forintot saját
erőként Gyomaendrőd önkormányzata
biztosított, a fennmaradó 22,7 millió
forintot állami támogatásként kapta a
város. A téren el helyezték Kungl
György szobrászművész csobogó kútját,
amely 4,3 millió forintba került.

Iskolaösszevonás
A Csárdaszállási Általános Iskolát a

Rózsahegyi Kálmán Általános
Iskolához csatoltál<. A társulás mega
lakítását az tette szükségessé, hogy az
elmúlt években romlott a kistelepülések
oktatási normatív finanszírozása, s
közben a gyereklétszám is folyamatosan
csökken. Az iskolai és óvodai oktatás
továbbra is Csárdaszálláson történik, ám
a szomszéd község iskolája, mint
oktatási intézmény a 2004/2005 tanév
végével megszűnne és mint a
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola
telephelyeként müködne tovább.

Mosott homok:
Bánya homok:
Fekete föld:
Agyagos föld töltéshez:

Szó-Beszéd

Meghosszabbítják
A sportcsarnokot és az ifjúsági tábort

is müködtető Garbel Trade Kft. kérte az
önkormányzatot, hogy bérleti
szerződését további tíz évre hosszabít
sák meg. A cég ugyanis pályázni kíván a
tábor szálláshely minőségi fejlesztésére,
a turisztikai fogadóképesség javítására.
A pályázat pozitív elbírálása esetén a
táborban egy bruttó 30 millió forint
értékü beruházásra nyílik lebetőség,

amely összegnek felét a kft. biztosítja. A
beruházás célja az akadálymentesítés,
egy parkoló és egy gondnoki apartman
építése, valamint a tábor teljes körbeke
rítése és még 50 bicikli vásárlása. A
képviselők a pályázat pozitív elbírálása
esetén további tíz évre meghoszabbítják
a már érvényben lévő bérleti szerződést.

Fórum
A vidékfej lesztés aktuális kérdé

seiről tartott lakossági fórumot a
Fidelitas gyomaendrődi szervezete
június 17-én. Dr. Oláb János szarvasi
főiskolai tanár tartott előadást a témáról.

Kiállítás
Gyomaendrődi fiatalok munkáiból

nyílott kiállítás a Vidovszky Béla Városi
Képtárban július 8-án. Csikós Irén, Izsó
Sándor, Kovásznai Klára, Kovásznai
Nóra, B. Molnár Zsuzsanna, Nagy
Attila, Nehéz Lajos, Polányi László,
Rávainé Farkas Éva, Varjú Krisztián és
Varjú Szabolcs alkotásait állították ki.

1300 Ft/m3 + áfa
1.000 Ft/m3 + áfa
1.000 Ft/m3 + áfa
700 Ft/m3 + áfa

7
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Oriási bográcsban
főztek pásztortarhonyát

Június 18-án Temesvárott egy

kiállítási csarnok megnyitó

ünnepségére a Békés megyeiek
is meghívást kaptale A Gyulai
Tarhonyafesztivál reklámjaként
egy 1200 literes bográcsban
pásztortarhonyát főzött a
gyomaendrődi vendéglős Tímár
János és fia, Attila. A tarho
nyafesztivál szervezője, Simon
János kérte fel a gyomaend
rődieket a főzésre.

A hatalmas bográcsba a
következő alapanyagokat
helyezték el: 120 kg tarhonya,
60 kg húsos szalonna, 60 kg
Gyulai kolbász, 40 kg hagyma,

10 kg sertészsír valamint fűsze

rek és 600 liter víz.

Az anyag öt óra hossza alatt

készült el és több mint kétezer
adag ételt osztottak-szét belőle a
vendégeknek és a város gyer
mekotthonaiba, idősek házába is

jutott a pásztortarhonyából.

~1.\9.:; :..
Papírdoboz
Stancolt és hagyományos
papírdoboz gyártása!
Staneaforma készítés!

Róza Kft. Gyomaendrőd, Hé'nsfa u. 8/1.

Telefon/fax: 66/282-095
Mobil: 20/9142-122

PVC
PADLÓSZŐNYEG

TAPÉTA
Igényesetén házhozszállítással!

Nagy felhasználóknak árengedménnyel!

Telefon: 30/9456-445, 66/280-024

Nyitv.;. a hét minden nallján!

Gellai Miklós
Gyomaendrőd,Fő út 29.

Telefon: 285-392
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Minősített kivitelező

LAMBÉRIA AKCiÓ
1150 Ftlm2

Prokoncept
energiatakarékos építési rend
szer kétoldali höszigeteléssel

• 5G-7O%-ka1 kevesebb fűtési

költség

• Höhidmentes szerkezet

KIVITELEZÉS
HŐSZIGETELÉS
GIPSZKARTON

SZERELÉS
ZSINDELYEZÉS

Vágott és cserepes virágok. selyemvirágok a legkedvezőbb áron!

Esküvőicsokrok készítését vállaljuk!
Digitális katoJógusunkból válogathat!

VUCCA VIRÁGBOLT
Gyomaendrőd,Petőfi u. 2. Tel.: 66/386-523

Höszigetelös akciók vödrös Terranova
fedövakolattal már bruttó 2305 Ft/m2/4cm áron!

Frühwald térkff akció!
Kézi szerszámok, téglák, cserepek, OSB lapok, höszigetelök akciós áron!

Gyomaendrőd Hősök útja 51.
Terefon: 66/282-440

j
Mo'il: 30/332-6075, 3lf/627-8234

Nyitva: hétköznap -17 óráig, szombaton 7-12 óráig

BEL,SŐÉPíJÉ~ZET
SZARAZEPITÉs

c;iLLAi
GYOMAENDRŐD
06-30/3326-075

É
P
í
T
Ő
A
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Y
A
G

Stílus é minöség
"A vilag egyik vezető divattervezőjekéntmindig a stílust és a minőséget tartom szem előtt. Ezek létem alapelemei. Ösztönösen

keresem a tökéletességet. és amint meglatom, azonnal tudom, hogy rataláltam.'" /Gérard/

Ha Ön is vagyik a tökéletességre, a Ford legújabb alkotásában biztosan nem fog csalódni. Az új FordFocus egyik legfontosabb
alkotóeleme a precizitás. Finom, elegáns vonalaival már messziről felhívja magára a figyelmet. Az ígéretes külsőt igényes belső

tér teszi teljessé. A kényelem és a funkcionalitás elbűvölő harmóniájának nehéz ellenállni. Ráadásul mindezt most rendkivül
kedvező feltételekkel kináljuk.

Az új FordFocus alapáron 2 999 OOO Ft-tól! Hát nem tökéletes?

A részletekröl érdekJödjön Ford márkakereskedésünkben.

Új FordFocus Minőség. Megbízhatóság.

Sándor Service Kft.
5310 Kisújszállás, Deák F. u. 69-75.. Telefon: 59/321-134 . Fax: 59/322-300 E-maii: fsandor@mail.externel.hu . www.fordsandorservice.hu

Vegyes átlagfogyasztás: 4,8-7.71/100 km, CO,-kibocsátás 106-254 g/km.
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Az O'rn.eg<1 Buci
egy Ízletes sütőip<1Ti tennék,
Omega-3 zsrrsa.vvnl dúsÍtv<1.
Az egészséges vérkeringés és
szÍvm.űködésszempontjából fontos <1

megfelelő mennyiségű On"leg<1-3 zsÍrS<1V,
EPA és DHA zsÍrs<1v<1k bevitele.

Testünk nem termel elegendőmennyiségűEPA és DHA
zsÍrsnv<1k<1t, ezért ezeket <1 táplákozáson keresztül
szükséges pótolnunk. Hogy könnyedén biztosÍtsuk

n szükséges n<1piOlueg<1-3, EPNDHA zsÍrs<1v
bevitelt, <1rr<1 itt van nlost <1Z

O'lueg<1 Buci .

fIDélt

I g
I g
2g

2g
'-lj g

4g

63 mg
2g

37 g
4g

489 mg

EPA&DHA (Omega-3)
Hamu
nedve»ég
ru,t
nátrium

z,iradék
.1ll1elybéil telítc>tt

egY,Lere,en telitetlen
tübb~L\..·}rÜ~en telítetlen

Tápany.tg érték /100 g

Energi.lt~rt~10H1 1070 kj / 256 ke"l

fehérje 10 g
,zénhiJrát 43 g
.1Il1elybé;] clIkur

keményítü

Tjpbk, \ lill! .... \,.I~ n J l _

z~ir~~l\' be\ 1 I I r
130 g Omeg.l B , , l,
EPA/l)HA mennyi,

Ő8&zeteviilu

bÚL~li'Lt. vi~ ~~bf'elyhek, tvnkuJ_ I I 1,-L1

ruöli'Lt, kUf].,.lli,Lt. bLIL~glutin, ku kUli ,I"
gr~111L11..itLlln,éle=:oLtLi, leIl111..1g, ku\"~bLpVr, 11\...'1\

iuniL.í1t 'V, Jl1.1l,ít.1U,Lt, elJlulge.ílv,Ler E'-l71,
0Jl1"g~-3 ~,ír,~v lEP.Afl)H.'\)

O'mega Buci
Omega-) 15ínavakltal dúsított s" tói ari

2005. július-augusztus
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Dtven éve osztálytalálkozó volt Gyomán

1955-ben a leányiskolában végzett A osztály Palotás Istvánné osztályfőnökkel

1955-ben a leányiskolában végzett B osztály Szabó Magdolna osztályfőnökkel

1955-ben a fiúiskolában végzett osztály Varga Zsigmondné osztályfőnökkel

Ez év június 4-én a gyomaendrődi

Kis Bálint Általános 1skola által
megrendezett Kis Bálint Napok
emlékünnepségén került sor az 1955
ben végzett Öregdiákok Találkozójára.
Az egykori gyomai fiú- és
leányiskolában, valamint hét tanyai
iskolában SO éve 125 nyolcadikos diák
végzett, akik közül sajnos 32 fő már
nincs az élők sorában. A találkozó
szervezőinek 78 régi diákot sikerült
felkutatniuk, közö]ük ötvenkilencen
jöttek el. Az ünnepségen és az azt
követő közös ebéden egykori
tanárai nkkal és a családtagokkal
együtt 79-en vettünk részt.

Ezúton is köszönjük volt
tanárainknak, hogy előrehaladott

koruk ellenére, megtiszteltek bennün
ket jelenlétükkel.

Nagyon nagy öröm volt szá

munkra, hogy SO év után először

találkoztunk. A megható osztályfőnöki

órán, a beszámolók során az IS

kiderült, hogy a sokszor embert

próbáló években valamennyien
emberek maradtunk, a szó legneme

sebb értelmében. Nagy nehézségek
árán, de becsülettel és büszkeséggel
neveltük gyermekeinket, dolgoztunk
és immár unokáink sikereinek is örül
hetünk.

A nap elteltével valamennyien
szép emlékekkel, felemelő érzésekkel

lettünk gazdagabbak és "öt év múlva
ugyanitt!" szavakkal váltunk el

egymástól.
Itt szeretnénk köszönetet mondani

a szép ünnepségért, a sikeres

találkozóért a Kis Bálint Általános
Iskola igazgatónőjének, tanárainak,
diákjainak és valamennyi dolgozójá
nak.

Az osztálytalálkozó szervezői

nevében:

Gyomaendrőd,2005. június ll.
Bolehovszky Jenő,

Gombár Mátyásné Bak Anna,
Nagy Pálné Veres Róza

Olvasóink leveleit
az alábbi e-maiI címen is várjuk:

hornok.erno@freemail.hu
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Nyílt levél dr. Dávid Imre polgármester úrnak
Tisztelt Polgármester úr' Először is szeretnék Önnek és az

Önkormányzatnak gratulálni a gyomai strandfurdő európai szin
vonalú kialakításáért. Aktív honvédtiszt koromban - már nyugdí
jas vagyok - szolgáltam Mezőtúron is és a strandot elég régen
ismerem. Az utóbbi időben többször voltam a felújitott fürdőben

és nagyon színvonalasnak tartom. Ezen felbuzdulva budapesti
barátaimat rávettem, hogy ezen a hét végén ránduljunk el
Gyomára - a meteorológia kánikulát igért és be is következett - és
nézzék meg ők is a furdőt.

Sajnos nem jó szájízzel távoztunk. Valamilyen oknál fogva az
évek óta legnépszerübb hátsó medencében nem volt viz, az ÚSZóme
dencébe pedig nem mindenki mehetett be. Különösen szomorú volt
ez azért, mert a gyermeknap alkalmából nagyon sok gyerekes család
volt a furdőben. Gondot okozott az idősek körében az is, hogya
melegvizes medencéből eltűntek a napvédő ernyők, így a szokásos
nál kevesebb ideig lehetett a medencében maradni.

Nincs elég információm arról, hogy mi okozta ezeket a
hiányosságokat, de egy sok millió forintos beruházás után ilyen
néhány ezer forintos hibák miatt kár elrontani ennek a szép
fúrdőnek a hírnevét. Remélem, hogy nem csak én jeleztem Önnek
ezeket il gondokat és bizom benne, hogy Ön már intézkedett is a
megszüntetésére. Kivánok Önnek további sikeres munkát és jó
egészséget'

Tisztelettel: Papp József nyugállományú ezredes

Kedves Testvérek!
A vasútállomás mellett elterülő lezárt katolikus temetőn

ket félig már sikerült visszahoznunk elavadult állapotából. Az
áthatolhatatlan dzsungel jelentős részét már kiirtottuk. De
költséges utómunká!atokra van még szükségünk ahhoz, hogy
másfél hektárnyi temetőnket kaszáltatni tudjuk. Ha ezt nem
tesszük, abban az esetben egy éven belül ismét vadonná válik
ez a kegyeleti helyünic Tudom, hogy ezt nem akarjuk.

Szeretettel kérem megértő, áldozatos támogatásotokat
ilyen célú pénzadományok formájában. (Behozhatók vagy
beküldhetők il Plébánia Hivatalba: Gyomaendrőd. Mátyás
király u. I.) Jóságotokat előre is megköszönöml Isten áldás?t
kérem Rátok, családtagjaitokra és munkátokra.

Hálás szeretettel: Tímár Mihály, plébániai kormányzó

az emberektől, de vizet nem
töltöttek a medencébe'

A szolgáltatását tekintve min
den medence használhatatlan volt.
Az úszómedencébe )-2 éves
gyerekeket kellett belemártogatni,
mivel a hátsó medencében nem
volt viz. Atermálvizes
medencében viszont olyan forró
volt a víz, hogy az emberek csak a
medence széléből lógatták a
lábukat bele. Ráadásul a
napemyőket is elfelejtették felsze
relni.

Már-már lincshangulat
uralkodott a mintegy 1500
furdővendég körében.
Napközben előkerült a
fürdőigazgató, aki közölte az
úszómesterrel, hogy ő tulaj
donképpen nincs itt, inkább
bevonul az irodájába és
bezárkózik. Ezek után hogyan
válja el, hogya fúrdő vendégfor
galma növekedjen? Még a kem
ping is kong az ürességtől. Lenne
egy tanácsunk ugyanakkor a
város polgánnesterének: ha
jövőre úgyis lejár a mandátuma- ~

akkor lehetne inkább ő a
~zgato, ugYIs sokat tett
mar ezert a !urdoem--

Egy nyugdíjas, aki már 25
éve jár a gyomaendrődi

fürdőbe

2005. július-augusztus

Igazán kár volt Vasstalanítani
a fúrdőt, mert lllOSt inkább el van
Furkásitva l Az igazgatóváltás
utáni hónapokban azt gondoltuk,
hogy az új fiirdőigazgató csak a
tél i időszakban nem áll a helyzet
magaslatán. De azóta rá kellett
jönnünk, hogy nem rá szabták
ezt a beosztást. Télen ugyanis 
az igazgató takarékossági
intézkedéseinek köszönhetően 
hideg volt az új fedett
uszodában, délelőttönként egyál
talán nem lehetett szaunázni,
meg kellett várni a délután 3
órát, ráadásul az
élménymedencében rendszere
sen nem müködtették az
élményeiemeket.

Reméltük, hogy az új igaz
gató majd nyán'a belerázódik új
feladatkörébe. Május utolsó
hétvégéjén, a kánikulának
kőszönhetően hosszú sorok
kígyóztak az ultramodern
kapurendszer előtt, amelynek
bombabiztos, de szűk forgóaj
tóját 40 kg-os emberekre
szabták. Ezen a napon a liget
felőli bejáratot a fúrdőigazgató

elfelejtette kinyittatni. Aki a 10
20 perces sorbanállás után végre
bejutott a fürdőbe, azok
kellemetlenlii tapasztalták, hogy
bár a kapuban a pénzt elszedték

nyelvtanfolyamot hirdetünl<!

IS~I
-KEZDŐKNEK: 1 00 órás
- HALADÓKNAK: l 00 órás
• NYELVVIZSGÁRA KÉSZÜLŐKNEK

Alapfal<: 150 óra
/{özépfo/c l 50 óra

Heti 2x2/2x3 óra, 6-10 fős csoportok, 500 Ft/óra
A csoportok jeJentkezéstőJfüggően indulnak!

- Jelentkezés: 2005. augusztus 30-ig!
Telefonon: 20/46-84-876, 66/282-686, 66/282-095

- Tanfolyaml<ezdés: 2005. szeptember végén

E-maii: vendel@bel<esnet.hu

Kellemes nyarat, jó pihenést kíván az Inter Nyelvstúdió!

ANapsugár Óvoda tájékoztatója
Tájékoztatjuk a gyomaendrődi óvodáskorú gyermekek
szüleit, hogy a Napsugár Óvodák Fő úti óvodájába
(Besenszegi Óvoda) gyermekek háztól-házig szállítását vál
laljuk, 2005. szeptember l-től Gyomaendrőd területéről.

Az óvoda Tevékenységközpontú Integrált Programmal dolgo
zik. Logopédiai és fej lesztőpedagógiai ellátás helyben,
gyógytorna, zenés torna, néptánc, vízhez szoktatás, népi
kézmüves tevékenység, angol nyelvoktatás folyik az
intézményben.
Jelentkezni lehet a Fő út 85. szám alatt lévő óvodában, vagy
a 20/341-0779-es telefonszámon.

Szmola Magdolna
intézményvezető



A 100 ballépés programja
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A kormány három hetes országjáró
kampány során, JSO helyszínen ugyan
ennyi millió forintért kívánja népsze
rűsíteni 100 lépés fantázianevű prog
ramját. A közpénzből folytatott szo
cialista pártkampány így aU<almanként
egy-egy millió forintjába kerül az adó
fizetőknek. Úgy tűnik a kormány a
választásokig hátralevő időben

közpénzből kíván költeni száz mil
liókat különböző kampányfogásaira.

A Fidesz Magyar Polgári Szövetség
véleménye szerint a kormánynak az
alaptalan sikerpropaganda helyett, az
ország valós gondjainak felszá
molására kellene törekednie.

Gond van elég.
2004-ben három millió magyarnak

kellett a minimálbér felénél kisebb egy
főre eső jövedelemből megélnie.
Egymillió embernek a rezsi kifizetése
után mindössze 3400 forintja marad. A
magyar társadalom egyharmada
szegénynek tekinthető, mi vel az
átlagjövedelem hatvan százalékából,
vagyis ötven-hatvanezer forintból él.

A munkanélküliség veszélyes
mértékben növekszik
Magyarországon, három év alatt
68.500 fővel nőtt az állástalanok
száma. Békés megyére az átlagosnál
nagyobb mértékben jellemző ez a ten
dencia. A diplomás fiatalok nem jön-

Szó-Beszéd

nek vissza tanulmányaik elvégzése
után, mert nem találnak munkát.
Középtávon ez amegye
elöregedéséhez, lakosságának
drasztikus csökkenéséhez vezet.

A 100 lépés programjából nem
születnek új munkahelyek, a javasla
tok nem segítik elő a munkanélküliség
csökkenését sem. Különösen akkor
aggasztó ezzel szembesülni, ha a kor
mány elhibázott mezőgazdasági poli
tikájára, a gazdák ellehetetlenítésére
gondolunk, ami Békés megyében
szinte mindenkit kedvezőtlenül érin
tett.

Az átgondolatlan gazdaságpol itikai
újítások, a borravaló és a ház körüli
munkák megadóztatása szintén csak a
szokásos ötletelésnek és felelőtlen

kapkodásnak tekinthető, amely zavart
és bizonytalanságot kelt.

A kormány ahelyett, hogy az
emberek élethelyzetén javítana, csak
tovább nehezíti azt.

A Fidesz Magyar Polgári Szövetség
felszólítja Gyurcsány Ferencet és kor
mányát, hogy az ország jelenlegi
helyzetében azonnal állítsa le a
közpénzből folytatott szocialista
pártkampányt.

Fidesz - Magyar Polgári Szövetség
Békés Megyei Területi Választmány

elnöksége

2005. július-augusztus

A Nemzeti Konzultációs Testület
nyilatkozata

Mi, a Nemzeti Konzultációs Testület
tagjai, úgy látjuk, hogy Magyarország
újkori történetének sorsfordító idejét éljüle

15 évvel a rendszerváltoztatás után már
kellő távlatból tekinthetünk végig a
magunk mögött hagyott esztendőkön

ahhoz, hogy levonjuk a legfontosabb
következtetéseket, mérleget készítsünk,
mit tettünk jól, mit nem, illetve mit
mulasztottunk el: új kapcsolatot alakítsunk
ki, a jelen és a jövő, a politika és az
emberek, s nem utolsó sorban határon
belüli magyar és határon túli magyar
között.

Nemrég az emberek még hittek abban,
hogy a jövő róluk szól majd. A rendszer
változtatáskor óriási energia, hatalmas
tenni akarás szabadult fol. Ez összegződött

az akkori eseményekben. Ez az energia
adta azt a reményt, hogy a jövő több lesz,
mint amit a jelen nyújtott. Ez adta a
reményt, hogya politika nem a fejünk
folött, hanem velünk együtt hozza a dönté
seit. Ez a hit adta azt a bizakodást, hogy
mindannyiunk ügyei közügyekké válnak.

A közéletben azonban egyre inkább a
propaganda uralkodik a meghallgatás,
megértés szándéka helyett. Az alkotást, a
szabad Magyarország felépítését, közös
gondjaink megoldását egyre inkább meddő

viták, harcok váltották fol.
Energiáink szétforgácsolódtak.

Az emberek csalódtak, és elfordultak a
közélettől, jogosan érzik úgy, hogy az már
nem róluk szól, nem értük van, ezért nincs
igazi esélyük beleszólni a holnapjukba. Mi
ezen - immáron Európa polgáraiként is 
változtatni szeretnénk: visszaad ni az
embereknek a reményt, ami Magyarország
virágzásához nélkülözhetetlen.
Szándékunk szerint ez úgy képzelhető el,
ha mindenkit megkérdezünk, meghall
gatunk, ha mindenkinek lehetőséget biz
tosítunk, hogy megszólaljon, hogyan
legyen tovább.

Azért vállalkoztunk minderre, mert
hiszünk abban: jelen és jövő, ember és
ember között a kapcsolat újjászervezhető.

A nemzeti konzultáció révén - pártállástól
függetlenül - mindenkinek felkínáljuk
lehetőséget, hogy elmondja, milyen jövőt

képzel magának és Magyarországnak.
Kérünk mindenkit, éljen a lehetőséggel:

valamennyiünkön múlik, sikerül-e, hogya
nemzeti konzultáció eredményeképpen a
közélet újra az emberekről szóljon.
Újra az emberekről, újra az emberekkel!

Nemzeti Konzultációs Testület
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MÁGUS-COMP
Számítástechnikai Szaküzlet és Szervíz
Gyomaendrőd. Fő út 230 (a gimnáziummal szemben)
Telefon: 66/581-610 E-mai!: magus-comp@bekesnet.hu
-Számitógép konfigurációk össz.eállitása igény szerint
-Használt alkatr~szek értékesitése és beszámítása
-Szakkönyvek
-Új és t1tángyartotl feslékpatronok, tonerek
-Internet e!öfizetés és kártyás
'Helyi hálózatok lelvezése. kivitelezése
·Szamilógépek. nyomtatók. monitorok javitasa

-Fénymásolás. ti,xo!;is. nyomtatás. szkcnndés. internelezési lehetőség.

Ajánlatunk:
Utángyártott Canon BCI-21 fekete/BCI-24 színes tinta
patron br. 315 Ft/480 Ft
Utángyártott Epson T038 fekete/T039 színes tintapatron
br. 645 Ftll005 Ft
Utángyártott Hp56 fekete/Hp57 színes tintapatron br.
3888 Ft/4716Ft
RÉSZLETFIZETÉS HELYSzíNI ÜGYINTÉZÉSSEL!
Nyitva tartás: hétfőtól-péntekig8-12-ig és 13-17

Sellő Horgász-Vadász Üzlet
~ Horgász, vadász és munka ruházat

valamint egyéni védőeszközök

- Pirotechnikai termékek

Vasutas, Patika és Talizmán Önkéntes
Egészségpénztár tagjainak
vásárlási lehetőség!

Kutya- macskaeledel!
Gyomaendrőd, Fő út 214.
Telefon/fax.: 66/386-642
Nyitva tartás:
Hétfőtól péntekig 8-12 és 13-17 óráig. szombaton
és vasárnap 8-12 óráig.

Látszerész Üzlet
Gyomaendrőd, Hősök útja 53. Telefon: 66/284-255

~ért S2:enved' cl ftőségtő(?

A klimatizált helyiség már nem luxus!
Minőségi klimák garanciával, elérhető áron.
Szereltessen lakásba, üzletbe, irodába, műhelybe klimaberendezéstl
Meglévő berendezése baktérium és atka elleni tisztitását, karbantartását bízza rámi
Hűtőkamrák épitését, javitását vállalom.
Lakásfelújítók, építkezők figyelem l Kis költséggel szereltessen központi porszivó
berendezéstl Tervezéssei, kivitelezéssel keressen fell
Barta Albert 5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti út 25.
Telefon/fax:66/386.980, Mobil: 30/6190-570

Melódia Üzletház
100-05 PARTNERÜZLET:
Itt a tavaszi Szépitse, csinositsa kertjét otthonát l

Vetőmagok, virágfóldek, virágpalánták, balkonládák nagy
választékban' RATIAN kiegészítő bútorok, kaspók, kínálók
folyamatosan érkeznek Dél-Kelet Ázsiából.
Nyári AKCIÓi
Keresse, figyelje akciósújságunkat a a postaládájában!

FESTÉK ÉS BARKÁCSÁRU K BOLTIA:
Függönykarnisok. zuhanyfüggöny tartók, szegek,
facsavarok. pácok. fa védő lazurok, lakkok. hígítók.
festőszerszámok, létrák, takarófóliák és ragasztószalagok nagy
választékban kaphatók.
Kérésére 24 órán belül beszerzünk bármilyen festéket, illetve fes
téshez használt segédanyagot. Favédő lazurok kül- és beltérre
akciós áron ebben a hónapban I

MELÓDIA PRESSZÓ
Megújult környezettel, tiszta igényes belsővel vállaUuk családi,
illetve bármilyen rendezvények ( bankettek, eljegyzések,
lakodalmak, osztálytalálkozók)lebonyolítását kb 50 fő-ig.

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket, vásárlóinkat!
TEL/FAX: 285-426
MEGKEZDTÜK APRÓHIRDETESEK FELVETELET AZ ÜZLETHÁZ
FALÁN ELHELYEZETT HIRDET?TÁBLÁRAI

Gyomaendrőd,Apponyi u. 12.

Tájékoztatjuk kedves vásárlóinkat, hogy üzletünk a Hősök

útja 53. szám alá költözött, _
a Gellai Építő~nyag Kereskedés mellé!

• Computeres szemvizsgálat
• SZTK-vények beváltása
• Szemüveg készítés
• Szemüvegek javítása

• Szemüvegkeretek

Szeretettel várja vásárlóit Szarka Csilla látszerész mester!

WATT
VillalDossági Bolt
- Villanyszerelési anyagok, vezetékek, kapcsolók,

facsavarok...

. Háztartási kisgépek - vasalók, kávéfőzők,

mikrosütők stb.

- Barkácsgépek nagy választékban, kedvező áron

. Energiatakarékos izzók, villanykörték

Gyomaendrőd,Fő út 214.
Telefon: 66/386.358

Bútorgyártó cég
asztalosokat, asztalosipari

szakmunkásokal
keres felvételre.

Érdeklődni: 30/9-533-594



Ingyenes apróhirdetések
,

HAZ
Endrődön 110 m'-es családi

ház eladó. Két és fél szoba, nap
pali. étkező. konyha. összkomfor
tos, melléképületek. 500
négyszögöl kert. Szoc.pol. igénybe
vehető. lrúnyár: 7.8 millió Ft. Érd.:
70/623-7179

Gyomán eladó kétszintes,
amerikai konyhás, két fürdő

szobás. zuhanyzós családi ház
garázzsal a Kőrösi Cs. S. u. 7/1.
szám alatt. Érd.: 20/804-1405

Összkomfortos családi ház
eladó. Irányár: 4,5 millió Ft. Érd.:
30/337-5894

Öregszőlőben a Diófa út 12.
szám alatti kétszobás. összkomfor
tos családi ház melléképülettel.
földdel eladó. Irányár: 1,8 millió
Ft. 30/4-3 J 2-2192. 30/622-05 I I

Endrődön, központi helyen,
közmüvesített kis kertes ház

bútorozottan eladó. Irányár: 2 mil
lió Ft. Érd.: 386-325, 30/380-0237

Endrődön a Fő úton 5 szobás.
gáz- és vegyestüzelésü. tetőtér

beépitéses családi ház garázzsal.
alsóépülettel eladó. Érd.: 30/525
66!1

Bp.-Zugló, I1ka utcai teljesen
felújított polgári téglaházban,
csendes parkosított udvarra néző,

földszinti 35 m'+galériás, kis
rezsijű öröklakás szeptembertől

tulajdonostól eladó vagy kiadó.

Irányár 13 millió Fl. 30/550-1721
Gyomán a Balassi u. 2. szám

alatt egyszobás, összkomfortos
családi ház nagy kerttel eladó.
Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.:
70/233-6971

Gyomán a Hősök u. 99. szám
alatt összkomfortos kertes családi
ház melléképületel eladó. Irányár:

8 millió Ft. Érd.: 386-867
Öregszőlőben a Polyákhalmi

u. 14. szám alatti ház eladó.
Irányár: 1,2 millió Ft. 386-417

Endrődön a Polányi Máté u.
49. szám alatti ház eladó. Csere is
érdekel. Irányár: 6,5 millió Ft.
Érd.: 201247-0999

Gyomán a Révlapos fürdő

felőli oldalán belül teljesen felújí

tott családi ház nagy telekkel

eladó. Irányár: 10 millió Ft. Érd.:

20/9-342-171

Gyomaendrődön az Attila út

16. szám alatt ház eladó (riasztó,

gáz, szennyvíz van). Érd.: 70/523
79-59

Endrőd központjához közel
összkomfortos, pad lásszobás
családi ház melJeképülettel és
garázzsal eladó. Lakáscsere is

érdekel. Érd.: 30/406-22-09

Gyomaendrődöna Rózsa F. u.
14. szám alatt 4 szobás. nappalis,
étkezős. padlászobás családi ház
eladó melléképületekkel. garáz
zsal. Irányár: 9.5 millió Ft. Érd.:
30/249-76-22

Gyoma központjában 120 m'
es, 3 szobás lakás melléképülettel.
garázzsal. píncével eladó. Érd.:
20/227-6536

Gyomaendrődöna Fő úton - a
buszmegáJ lóval szemben
sürgősen eladó egy 170 m'-es, két
szintes (két generáció számára is
alkalmas). külön bejáratú családi
ház. Irányár: 17 millió Ft. (Üzleti
vállalkozásra is kiválóan alka
lmas.) Érd.: 70/946-5955

Gyomán, Besenyszegen 140
m'-es 5 szobás, összkom fortos
családi ház eladó melléképülettel,
garázzsal. Irányár: 15 millió Ft.

Érd.: 70/616-49-03

Gyoma központjában családi
ház eladó. Irányár: 16 millió Ft.
Érd.: 20/985-3787, 20/594-35-80

Gyomán a Kiss Bálint úr 4.

szám alatt tetőteres családi ház
eladó, illetve lakótelepi cserét 2.
emeletig és vízparti nyaralót
beszámítok. Irányár: IS millió Ft.
Érd.: 70/331-69-86

110 m'-es, 3 szobás,
összközműves családi ház 1200
m'-es telekkel, nagy melléképület

tel és garázzsal. ipari árammal
műút mellett eladó. Irányár: 7 mil

lió Ft. Érd.: 285-267,30/534-8878

Endrődön a Fazekasi úton
felújított (fűtésrendszer,

világítástechnika, vízvezeték) bel

sővel, kétszobás. összkomfortos
ház eladó. Irányár: 3.7 millió Ft.

Érd.: 70/368-7118
Endrődön a Szabadság út 19.

szám alatti összkomfortos családi

ház eladó. Irányár: 6 millió Ft.
Érd.: 30/263-9203

Endrődön a Bartók u. 25. sz.
alatt 2 szobás, gázfűtéses

parasztház eladó. Irányár: 3,5 mil
lió Ft. Érd.: a helyszínen, vagy
30/375-72-08

Gyomaendrőd központjában 3

szobás összkomfortos családi ház

eladó melléképülettel, garázzsal.

Ugyan itt fiókos fagyasztó

szekrény eladó. Irányár: 6,9 millió

Ft. Érd.: 661386-132, 30/67-67
360, az esti órákban.

Gyomaendrőd, Nap u. III.
szám alatt 4 szobás családi ház
eladó. Irányár: 13,5 millió Ft. Érd.:
20/438-0560

Gyomán a Kulicb úton 2
szobás, összközmüves, nagy

kertes ház melléképülettel és
garázzsal eladó. Irányár: 6,1 millió
Ft. Érd.: 62/27-28-43, 30/636

5649
Gyomacndrődön a

Magtárlaposi u. I-3. szúm alatt
épülőfélben lévő ikerház egyben
vagy külön eladó. Szoc.pol.
igénybe vehető. Érd.: 30/565-7790

Endrődön a Sugár úr 100.
szám alatt 3 szobából álló
parasztház eladó. Víz, gáz nincs,
szennyvízbekötés az udvaron

belü\. Érd.: 30/507-86-78
Gyomán összkomfortos 2,5

szobás kertes ház nagy mel
léképülettel, vegyestüzeléssel,
sürgősen eladó. Érd.: 30/420-7218

MIKROBUSZ
BÉRELHETŐ!

9 személyes, klímás.
Telefon: 20/9-506-703

Gyomán fél ikerház, 4 szobás,
összkomfortos. gázos. szuterénos.
telefonos. telJse közmüvel.
parkosított udvarral eladó vagy
kisebb családi házra cserélhető.

Érd.: 66/283-396
Gyomán ház eladó a Bajcsy u.

10 szám alatt. Érdeklődni:

30/5618-764
Gyoma központjában

hőszigetelt kertes családi ház mel

léképülettel, garázzsal, ipari áram
mal eladó. Érdeklődni: 22/282-392

este.

Gyomán 100 m'-es összkom
fortos, felújított kertes ház + 60

m'-es fűthető garázs (egyben
mühely is) eladó. Irányár: 7 millió
Ft. Érdeklődni: 30/2608-674.

20/424-1654
Gyomaendrődöna Csókási ban

2 szobás, összkom fortos

alápincézett családi ház mel
léképületekkel, nagy telken eladó.
Irányár: 7,5 millió Ft. Érd.:
délután, 66/386-983

Hosszú parasztház nagy kerttel
eladó Endrődön. Irányár: 4,5 mil
lió Ft. Érdeklődni lehet: 20/9242

253

Gyomaendrődön az Endrődi út

3 l. szám alatt kertes családi ház

sürgősen eladó. Kétszoba, konyha,

fürdőszoba, összkomfortos.

Irányár: 8,9 millió Ft. Érd.: egész
nap, 20/334-603-2

Gyomán eladó a központhoz
közel, 1970-ben épült sátortetős

téglabáz nagy kerttel, alsóépület
tel. burkolt út mellett. Gáz, csator
na van. Irányár: 6,5 millió Ft.Érd.:
76/415-385

LAKÁS
Gyomaendrődön a Vásártéri

ltp-en 3. emeleti, 1.5 szobás erké
Iyes lakás eladó. Irányár: 5 millió
Ft. Érd.: 70/501-19-50

Gyomán az Okt. 6 ltp-cn 3.5
szob,ls. 86 m'-es lakás eladó. I.ár:
5,5 millió Fl. Érd.: 30/9438-816

KERT, TELEK
Mezőtúron a Méher-zugan 800

m' vízparti telek eladó. Irányár:
500 ezer Ft. Érd.: 20/368-3586

Gyomán a Bocskai út 25. szám
alatt közművesített telek eladó.
Érd.: 20/8232-127

Balatontureden a mólótól 3
km-re, a városközponttól (Vörös
templom) 1,6 km-re 900
négyszögöl zártkert eladó. Villany
a telekhatáron. Beépíthetőség foka

20%. Irányár: 4 millió Ft. Érd.:
70/313-6457,70/513-3045

Beépíthető telek eladó
Gyomaendrődön a Kisfok úton.
Irányár: 400 ezer Ft. 30/611-1645

Karosszéria
és kipufogójavítás!
Érd.: 30/524-37-00

1036 m' porta eladó Gyomán
az Attila úton. Érd .. 30/305-6018

Gyomaendrőd központjában a

Zrínyi úton 43/1. szám alatt
beépíthető telek fúrott kúttal, kör

bekerítve, parkosítva 2 millió
forintért eladó. Érd.: 30/346-2190

Gyomán, üdülőövezetben

vízközeli beépíthető 1088 m'
zártkert eladó. Víz, villany szen
nyvízcsat., kövesút. Irányár: 600

ezer Ft. Érd.: 20/964-2856
810 m'-es bekerített gyümöl

csös vízparton, kőépülettel eladó a
Soczó zugban. Irányár: 5 millió Ft.

Érd.: 661284-196
Eladó 2 hektár fOld, a fLirdőhöz

közel nyaraló valamint egy nagy
mázsa. Érd.: 386-954

A Füzfás zugban 300

négyszögöl gyümölcsös eladó.
Érd.: 283-90 I

A Pocoskertben 1561 m' kert

sürgősen eladó. Fele gyümölcsös,

fele veteményeskert. Irányár: 130

ezer Ft. Érd.: 20/375-0798

A Bánomkertben 844 m' zárt
kert eladó fúrott kúttal, villannyal,

20 m-es lakható épülettel. Érd.:
30/533-2633, 30/574-3045

Öregszőlőben közel fél hek
tárnyi földterület (zártkert)
sürgősen eladó. Irányár: 80 ezer
Ft. Érd.: 284-167



r--------------------------------~
Ingyenes az apró!

A Szó- Beszéd ingyenesen jelenteti meg azoknak az olvasók
nak a lakossági apróhirdetéseit, akik ezen a szelvényen
küldik be megjelentetés céljából I A szelvényen a megjelölt
helyre kell beírni a kívánt szöveget és a szelvényt leve
lezőlapon vagy borítékban elküldeni a következő címre: Szó
Beszéd 5500 Gyomaendrőd, Pf.: 48. Egy apróhirdetés
szövege lehetőleg ne tartalmazzon IS szónál többet! A hirde
tések szövegéért felelősségetnem vállaj a szerkesztőségi

Feladó neve: , , , .

Címe: .

Az apróhirdetés szövege: .

ÁLLAT
Kaukázusi sziirke kan kutya

ingyen elvihető. Érd.:
Gyomaendrőd. Bajcsy u. 70.

Vadúszgörény kölykök v,ldas
színben eladók. Érd.: 20/9520-243

JÁRMŰ
Suzuki Swift 1.0,7 éves olcsón

eladó. Irányár: 600 ezer Ft. Érd.:
30/309-88-02

Simson S 51 B három
sebességes, 1987-es eladó. Irányár:
50 ezer Ft. Érd.: 30/457-5423,
66/285-051

HL 61-02 német 6 tonnás
pótkocsi 2008-ig érvényes mlisza
kival, kitűnő állapotban eladó.
Irányár: 280 ezer Ft. Érd.:
Gyomaendőd. Jókai u. 5. Tel.:
30/245-7320

60 I Tr<lbanl rendszám nélkűl,

alkatl'észnek, sok pótlakalrcsszel
eladó. Még (izemel. Irányár: 10
ezer Ft. Érd.: Gyoma, Kisréli ll. 7.
Tel: 30/535-4375

Alig használt Suzuki Wagon
űléshuzat. valamint JVC dig.
videokamera részletre is eladó.
Érd.: 285-503

Suzuki Swift 1,0 GL fehér,
1993-as, valamint duplatalú
műanyag horgászcsón<lk eladó.
Irányár: 500 ezer Ft. Érd.: 70/500
9176

Jó állapotban lévő Romet
típusú segédmotorkerékpár eladó.
Tel.: 282-853

Rota, kocsival, tartozékokkal
eladó. Érd.: Gyomaendrőd,

Népliget u. 4. ÉI'deklődni tele
fonon: 282-905

Zast,lva februárig műszakiv;.ll,

sürgősen eladó. Ugyanitt 5 db
gázkonvektor. Idb gázbojler eladó.
Érd.: 282-156. Gyomaendrőd.

Sallai ll. 2 I.
Eladó Idb kerékpár 5 ezer Fl

ért, valamint I db csillár 2 ezer Ft
ért. Érd.: 30/907-24-91

ETZ 125 szétszedve. motor
fel fúrva, dupl<l tárcsafékes, rend
szám nélküli, eladó. Irányár: 40
ezer Ft. Érdeklődni lehet: 30/524
3700

Négyütemü Wartburg kombi
sürgősen eladó. Érd.: 30/486-4731,
30/423-32-02

EGYÉB
Páncélszekrény eladó. Irányár:

15 ezer Ft. Érd.: 70/22-632-99
Nyugati használtcikkek olcsón

eladók: 50 em'-cs I·obogó, sarok(ilő

garnitúra szobába, konyhába.
kerékpárok. fűnyirók. sertéskábító.
táskavalTógép, alufelni 14-es. tévé.
stb. Érd.: Gyoma. Kulich. Gy. u.
13/1. Érd.: 20/9857-259

Használtcikkek kaphatók:
hütő, fagyasztó. kerekpárok, cent
rifugák, 3 funkciós jó áll<lpotLI
b<lbakocsi, varrógépek, fűnyirók.

stb. Érd.: Gyomaendrőd, Körgát u.
25. Tel.: 282-366, 30/978-J 803,
30/487-3964

Kárpótlási jegyet
legmagasabb áron veszek

azonnali fizetéssel.
Érd.: 70/248-4524,

30/328-8019

Dohányzóasztal és varrógep
szekrénnyel eladó. Érd.: 17 óra
után, a 701267-9551 vagy 661284
879

Örségi kiránduláshoz várjuk
Szalafőn vendégház<linkba.
Programtervezcs, igény szerint
étkezés. Üdiilési csekket elfo
gadunk. Ár: 2500 Ft/fő/éj+

gyerekkedvezmény. Érd.: 94/429
107 vagy 30/342-4629

Hízók, l1asítva is, süldők,

barkácsgép, láncfCirész, üstök,
palackos gázfőzők, régi bútorok.
búvárszivattyú. Trabant első

futómü eladó. Érd.: 66/436-086
Elektromos fünyíró, ablak tok

nélkül eladó. ÉI"d.; 386-440
Varrógépek eladó: 4 szálas

összevarrók és simalüzők (220V
os). Érd.: 20/592-7841

Kétfunkciós baba kocsi.
etetőszék, bébi hordozó, babarullák
megkimélt állapotban 56-86
méretig eladó. Érd.: 30/565-23-14

300 db kocka kispala eladó.
Érd.: Gyomaendrőd, Rácz L. u. 3.
tel.. 284-262

Eladó Idb 300 mm-es lemezol
ló. l db 3 fázisú tennénydaráló, I
db állványos fúró. Érd.: 70/943
1471

4 égős gáztűzhely, 120 literes
villanybojler, szövőszék, kony
haszekrény eladó. Érd.: 282-392

2500 db szalageserép+kúp
cserép. bontott ablakok reális áron
eladók. Jó állapotban lévő

emeletes ágy eladó. Érd.:
Gyom~lendrőd. Sebes Gy. ll. 32.
66/283-728

Gyermek szekrénysor.
dohányzóasztalok. kihúzhatós
ágyak, lotelek eladók. Érd.:
Gyomaendrőd, Selyem út 25/ I.

Gázpalack eladó. 283-90 I
Eladó bontásból ajtók,

ablakok, ülőgarnitúra kompletten,
dohányzóasztal, szekrény, heverő

stb. 70/587-6804, 70/582-0276
Választási bárányok, vágó

galamb, házi szalámi, akutöltő,

hegesztő tra fó, eke és tárcsa
eladók. Érd.: 66/284-082

Bontásból eladók nagy méretű

ajtók, redőnyös ablakok. valamint
egy 120 literes villanybojler
üzemképesen. Érd.: 30/523-5962

EI<ldó négy heverő, szekrény,
gyerekágy. fagyaszIóláda, szines
tévé, hütőszekrény. 20/255-9403

Jó állapotban lévő konyhai
sarok ülőgarnitúra asztallal eladó.
Irányár: 22 ezer Ft. 30/651-2324

A Liget Fürdő területén önálló
tulajdonú üzlet eladó kerthelyi
séggel, melegkonyhával, tetőtér

lakással és ipari árammal. Irányár:
12,5 millió Ft. Érd.: 30/380-2558

60-as, külföldi férfi élettársat
keres 50-58 éves korig. Levelet a
Kölcsey u. 9. szám alá kérném.
tel.: 30/963-1280

MUNKÁT KERES
AJÁNL

Német nyelvoktatást, kor
repetálást vállalok fiataloknak.

70/538-96-54
Fodrászváltóst, kozmetikust.

mükőrmöst és masszőrt keresek
gyomaendrődi munkahelyre.
70/240-26-54

Kerítések. kapuk, korlátok,
kisebb vázszerkezetek készítését
vállalom. Érdeklődni: 30/473
0171

Ha szeretné, hogy gyermeke
az iskolai szünet alatt ne veszítse
el eddigi ismereteit, illetve mega
lapozza az új tanévet, hivjon fel r

Heti I-2 foglalkozással mindez
elérhető. Intenziv pótvizsgára,
osztályozó vizsgára való
fel készítés.Telefon: 285-141 (esti
órákban), 30/856-3218

Kisebb kőműves munkát,
hidegburkolást vállalok. Fehér
Attila vállalkozó, 30/360-8128

Takarítást. vasalás!, bevásár
lást vállalok. Érd.: 283-90 I,
20/333-2972

Két főiskolás lány nyári
munkát vállalna. Érd.: 30/854-40
67 vagy 30/425-83-71

Olcsón fűnyirásl vállalok
hétköznap, Gyomaendrődön.

Érd.: 20/965-56-35 .
Endrődi temetőkben sírgondo

zást vállalok akár folyamatosan is
halottak napjáig. Érdeklődni:

30/489-6238
Gondoljon a télre a szélre,

viharra! Veszélyes fák kivágása
(fenyő is) gallyazása, döntés, tüzi
fa felvágása láncfCirésszel elérhető

áron. Érdeklődni lehet: 70/283
0347

Mosás!. vasalást, takaritást,
bevásárlást vállalok. Ugyanitt
vegyes tűzelésű kazán is eladó.
Érdeklődni lehet: Szabó Lajosné,
Gyomaendrőd, Pósa u. 22.

Klímaszerelés, hűtőgépjavítás

. Molnár Béla
Gyomaendrőd, Vörösmarty u. 24.

Telefon: 30/478-76-76

Irányár: , .

Érdeldődni: ,., , .

Aláírás: " .
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-fa és müanyag nyílászárók
-redőnyök, reluxák
-mobíl szúnyoghálók
-szalagfüggönyök
-napellenzók

Gyomaendrőd, Kossuth u. 34.
Telefon: 30/9-436-691

ONl
A Julica Üzletház nevet változtatott, ezentú10Mart üzletház néven várja kedves vásárl6it!

ÓRA, ÉKSZER, FOTÓ
ÉKSZERV ' SÁR
- Aran) - é ezü, ték zerck

kgkedv '-úbb áron r

- Fényképezőgépek: Örökítse meO'
~
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Augusztusi árvíz
2005. szeptember

Vetem a keresztet
Még a legidősebbek sem

emlékeztek akkora zivatarra, mint
ami augusztus 17-re virradó éjszaka
néhány óra leforgása alatt zúdult le.
Négy órán keresztül esett az eső, s a
mérések szerint több mint 110 mil
liméternyi csapadék hullott a városra.

A polgármester nyilatkozata szerint
az egyébként jól karbantartott
esővízelvezető árkok, csatornák nem
győzték elvezetni a hatalmas
víztömeget, s emiatt a kertekbe, sőt a
házakba is betört a víz, udvari vécéket,
trágyadombokat mosott ki a csapadék. A
szennyvízelvezető csatornákból is feltört
a szennyvíz, amely a csatorna fed
lapokon keresztül bugyogott fel és keve
redett az esővízzel.

A lakosság már éjjel hozzákezdett a
mentéshez, az önkormányzatot azonban
még váratlanabbul érte az esőzés okozta
kár. Gyomaendrődön az áradat más
napján belvízvédelmi ad hoc bizottságat
alakítottak, melynek elnökévé dl: Dávid
Imre polgármestert választották. Az
elnök a megyei lapnak elmondta, hogya
helyzetet az is súlyosbította, hogy a
település több pontján a zivatar éjsza
káján áramszünet volt, s emiatt leállt
több szennyvízátemelő és megakadt a
szennyvízelvezetés. A polgármester
szerint a város vízelvezető csatornái jó
állapotúak, ezek nem okolhatók a
kialakult helyzetért. Az egyébként jó
állapotban lévő csatornák eldugult
átereszeit több helyen markológéppel
kellett kiszedni, így téve szabaddá a víz
útját.

Információink szerint két családot
kel lett kiköltöztetni és több házat
homokzsákokkal vettek körül. A legkri
tikusabb helyzet a Pásztor János út,
Tompa és Zrínyi utcák által határolt
területeken, valamint Gyoma déli
részén, kü lönösen a Mikszáth utcán,
valamint Endrődön acigányvárosi
részen és annak környékén alakult ki.

Túlnyomó részt a régi vályogházak
ban okozott kárt a csapadék, a városban
mintegy 178 ingatlanban keletkezett kár,
ebből 15 épület szenvedett el komolyabb
mértékü károsodást. Az árvízi helyzet
csak egy hét múlva nonnalizálódott.

Augusztus 26-án a képviselő-testület

rendkívüli ülést tartott, ahol az esőzés

következtében kialakult belvízi
védekezés költségeit részletezték és
értékelték a munkát. A polgármesteri
hivatal 178 magántulajdonú ingatlanban
keletkezett kárt mért fel. A keletkezett

kár mintegy 50 millió forint, az épületek
becsült helyreállítási költsége 84 millió
Ft. Önkormányzati tulajdonú ingatlanok
ban mintegy 2 millió forintos kárt re
gisztráltak, a közúthálózatban pedig 3,3
millió forintos helyreállítási költséggel
számolnak. A belvíz elleni védekezés
költségei 30 millió forintot tesznek kí.

Hangya Lajosné képviselő

megköszönte a polgánnesternek a gon
dos védekezést, s mint mondta, amit
lehetett, azt megtette a város vezetése.

Csíkné Tímár Éva megjegyezte,
hogy ilyen kritikus helyzetekben, amikor
az indulatok elszabadulnak és az
emberek több helyen másfél napon át
hiába várták a segítséget, a kommuniká
ciót kellene erősíteni. A polgármester
erre azt mondta, hogy többször elmentek
ilyen kritikus helyeken autóval, de
inkább nem álltak meg, mert még akkor
nem tudtak volna mit mondani az
embereknek. Ugyanis az eSOV1Z
elszivattyúzását például a Zrínyi utcáról
még sokáig akadályozta, hogy nem volt
hová elvezetni a vizet.

Kovács Mihály képviselő szerint az
elmúlt években sok aszfaltos út épült és
a két élelmiszer áruház nagy parkolói
miatt kevesebb víz tud beleszivárogni a
talaj ba. Kovács rendeletben kötelezné a
lakókat a házuk előtti utcai átereszek
megfelelő átmérőjűre való cserélésére.

A városháza szerint az átereszek
eldugulását több helyen a lakosság gon
datlansága okozta. A polgármester
elmondta, hogy az emberek az utcán
lévő szilvafákról szedték a gyűmölcsöt

úgy, hogy a fák alá fóliát terítettek. Ezt
az eső bemosta az árokba, innen a víz
bevitte a nejlant az átereszbe, amely ott
elakadt és eltorlaszolta a nyílást...

Katona Lajos alpolgármester szerint
amit a város megtehetett ebben az eset
ben, azt megtette, de mint mondta a
tanulságokat le kell vonni.

Csányi István képviselő szerint a
városháza nagyon jól kezelte abelvizet.

Szinte minden képviselő jónak
értékelte a városháza beIvÍzmentesítő

munkáját és az is elhangzott, hogy
érdemes lenne a munka elismeréseként
néhány kitüntetést is átadni az arra
érdemeseknek...

Ide tartozó hír, hogy a gyomai
születésü Kállai Ferenc színművész,

Gyomaendrőd díszpolgára 200 ezer
forintot ajánlott fel Gyomaendrőd

belvÍzkárosultjai részére.

H.E.

Az elmúlt évek során most először

fordult elő, hogy valamely beruházás
ünnepélyes átadásakor fe/csendült a
Himnusz. Történt ez a Kis Bálint
Altalános Iskola Hősök úti épületének
átadásakOl~ Köztudott, hogy ezeket az
átadási ünnepségeket minden esetben a
városháza szervezi, s a magyar
Himnuszt eddig rendszeresen mel
lőzték. Gondolhatták talán, hogy
Európafelé ballagva helyesebb, ha egy
alapkőletételnél amerikai népdalt
énekelnek a gyerekek, vagy a fiirdő

átadásakor a miniszterelnök előtt - a
multikulti jelleget erősítve - mazso
rettes lányok riszálják magukat. Az is
elképzelhető, hogy a városházi
szervezőknek az Internacionálé dalla
mai még olyan mélyen élnek az
emlékezetben, hogy a Himnusz sorai
idegenül hangzanak.

Mindenesetre az elmúlt évek során
tapasztalhattuk, hogy nemcsak a
Milleneumi zászlót szentelték fe! pap
jaink, hanem alapkőletételkol~ idősek

otthona avatásakor is teszik a dol
gukat. Afurcsa csak az volt legutóbb is,
hogy a város - egykoron bősz kommu
nista - vezetője ilyen alkalmakkor
látványosan veti a keresztet. Azt mond
ják, talán azért is, mert közelednek a
jövő évi választáso/c.

Segftség Nagyenyednek
"Nagyenyed Város jelenleg nehéz pillana

tokat él át. A várost két ízben elöntő patak

sajnos nem sok esélyt hagyott számunkra.

Több száz ház, udvar, kert, mezőgazdasági

terület került víz alá, embereket kellett az

árhullám elől kilakoltatni. Több híd

megrongálódott, a pincék, udvarok, utcák

iszappal teltek meg. Az eddigi károkat

1.150.685 euróra becsüljük.

Tisztelt Polgármester Úr, amennyiben

lehetőség van bármilyen közreműködésre,

mely városunk helyreállítását, az újraépítést

szolgálja, megköszönjük" - Írta dr. Dávid

Imréhez címzett levelében az enyedi pol

gánnester, Mihai Horatiu Josan polgánnester.

Gyomaendrődképviselő-testületejúlius 28

i ülésén döntött az erdélyi testvérváros támo

gatásáról. A polgármester javaslatára 4000

eurós cl millió forintos) segélyt szavaztak meg.
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Öregek otthona és iskola átadás
A Mirhóháti úton az Őszikék Idősek

Otthonával szemben épült fel az Őszi

Napsugár névre keresztelt 50 személyes

idősek otthona, melyet augusztus 19-én

ünnepélyes keretek között adtak át. Az

eseményen jelen volt dr. Tóth Zoltán a

Miniszterelnöki Hivatal kabinetfőnöke,

aki avató beszédet is mondott. Az idős

otthon mintegy 200 millió forintba

került, ehhez állami támogatásként,

pályázat útján 136,5 millió forintot

kapott a város.

A meghívott vendégsereg az idősott

hon felavatása után átsétált a Kis Bálint

Általános Iskola Hősök úti isko

laépületéhez, ahol a felújított

intézményt avatták fel. Pál Béla, a

Miniszterelnöki Hivatal politikai

államtitkára mondott avatóbeszédet.

Fiilöp Istvánné igazgatónő elmond

ta, hogya II tantermes, korszerű, mint-

egyezer négyzetméter alapterületű,280

diáknak otthont adó iskolaépület

összköltsége 182 millió forint volt és az

összeg 90 százalékát uniós és állami

forrásból biztosították.

A szeptemberben megkezdődött új

tanévben az iskola alsótagozatos diákjai

már itt kezdhették meg tanulmányaikat.

Ezzel megszűnt a Sallai úti, és a Jókai

úti iskolaépületekben az alsósok

oktatása. A Jókai úti épületegységben az

iskola ötödik osztályosai kaptak helyet.

Az ünnepséget követően a pol

gármesteri hivatal több mint száz

meghívott vendég, valamint a város

intézményvezetői, illetőeleg

Gyomaendrődmeghatározó munkaadói

tiszteletére büféasztalos állófogadást

rendezett az átadott iskola aulájában. A

polgármester pohárköszöntőjébenmeg

jegyezte, hogy a heves esőzések

nyomán a város egyes körzeteiben kri

tikus helyzet alakult ki, s emiatt elmarad

az augusztus 20-ra tervezett népünnepé

ly és a halfőző verseny is.

Miközben a vendégek a fogadáson

vettek részt, addig az ünnepségre

meghívott kisdiákokat és szüleiket a

tomatelmbe irányították, ahol pogácsá"

val, süteménnyel és üdítővel ked

veskedett nekik a városháza.

Tímár Mihály plébános szentelte fel az új intézményt Ötven idős ember elhelyezésérŐl tudnak gondoskodni

Kétszáznyolcvan kisdiák tanulhat az újjáépített iskolában. Dr. Dávid Imre, Varga Zoltán a megyegyűlés elnöke, Pál Béla
államtitkár és Fülöp Istvánné iskolaigazgató a szalagátvágás pillanataiban
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Gyilkosság Gyomaendrődön

A gyilkos a ház kamraablakán mászott be

bűncselekményről információval ren
delkeznek, vagy a megjelölt időszak

ban a közelben jártak és segítséget
tudnak nyújtani a bűncselekmény

körülményeinek felderítéséhez.
Bejelentéseket a rendőri szerveknél
személyesen is lehet tenni, de a 107-es
és a II 2-es segélyhívószámokon IS

fogadják a hívásokat.

áldozatává vált 76 éves asszony
holttestére augusztus 4-én a délutáni
órákban saját házában találtak rá.

A nyomozás eddigi adatai alapján a
bűncselekményelkövetésével mega
lapozottan gyanúsítható B. Sándor. A
gyomaendrődi illetőségű 51 éves fér
fit a bíróság augusztus 24-én előzetes

letartóztatásba helyezte - tájékoztatta

Megerő zakolta, majd megölte az idős asszonyt I
Augusztus harmadikáról A Békés Megyei Rendőr- lapunkat Szombati Andrea, a Békés

negyedikére virradó éjjel eddig főkapitányság Bűnügyi Osztálya a Megyei Rendőrfőkapitányság

ismeretlen tettes előbb megerősza- napokban őrizetbe vett egy sajtóreferense.
kolta, majd brutális módon megölte gyomaendrődi férfit, aki összefLiggés- A rendőrség az eljárás érdekeire
a 76 éves özvegy Kató Bélánét. Az be hozható a Gyomaendrődön 2005. való tekintettel az üggyel kapcsolat- I
elhunyt asszonyra 4-én, 16 óra augusztus 3-án 16 óra 30 és másnap ban jelenleg bővebb tájékoztatással I
tájban a fia talált rá a Fő úti házban. 16 óra közötti időben történt nem tud szolgálni. Továbbra is várják

Az édesanyját minden nap látogató emberöléssel. A bűncselekmény azonban azok jelentkezését, akik a
fiatalembernek már az gyanús volt,
hogy a kapu nehezen nyílt, a konyhá
ba belépve pedig látta, hogy a kam
raajtó nyitva van. Belépett és észre
vette, hogy a kamra ablaka is tárva
nyitva és a szúnyogháló is hiányzik
róla.

- Szólítgattam édesanyámat és már
rosszat sejtve léptem be a szobába.
Sötét volt bent, a roló le volt húzva.
Villanyt gyújtottam és akkor meglát
tam anyut a fotelon meghalva.
Hozzáértem és már hideg volt a teste.
Azonnal hívtam a rendőrséget 
mondta lapunknak Kató Béla, az
elhunyt fia.

A nyomozók nyomok után kutatva
felforgatták az egész házat, a
linóleumból is kivágták a tettes
otthagyott lábnyomát. A gyilkos
valószínűleg a kamraablakot
befeszítve jutott be az épületbe.
Mielőtt az idős asszony szobájába
lépett volna, a konyhaszekrény
fiókjából magához vette anagyollót,
melyet menekülés közben a kerítés
mellett eldobott. Az ágyba döfve egy
konyhakést is találtak a helyszínelő

nyomozók.
r----------------- •
I I
I I

i A Kisréti Gazdák Szövetkezete l
I I
I I

i Gyomaendrőd, Téglagyári dűlő 509. i
i napi áron vásárol jó minőségű, !
I I

nagy olajtartalmú I

napraforgót.
A felvásárlás mellett szolgáltatást nyújt

tisztítási, szárítási tevékenységekre.

Érdeklődni lehet a helyszínen, Cservenák Mihály
I

: telepvezetőnél vagy telefonon: 30/68-13-763
I I
I I

~--------------------------------------------------------------~

,

Uj gumiabroncsok
árusítása mindenféle gépjárműhöz,

targoncához!

Szerelés, javítás, centírozás!

Katona György gumijavító
Gyoma, Bajcsy u. 107. Telefon: 66/285-127
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Nem folyik le a víz a földekről
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Az augusztus közepén lezúduló özönvíznek köszön

hetően az esővíz nemcsak a lakóházakban, épületekben

okozott kárt, hanem a szántóföldeken is. Békés megyében

mintegy hétezer hektárnyi területen áll a víz. Emiatt nem

lehet rámenni a területekre és több helyen lehetetlen például

a paradicsom, a krumpli, a hagyma vagy a dinnye

betakarítása. De a víz jelentős károkat okoz emellett a

napraforgóban és a kukoricában is.

Felvételünk Gyomaendrőd északi határában a Telki

majornál lévő területen készült, ahol a Konyhaéri csatorna

volna hivatott levezetni a vizet a földekről, ám az esőzést

követően több mint egy hétig visszafelé folyt a víz a

csatornában.

Sipos Imre a Kövizig szakaszmémöke elmondta, hogya

szivattyúk túlterheltek, teljes kapacitással szivattyúzzák a

vizet, de jelentős a vízgyűjtő terület és ugyancsak jelentős

mennyiségűeső esett augusztusban. A Peresi Szivattyútelep

két gépegysége folyamatosan üzemel, de ennek hatása még

augusztus végén a gyomaendrődi földeken még nem, vagy

alig volt érzékelhető.

Megtudtuk azt is, hogya Soczó zugi holtágon korábban

működő szivattyúállás teljesítményére is szükség lenne

ilyenkor, ám azután, hogy a holtág önkormányzati kezelés

be került, a szivattyút leszerelték.

ASZÓ-BESZÉD GAZDAHíREI . -
• Az utóbbi évek egyik legnehezebb

aratási munkáit végeztük el. A nehéz
aratásról alig szóltak a hírek, a mezőgaz

daság megszűnt téma lenni, ha mégis,
csak valami botrány vagy műbalhé men
tén bukkan fel, mint például a romlott
disznósajt, vadászbalesetek, mérgezett
darvak stb. A média arra próbál nevelni,
hogy csak a rosszat keressük, mert az a
hír. Holott személyes boldogulásunk
alapja lenne, hogy a rossz közül is a jót
keressük. Ilyen érték a magyar vidék, a
mezőgazdaság, a gyümölcsöseink,
szőlőink, gabonatábláink, napraforgó,
kukorica és egyéb növényeink,
tenyészetett állataink, dolgozó
embereink, gépei nk, berendezéseink.
Életünknek ezek a részei, nem a börze, a
média, a jelentéktelen megasztárok vilá
ga. Mi tudjuk, hogya természet
törvényei erősebbek, mint a médiáé!

• Az aratás késői kezdése - július
derekán érett meg a gabona - után jelen
tős mennyiségű csapadék akadályozta a
folyamatos munkavégzést. A nem hivata
los mérések szerint 90-ISO mm
csapadékot mértek július hónapban
Gyomaendrőd határában. Ennek ered
ményeként nemcsak a munkát akadá
lyozta, hanem a minőségben is jelentős

kárt idézett elő a sok csapadék,
különösen olyan búzatáblákon, ahol
kevés volt a tápanyag és nem védekeztek

vagy csak részben a búzát károsító gom
babetegségek ellen. A megyei átlag körül
alakult a gyomaendrődi átlag is, így
többek között őszi búza 4,5 tlha, őszi

árpa 4,3 tlha, répa 2,8 tlha, tavaszi árpa
3,80 tlha, zab 2,8 t/ha.

• A gabonakereskedők igyekeztek ala
csony áron tartani a búza és takannány
gabona árát, aki intervencióra ajánlja fel
az őszi búzát, azoknak szól a szabvány:
nedvesség 14,5 %, nedves sikér 28 %,
sikér terülés mm/óra 3-8, csíraszám 230
minimum, nyersfehérje 12 %, szedimen
tációs érték 30 ml, káros keverék 0,5 %,
könnyű keverék 0,5 %, törött szem 2 %,
csírázott szem 2 %.

Sajnos ezzel a lehetőséggel csak
kevés gazda tud élni, pedig így lényege
sen magasabb árat tudna elérni. Az inter
venció az agrárrendtartás nagy kérdőjele,

mivel az állam részéről kifizetett tárolási
és egyéb díjak iszonyatosan nyomják a
költségvetést, aminek hatását érezzük a
költségvetési pénztelenség nyomán.
Megint a nagy kereskedő cégek járnak
jól.

• A konnány meghirdette a mezőgaz

dasági hét lépés programját. Ebből, hogy
mennyi valósul meg, azt majd a gyakor
latban fogjuk tapasztalni. Az eddigi
meghirdetett programok nagy része a
propaganda szintjén maradt, pl: Agrár
Fejlesztési Hitel, ami nagyon vonzónak

tűnt, de mivel a gazdaságok eladó
sodottsága rendkívüli mértékben meg
nőtt az elmúlt időszakban, így ehhez nem
jutottak hozzá.

• Az időjárás továbbra sem kedvez a
mezőgazdasági munkáknak: augusztus
ban a rendkívüli esőzések miatt - több
mint 240 mm csapadék volt - kritikussá
vált a napraforgó betakarítása, a terjedő

gabonabetegségek mellett abetakarító
gépek nem tudnak jámi a belvizek miatt.
A rendkívüli mennyiségű belvíz
elvezetését az elhanyagolt csatornarend
szer nem volt képes elvezetni. A meglévő

víztársulatok helyett helyileg kellene a
gazdáknak megszervezni - mint ahogy
régen is így volt - a csatornák kezelését,
karbantartását

• Nehéz őszi időszak elé nézünk,
határunkban jelentős károk keletkeztek.
Az elért tennésátlagok és átvételi árakkal
összevetve a köJtségeket nem fedezték és
előttünk van egy nagyon költséges őszi

betakarítás, nem kétséges, hogy sok
gazdálkodó veszteséggel fog zámi év
végén. Elvi kérdés, hogy az állam
magára hagyhatja-e a vállalkozót, a
gazdát, hogy csinálj amit jónak látsz, ha
nem boldogulsz az a te bajod?
V éleményem szerint az államnak is
érdeke kell hogy legyen, hogy a polgárai
ne menjenek csődbe, jól gazdálkodjanak.

Hunya Elek
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Vendéglátók véleménye az idei szezonról
A város vendéglátó vál

lalkozói, szállásadói nagy
reményekkel kezdték az idei
nyári turisztikai szezont. A
felújított és kibővített Liget
Fürdő is olykor tömegeket von
zott a városba. Összeállítá
sunkban idegenforgalmi szak
embereket, vállalkozókat
kérdeztünk a nyári szezonról.

Illés János, az 55 fős Hárs
Termál Hotel tulajdonosa: - Nagy
reményekkel indultunk ez év
tavaszán. Több vállalkozó tár-

Illés János

sammal együtt részt vettünk az
idei budapesti idegenforgalmi
szakkiállításon is. Terveim között
szerepelt, hogy a szálloda meg
nyilása óta eltelt 3 év forgaimát
megduplázzuk, ami önmagában
sem lenne nagy teljesítmény,
hiszen az eltelt évek forgalma
nem éri el a telitettség 10 száza
lékát. Úgy tűnik, most augusztus
végén, hogy ez idén sem [esz
jobb. Nagy reményeket fűztünk a
vállalkozásba kiadott Tourinform
Irodához, melynek vezetése
akkoriban szoros
együttműködést ajánlott.
Februárban küldtek hozzánk egy
vendéget egy éjszakára, azóta
még érdeklődés sem volt
részükről. Valószínűleg nincs tu
rista Gyomaendrődön ...

Nemcsak a Tourinform Iroda,
hanem a városháza sem vette
igénybe vendégei számára szál
lodánk szolgáltatásait, holott
például a külföldi delegációk
európai színvonalú elhelyezése
megillette volna a vendégeket.
Jelenleg azonban még párbeszéd
szintü kapcsolat sincs a szálloda

és a városvezetés között.
Ugyanakkor meglepve olvassuk
a polgármester nyilatkozatát a
sajtóban, mely szerint kívánatos
lenne végre Gyomaendrődön a
fürdő közelében egy legalább
100 személyes szálloda
felépítése. A Hárs Hotel máris
felajánlja a városháza részére a
szálloda kapacitásának 90 száza
lékát, éves lekötés esetén akár 50
százalék kedvezménnyel is. A
hiányzó 45 férőhely megépitését
pedig ez esetben máris megkez-

Balogh Károlyné

denénk saját erőből.

Az elmúlt években nemcsak
a megyében, hanem a Dél
Alföldi Régióban is számtalan
fürdőberuházás történt, így egyre
több strand versenyez a
vendégekért. Mindemellett a
települések vezetése komoly
anyagiakat áldoz különböző

országos és nemzetközi hírű ren
dezvényekre, s a helyi vál
lalkozók bevonásával egyre
jelentősebb számú vendégsereget
vonzanak városaikba. Ennek
azonban itt Gyomaendrődön

semmiféle jeIét nem tapasztaljuk.
Sajnálatosnak tartom, hogy a
ftirdő új prospektusában a mi
szállodánkat még csak meg sem
említi k, holott a Hárs Hotel kiad
ványaiban rendszeresen és
térítésmentesen hirdetjük a Liget
Fürdőt és szolgáltatásait - mond
ta végül Illés János.

Balogh Károlyné, a Harang
Szálló és Nyaralóházak tulaj
donosa: - Ez év tavaszán még
reméltem, hogy a vállalkozói
kézbe adott, de nonprofit jel
leggel üzemelő Tourinform Iroda

szolgáltatásainak köszönhetően

több vendégéjszakát tudunk
relizálni. A nonporofit jellegtől

eltérően az iroda számára azon
ban nem az volt a fontos, hogy
mennyi vendéget küld, hanem,
hogy esetleg mennyi jutalékot
kap. A tavalyi vendégforgaimat
csak a vízparti nyaralóink tudták
hozni, a szálló viszont negatív
eredménnyel zárt. Véleményem
szerint ennek fő oka, hogy sajnos
nincs fizetöképes kereslet, de
nincsenek vonzó programok sem

Poharelec László

a városban. Azt is tapasztaltam,
hogy bár nyáron a szálláshelyek
jó része üresen állt, egyes alkal
makkor a vendégeket, fiatalokat
a művelődési házban matracokon
altatták. Ennek ellenére most is
azt állítom, hogy Gyomaendrőd a
pihenni, kikapcsolódni vágyók
paradicsoma lehetne, amivel nem
tudunk élni tájékoztatta
lapunkat Balogh Károlyné.

Poharelec László, a Fészek
Panzió ügyvezetője: - Sokkal
nagyobb reményeket ftiztem az
idei nyári szezonhoz. Sajnos a
turista létszám jelentősen

elmaradt a várakozáshoz képest.
Azt tapasztalom, hogy a
tehetősebbek inkább a tengerpar
ti nyaralást részesítik előnyben,

még a szerényebb jövedelemmel
rendelkező családok az olcsóbb
árfekvésű nyaralóházakat
választják.

Béltekiné Pallaghy Emese,
a Gyomaendrődi Tourinform
Iroda vezetője, vállalkozásban
működtetik az iroda mellett a
sportpálya mögötti Ifjúsági
Tábort és a sportcsamokot is.

- Óriási beruházással indul
tunk ez év tavaszán az Ifjúsági
Táborban, ahol teUesen felújítot
tuk a vizesblokkot, átfestettük a
faházakat, felépítettünk és üzem
be helyeztünk egy tálalókonyhás
éttennet is. Elsősorban sport
táboroztatást végeztünk, másod
sorban iskolai kirándulók vették
igénybe a tábort, de jöttek csalá
di üdülők is. A nyári szezonban
mintegy 70 százalékos
kihasználtságot értünk el. Már a
jövő nyári szezonra, sőt a idei téli

Béltekiné Pallaghy Emese

szezonra is vannak jelentkezők.

Ősszel kezdjük el a faházak
téliesítését, ehhez pályázatot
nyújtunk be.

A nyári időszakban a sport
csarnokban több csapat is
edzőtáborozott. Itt jegyzem meg,
hogy szeptembertől elindítjuk az
ovifocit, id. Bélteki János
vezetésével.

A Tourinform Irodában
érdeklődők elsősorban az olcsó
és a fiirdőhöz közeli szállásokat
keresték. A Szarvasi Lovas
Világtalálkozó ideje alatt több
vendég csak Gyomaendrődön

talált szállást. Az augusztus 20-i
ünnepségre és ahalfőző

versenyre jelentős

előkészületeket tettünk, mint
főszervezők, de sajnos az
időjárás miatt a városháza lefújta
a rendezvényt.

Próbálkoztunk úgynevezett
turistacsalogató rendezvényekkel
is a ligetben lévő ren
dezvénytéren. Kezdetnek nagyon
jónak ítélem meg az idei nyári
turisztikai szezont - tájékoztatott
Béltekiné Palaghy Emese.



Széthúzó szállásadók?
2005. szeptember

Augusztus 30-án a megyei lapban
Széthúzó szállásadók címmel írás jelent
meg, melyben a Hárs Hotel tulajdonosa
nyilatkozik többek között arról, hogya
polgármester saját városa idegenforgal
ma ellen dolgozik. A leírtakkal kapcsolat
ban lIIés János a Hárs Hotel tulajdonosa
szerkesztőségünket tájékoztatta arról,
hogy augusztus 4-én a Versengő

fürdővárosok című sorozatban
Gyomaendrődről közölt egész oldalas
anyagot a Békés Megyei Hírlap.

- Ebben többek között azt kifogásolják,
hogy Gyomaendrődön kevés a szállás,
interneten nem lehet helyet foglalni, nincs
igényes szórakozóhely, amiket találtak,
inkább késdobálóhoz hasonlított, vagy
bömbölt a zene. Rossszul esett, hogy ilyen
vélemény jelenik meg ország-világ előtt.

Éppen ezért augusztus I8-án az alábbi leve-
Iet jutattuk el a megyei lap
szerkesztőségéhez, az említett Iras
szerzőinek, Fekete G. Katának és Lipták
Juditnak:

"Engedjék meg. hogy az augusztus 4-én
megjelent Vendégszemle rovatukhoz hoz
zászó/junk, mert bántja a lelkünket a szál

láshelyekről írt gondolataik. Azt ÍJják,
kevés a szállás, interneten nem tudnak

helyet foglalni. El kell, hogy keserítsük
Önöket. Rengeteg a szálláshely az
igényekhez képest és interneten is lehet
szállást foglalni a honlapunkon.
Gyomaendrődlegnagyobb szállodájában, a
Hárs Hotelben 55 fő kényelmes, európai
szintÍí elszállásolásáról tudunk gondoskod
ni nap, mint nap. A szállodában termálvizes
medence, szauna, infraszauna. masszázs és

biliárd segíti a pihenést. A drinkbár igényes
kivitelű, zaj és játéggép mentes. /00 fős

konferencia termiink a legkorszerűbb tech
nikával felszerelt és alkalmas vállalali.
családi rendezvények megtartására.

A szállóvendégek száma kevés, a
kihasználtság nem éri el a / Oszázalékot. A
Gyomaendrődi Tourinform /rodán keresztül
sem érkeztek vendégek. tehát nincs turista
Gyomaendrődön. A hotef bármikor képes
lenne száz fő befogadására alkalmassá
tenni telephelyét, de jelenleg a város

vezetése nem vesz tudomást arról, hogy

létezik egy szép szálloda Gyomaendrődön.

A megnyitás óta eltelt négy év alatt a város
vezetőitől nem jött szobafoglalás. A

testvérvárosi delegációk elhelyezését
nélkülünk oldják meg, mert valószínííleg a
9300 forintos szobaár megfizethetetlen a

Szó-Beszéd

városnak.
A szálláshelyek érdekképviselete nincs

megoldva Gyomaendrődön. Az informá

ciószolgáltatás hanyag. Ismerőseink érdek
lődtek a Szarvasi Lovas Világtalálkozó
ideje alalt gyomaendrői szálláshelyről és
azt az információt kapták. hogy núnden
szálláshely megtelt. Természetesen mi akkor
is rendelkeztünk üres szobákkal.

Mi évek óta népszeríísítjük a város

gyógyfiirdőjét. prospektusunkban n7indig
szerepeltetjiik. A fiírdő kiadványában vi

szont - mint szálláslehetőség - valÓSZÍnűleg

véletlenül nem keriíltünk bele.
Együttműködéssel, mindenki érdekeit

figyelembe véve, összehangolt város - vál
lalkozók párbeszédekkel csodát lehetne
tenni Gyomaendrődön. "

Így szólt tehát Illés János és a szálJo
davezető Ignácz Veronika megyei lapnak
küldött levele, melynek kapcsán a már
említett Széthúzó szállásadók című írást
jelentette meg az újság. Nyilatkozik itt a
polgármester, aki szerint a kevés vendég
miatt nagyok a feszültségek aszállásadók
között, éleződik az egymás elleni harc. A
polgármester egyetlen szállásadónak sem
akar ártani, s mint mondja, ha akarna sem
tudna. Megszólaltatták a tourinform iroda
vezetőjét és a fUrdő igazgatóját is.

- Nagyon sajnáljuk, hogy a városháza, a
tourinform iroda és a fUrdő vezetői ezt a
témát ilyen módon kezelik. Mi a város
érdekeit próbáltuk képviselni, ugyanakkor,
a nyilatkozók azt a látszatot próbálják kel
teni, hogy ellenségeskedés mutatkozik a
városháza és a Hárs Hotel között. Minden
esetre a következő tények ezek után is le
vonhatók: a tourinform iroda vezetője

valószínűleg inkább a saját érdekeltségi
körébe tartozó szálláshelyre irányítja a
vendégeket. A fUrdő vezetője a strand kiad
ványának készítése előtt nem kereste meg a
Hárs HoteJt a prospektusban való hirdetési
lehetőséggel.

- A cikk azt a látszatot kelti továbbá,
hogy szállodánk a város vezetésétől várja a
vendégeket, holott csupán azt kérjük, hogy
szállodánkat rangjához méltóan kezeljék,
hiszen immáron negyedik éve a vendégek
megelégedésére növeli Gyomaendrőd

hírnevét. Szeretnénk, ha a polgármester a
város meglévő turisztikai értékeivel, szál
láshelyeivel dicsekedne, ahelyett, hogy
mondvacsinált okokkal próbál feszültséget
kelteni a város vállalkozói között - mondta
Illés János.

7

Skóciába utazik
a polgármester

Dr. Dávid Imre polgármester a

július 28-i önkormányzati ülésen

bejelentette, hogy szeptemberben

barátaival nyaralni megy a távoli

Skóciába. Hozzátette még azt is,

hogy nem a város pénzét hasznáUa

fel az utazás költségeihez. Azt már

a megyei lapból tudjuk, hogy a skót

testvérekhez látogató polgármester

egy skót szoknyát is fog majd

vásárolni, de mint mondja nem

azért, hogy itthon viselje a

ruhadarabot, hanem inkább a szép

emlékei felidézésére szánja...

Meghívó
A Mozgáskorlátozottak Békés

Megyei Egyesületének
gyomaendrődi csoportvezetősége

tisztelettel meghívja Önöket 2005.
szeptember 24-én 19 órai kezdet
tel a Gyomaendrődi Katona József
Művelődési Központban megren
dezésre kerülő Évadzáró va
csorájára.

Menü:
- Májgaluska leves, vegyestál,

petrezselymes burgonya,
savanyúság, kenyér.

Májgaluska leves,
marhapörkölt, sósburgonya,
savanYÚság,kenyér.

A vacsora ára: 1200 Ft
Jelentkezni: 2005. szeptember

20-ig Csőke János cso
portvezetőnél a 28S-942-es tele
fonszámon, vagy minden kedd
este 16 és 20 óra között a
Mirhóháti utcai Idősek Klubja
klubteImében.

Mindenkit szeretettel vár a
vezetőség!

Régi bútorokat,
használati tárgyakat

vásárolok,
készpénzben a helyszínen fizetek!

30/9-533-594 30/393-2162
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teljes márkakínálat!

Folyamatos akciók!

ÁLLATELEDEL

- .kéf!iselet: !iss lajlsllé (Éla)
, 1.2/2.

Tel.:~,-I: 781

32. RUMBAi/odor
kllfbkozi pont. zerző

száraztápok, konzervek, fagyasztott termékek,
madár-, rágcsáló eledel

Endrőd, Hídfő út 12. • Telefon: 70/2610-472

Körösi Weekend Horgász-, Hobby-,
Kempingszaküzlet

HOROÁSZFELSZERELÉSEK

ÉMI-TOV

Minősített kivitelező

LAMBÉRIA AKCiÓ
1150 Ftlm2

Prokoncept
energiatakarékos építési rend
szer kétoldali höszigeteléssel
• S()'7O%-ka1 kevesebb !ülési

költség
• Höhidmenles szerkezet

KIVITELEZÉS
HŐSZIGETELÉS
GIPSZKARTON

SZERELÉS
ZSINDELYEZÉS

Vágott és cserepes virágok, selyel1lvirágok a legkedvezóbb áron!

Esküvői csokrok készítését válJaljuk!
Digitális katalógusullkból válogathat!

YUCCA VIRÁGBOLT
Gyomaendrőd,Petőfi u. 2. Tel.: 66/386-523

Höszigetelös akciók vödrös Terranova
fedövakolattal már bruttó 2305 Ft/m2/4cm áron!

Kézi szerszámok, téglák, cserepek, OSB lapok,
höszigetelóK akciós áron!

Gyomaendrőd Hősök útja Si.
Terefon: 66/282-440

j
Mo~i1: 30/332-6075, 31r/627-8234

Nyitva: hétköznap -17 óráig, szombaton 7-12 óráig

BEL.SÓÉPíJÉ~ZEi
SZARAZEPITÉs

(iE LAi
GYOMAENDRŐD
06-30/3326-075

É
P
í
T
Ö
A
N
Y
A
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A képen a kétszeres aranyérmes Deák András és Andor
Barbara valamint az ezüst- és bronzérmes

Perei Péter és Sárközi Noémi

Gazdag volt a nyári program
a Rumba Táncklubban kategóriában latin táncokból

Bögre János - Pálfi Katalin a
negyedik helyet szerezték
meg, Bíró Márton - Tóth
Magdolna (Mezőtúr) az ezüst
érem tulajdonosai lettek és
egyben ők lettek a közönség
által választott legszimpatiku
sabb pár.

"A tánc verítékes munka..
Eleinte csak kísérleteze/.

Számtalan dolgot kel! kipróbál
nod, mielőll kiválasz/hatod amit

kerestél ... Időbe telik, míg
rátalálsz egy táncra, és

maradandót alkotsz. ..
Fred Astaire

A Diákolimpia utolsó
napján "B" osztályosok
mérték össze tánctudásukat.
Kocsis Tamás - Wagner Ildikó
első "B" Ifjúsági latin
versenyén a 12. helyet
szerezték meg. Kurilla László

Meszlényi Viktória a
Diákolimpia "B" Junior II.
latin bajnokai lettek. Ezzel az
aranyéremmel meghívást kap
tak a záró Gálamüsorra, ahol
minden versenyaranyérmese
egy újabb megmérettetésen
vettek részt. Laci és Viki itt a
dobogó harmadik fokára áll
hattak. Ezúton gratulálunk
minden párosunknak az elért
szép eredményekhez.

Várjuk azon fiatalokjelent
kezését, akik kedvet éreznek a
tánc iránt. Jelentkezni a
Körösmenti Alapfokú
Müvészetoktatási Intézmény
irodájában lehet. Az
elkövetkezendő tanévben min
denkinek jó munkát kívánunk
a következő idézettel:

AKner táncosok zánkai sikere
Ezen a nyáron tizene

gyedik alkalommal rendezték
meg Zánkán a Gyermek és
Ifjúsági Táncfesztivált és egy
ben Diákolimpiát.

Egyesületünk nyolcvan
fővel indult neki a nagy útnak.
A Diákolimpiára 31 párral
neveztünk. Az egy hetes tánc
verseny a junior I-esek
mezőnyével kezdődött. Itt hét
párosunk indult, akik között
négy gyermek most
versenyzett először Gergely
Zoltán - Szurovecz Tünde és
Dávid Imre - Fekécs Stefánia
páros, akik önmagukhoz
képest nagyon szépen szere
peltek. Nagy Dániel - Hunya
Gyöngyi, Tímár Richárd 
Kovács Fanni és Fülöp Gergő 
Sztezsán Adrienn versenyzők

több, mint hatvan párosból
maguk mögé utasították a fél
mezőnyt.

Második napon a
legkisebbek állhattak rajthoz.
Gyermek I. korosztályban két
új párosunk mutathatta meg
tánctudását. László Zoltán 
Márki Alexa a döntőben tán
colhatott, ami nagyon szép
eredmény első versenyükön.
Gyermek II. -esek versenyén
indult Balázs Gergő - Tokai
Kinga, szintén kezdő párosunk
igen szépen szerepeltek a
népes mezőnyben. Nagy
Benjamin - Piltz Kitti, Tótka
Sándor - Szalóki Nikolett,
Fülöp Péter - Ács Fruzsina
párosunk a középdöntőről alig
lemaradva végeztek. "E"
osztályosok versenynapján
KNER TSE versenyző i közü]
hat párosunk indult. A döntőig

egy mezőtúri párosunk jutott
Márki Norbert Kovács
Renáta.

A táncfesztiválon a
következő napokon a maga
sabb osztályú ifjúsági korú
táncosaink következtek. "D"
latin mezőnyben Stranszki Pál
- Martinák Erika első közös
versenyükön a 33 induló
párosbó l a bronzérmet
érdemelték ki. Kocsis Tamás 
Wagner Ildikó a "C" Ifjúsági
Standard Döntőben szépen
helyt álltak. Ebben a

való részvétel jótékony hatású
volt az idén már tizenegyedszer
megrendezett Zánkai Gyermek
és Ifjúsági Táncfesztiválon való
eredményes részvételre. Deák
András és Andor Barbara stan
dard és latin táncokból egyaránt
aranyérmes lett, sőt még a záró
nap gálaestjén aszuperdöntő

ezüstérmes helyét - meg a
közönség szívét is - meghódí
tották.

Perei Péter és Sárközi
Noémi standard táncokból
ezüst-, latin táncokból
bronzérmet hozott haza. Molnár
Ádám és Paróczai Rebeka
valamint Filimon Miklós és
Kéri Katalin egyaránt hatodik
helyezést értek el. A döntő

közeli hetedik helyezést érte el
még a Molnár-Paróczai pár mel
lett Csapó László és Fónagy
Zsófia is. Természetesen a többi
- zömében kezdő - táncosaink is
emelt fővel jöttek haza hisz a
parkettán nyújtott teljesít
ményük szégyenkezésre nem ad
okot. A bizonyításra lesz még
lehetőségük mert október else
jén itthon rendezünk vala
mennyi párosunk számára tánc
versenyt.

A táncversennyel és a tánc
iskolai beiratkozásokkal kap
csolatos részletes információkat
a www.rumbatse.huinternetes
oldalainkon érnek el.

Május végén a hagyo
mányosan nagysikerű évzáró
bemutatóval befejeződöt! a
tanév, azonban nem a pihenés,
hanem egy termékeny és prog
ramokban gazdag időszak

kezdődött a Rumba Táncklub
táncosainak. Június elején meg
néztük Szombathelyen a 40.
jubileumi Savaria táncversenyt,
ahol fellépett a világ legjobb
táncospárja, a profi világbajnok
Watson és Carmen páros is.
Június második felében két fel
lépésen vettünk részt
Mezőberényben és Öcsödön.
Július az egyéni felkészítések
hónapja volt, míg augusztus
eleje a tánctáboroké. A hazai
táborban - klubunk régi segítője

a sokszoros egykori latin bajnok
- Móczó János profi tréner
vezetésével negyven táncosunk
sajátította el a standard és latin
táncok alapjait és technikai
fogásait. Ezen túl négy tánco
sunk részt vehetett az egyesület
finanszírozásában egy kiváló
olasz profi páros Michele
Bonsignoir és Monica
Baldasseroni egy napos tovább
képzésén Szentesen. További
két-két táncosunk Győrben és a
Csehországban vett részt rend
kívül magas színvonalú stan
dard és latin képzésen.

Az intenzív nyári felkészítés
és a képzéseken, táborokban
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Emlékművet avattak
Követendő példa lehet az ország más részei

számára is az a tiszteletre méltó
kezdeményezés, melyet az Endrődiek Baráti
Köre valósitott meg. Augusztus 27-én avatták
fel az egykori csejti iskola udvarán az
országzászló helyén azt az emlékművet,

amelyet a Csejtről elszánnazottak lelkes csapa
ta közreműködésével készítettek.

- Több mint száz éve annak, hogyacsejti
tanyavilág benépesűlt. Apáink és nagyapáink
törték fel és tették termővé a csejti, vaJjasi,
udvarnoki, rigajosi sziket. Itt szűlettünk, itt
éltünk, itt volt az otthonunk. A sors szétszórt
bennünket, de itt vannak a gyökereink. Szeretni
ezt a földet, tisztelegni őseink emléke előtt, ez
a mi feladatunk - hangzott el az avató ünnepsé
gen, melyen mintegy kétszázan vettek részt.

Szó-Beszéd
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Papírdoboz
Stancolt és hagyományos
papírdoboz gyártása!
Staneaforma készítés!

Róza Kft. Gyomaendrőd, Hársfa u. 8/1.

Telefon/fax: 66/282-095
Mobil: 20/9142-122

PVC
PADLÓSZŐNYEG

TAPÉTA
Nyitva a hét minden napján!

Gellai Miklós
Gyomaendrőd,Fő út 29.

Telefon: 285-392

MIKROBUSZ BÉRELHETŐ!

9 személyes, kIímás!
Telefon: 20/9-506-703

Kárpótlási jegyet legmagasabb
áron veszek, azonnali fizetéssel.
- 70/248-4524,30/328-8019
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Katona József Művelődési
Központ programajánlója

• Kiállítás Pélyné Emődi Etelka
festményeiből. Megnyitó:
szeptember 6. 17 óra. A kiállítás
megtekinthető szeptember 19-ig. A
kiállított képek megvásárolhatók'

• Kiállítás a Gyomai Nyugdíjas
Kertbarát Kör terméseiből és a
helyi óvodák, iskolák
közösségeinek tennésbáb
munkáiból. A kiállítás
megtekinthető: szeptember 29-én
(csütörtök) S-lS óráig, szeptember
30-án (péntek) S-lS óráig, október

l-én (szombat) S-IS óráig.

• Október l, szombat: Szüreti
Mulatság Gyomaendrődön

Program: néptáncbemutató, ter
méskiállítás szüreti felvonulás
(hintók, szekerek, néptáncosok)
1S.00-kor - Szüreti bál a
Művelődési Központban

• Táncverseny: 2005. október l-én
szombat, országos meghirdetésű

táncverseny a Rumba Táncsport
Egyesület szervezésében
Helye: Városi Sportcsarnok

ANGOL, NÉME't FRANCIA, OLASZ

Nyelvtanfolyamok kezdőtől a nyelvvizsgáig!
2005 szeptember - 2006 június
Szeptemberben induló tanfolyamaira most lehet
jelentkezni, határidő: 2005.szeptember 10.

Induló csoportok: kezdő és haladó angol tanfolyam:
100 órás kezdő és haladó német
100 órás kezdő olasz és francia

100 órá,s ~yelvvizsga előkés~ítő mlNTE-r-"\1
alapfoku vizsga 150 ora __ ~

középfokú vizsga 150 óra iVCfuíúDrÓ
felsőfokú vizsga 150 óra -

•Tervezett vizsgaidőpontok: 2006 április - június,
•Tanfolyamkezdés: 2005. szeptember végén.
•Heti 2x2/2x3 óra, 6-10 fős csoportok, 500FVó.
•Jelentkezni lehet: 2005. szeptember 1lJ-ig Róza Vendel
és Farkas Margit tanároknál! Telefonon: 20/9142122,
20/4684876 és munkaidőben: 66/282-095
e-mail-ben:vendel@bekesnet.hu

Autósok figyelem!
Cserenyec László autószerelő mester vállalja:

- komputeres személygépjárművek

számítógépes vizsgálatát, hibakódok törlését,
alapbeállitások elvégzését,

teljes diagnositizálását
- személy- és kisteher gépjárművek műszaki

felkészítését, vizsgáztatását,
- autóklíma feltöltését, javítását, gombátlanítását.

Jöjjön, ellenőriztesse járművét,

győződjön meg műszaki állapotáról!
Egyes szolgáltatásainkat előzetes egyeztetés után

hétvégén is kérheti.

Gyomaendrőd, Katona J. u. 46.
Tel.: 66/285-685, 20/970-8949

Olvasóink leveleit
az alábbi e-maii címen is várjuk:
hornok.erno@freemail.hu



Közlekedési jegyek

Sokan engedély nélkül horgásznak
12

Augusztus 6-án a gyomai Falualjai

holtágon a Körösi Halász Szövetkezet
halőrei hivatalos ellenőrzést tartottak.
Az ellenőrzést vízről, csónakból
végezték, mivel a szabálytalanul
bekerített telkek miatt a parton nem
tudták megközelíteni a horgászhe
lyeket.

Ahalőrök lapunknak elmondták,
hogy tapasztalataik szerint a horgá
szok jelentős része engedély nélkül
pecázik. Több olyan emberrel is

Az árvízvédelmi töltésen való
közlekedéshez közlekedési jegyek
válthatók a Körösi Halász
Szövetkezet Kossuth utca 27. szám
alatti központjában Engi Sándoménál.
A jegyek ára a megtett kilomnétertől

ftiggetlen és a jegyek a Kövizig teljes
területének gátszakaszaira érvénye-

Szó-Beszéd

találkoztak, aki úgy tudta, hogy ide,
erre a holtágra nem is kell engedély.
Olyan horgász is akadt, aki úgy gon
dolta, hogy telektulajdonosként jogo
sult a horgászatra. Volt olyan is, aki
bevallotta: évek óta horgászik enge
dély nélkül és most zaklatásnak
minősítette a halőri ellenőrzést.

A holtágon végzett ellenőrzés

során II horgásszal szemben indítot
tak eljárást, illetve vettek fel
szabálysértési jegyzőkönyvet.

sek. Éves jegy segédmotona 1500 Ft,
motorkerékpárra 3000 Ft, gépkocsi ra
és egyéb jánllűre 4000 Ft.

A heti jegy ára segédmotorra 500
Ft, motorkerékpána 1000 Ft, gépko
csira és egyéb jáJműre 1500 Ft.

A napi jegyek árai ugyanezekre a
kategóriákra: 150 Ft, 300 Ft, 500 Ft.

2005. szeptember

AKörösmenti
várja a diákokat!

A Körösmenti Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény a
2005/2006-os tanévben is várja
régi és új diákjait egyaránt a
következő tanszakokra:

Tánc- és moderntánc
oktatók: Jenei Éva, Kurilla Enikő,

Tímár Krisztián
Néptánc - oktatók: Tóthné

Rojík Edit, Majorosi Tímea, Farkas
Enikő Vanda, Weigert László,
Kovács Sándor

Érdeklődni lehet a Katona
József Művelődési Központban
lévő irodánkban, a 283-767-es tele
fonszámon, valamint az oktatóknál.

Minden érdeklődőt sok szeretet
tel várunk!

A gyomaendrődi Körösi
Halász Szövetkezet Hor
gászegyesületének ve
zetősége mély fájdalommal
tudatja, hogy az egyesület
alapítója és titkára, Ács
Imre életének 42. évében
hosszas betegség után el
hunyt.

Alapozza meg jövőjét, tanuljon a KISOSZ-nál!
(OKÉV: 06-0173-02, FAT: AL-0181) ~

Várjuk jelentkezését! r~t ~
2005. évben induló államilag /~~'~
elismert szakképesítést nyújtó tanfolyamainkra! """

Gyomaendrődön

2005. szeptember 8-án
a Katona József Művelődési Központban
Kossuth L. u. 9. szám alatt!

KERESKEDŐ VÁLLALKüZÓ (68.000 Ft)

VENDÉGLÁTÓ VÁLLALKüZÓ (68.000 Ft)

ABC eladó+pénztárgépkezelő (78.000 Ft)

A képzési támogatásról érdeklődni lehet

a Munkaügyi Központ helyi kirendeltségein!

Részletfizetés lehetséges!
Adókedvezmény igénybe vehető!

Részletes tanfolyami tájékoztatás és jelentkezés:
KlSOSZ Békés Megyei Szervezete
Békéscsaba, Dr. Becsey o. u. 4/l.
Telefon: 66/325-997,327-193,451-741,30/9354-371
E-maiI: bmkisosz@bekesnet.hu
Rekreációs Központ Orosháza, Táncsics u. 26. Tel.: 68/510-620
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Támogatásokat várnak
A Tordai Honvéd Hagyományőrző Bizottság, a

Nagyenyedi Református Egyházközség és a Fehér Megyei
RMDSZ emlékhelyet állítanak a nagyenyedi fogolytábor
ban 1945-ben elhalálozott és Nagyenyeden eltemetett több
mint 200 magyar katona emlékére. Az avató ünnepségre
2005. november l-én kerűl sor a nagyenyedi református
temetőben.

Magyarországi támogatásaikat a FORRÁS
Takarékszövetkezet Bankban megnyitott 72900020
10113574 számú bankszámlára kérjük utalni.

Romániai támogatásaikat pedig postai utalványozással
az alábbi címre fogadjuk: Kerekes Aurora, 51520 l Aiud,
str. Gh. Lazar nr. 18., jud Alba

Csafádi vasárnap
a. q)reher Söröső- CÉtterentben

Szeptember 4. Görög gyümölcsleves, grillezett szárnyasfilé,
burgonyapüré, Tsasiki saláta
Szeptember 11. Tejfölös karfiolleves, Cordon bleu,
hasábburgonya, uborkasaláta, rétes
Szeptember 18. Újházi tyúkhúsleves csigával, Bicskás szelet,
hagymás burgonya, kovászos uborka, tiramisu
Szeptember 25. Tárkonyos csirkeragu leves, rántott sajt,
rizi-bizi, tartásmártás, Gundel palacsinta

Telefon: 66/386-444 • Mobil: 20/980-8842, 70/365-5360
Várjuk szíves megrendeléseiket. 550 Ft/adag
SODEXHO étkezési utalványokat elfogadunk!

Akarja fűtését korszerűsíteni?

Ha igen, ald<or hívjon fel!
Telefon: 30/9-144-328

I(atona Épületgépészet

MÁGUS-COMP
Számítástechnikaí Szaküzlet és Szervíz
Gyomaendrőd.Fő út 230. (a gimnáziummal szemben)
Telefon: 661581-610 E-mail: magus-comp@bekesnet.hu
'Számítógép konfigurációk összeállitása ígény szerint
'Használt alkatrészek értékesítése és beszámítása
-Szakkönyvek
-Új és utángyártotr festékpatronok. tonerek
'Internet előfizetés és kártyás
'Helyi hálózatok tervezése, kivitelezése
'Számítógépek, nyomtatók. monitorok javitása

·Fénymásolás. faxolás. nyomtatás. szkennelés. ínternetezési lehetőség.

Szeptemberi ajánlatunk:

Digitális anyagról fényképelőhívás
3 napos átfutási idővell

9x13-as méretben: 39 Ft/db
l0x15-ös méretben: 49 Ft/db

Nyitva tartás: hétfőtó1-péntekig 8-12-ig és 13-17

Fűtéskorszerűsítés, gázbővítés,

új szerelés, fürdőszoba-átalakítás!

PartnerGáz

kedvezményes hitellel!
Maximum 1.000.000 Ft értékig!
További információ és hitelügyintézés, kivitelezéssel:

Matyi József és Társa Bt.
Gyomaendrőd, Zrínyi u. 1. Tel: 30/625-34-21

Látszerész Üzlet
Gyomaendrőd. Hősök útja 53. Telefon: 66/284-255

Tájékoztatjuk kedves vásárlóinkat, hogy üzletünk . .
a Hősök útja 53. szám alá költözött,

a Gellai Építőanyag Kereskedés mellél

• Computeres szemvizsgálat
• SZTK-vények beváltása
• Szemüveg készítés
• Szemüvegek javítása

• Szemüvegkeretek

Szeretet/el várja vásárlóil Szarka Csilla látszerész mester!

WATT
Villa:IDossági Bolt
· Villanyszerelési anyagok, vezetékek, kapcsolók,

facsavarok. ..

• Háztartási kisgépek - vasalók, kávéfőzők,

mikrosütők stb.

· Barkácsgépek nagy választékban, kedvező áron

· Energiatakarékos izzák, villanykörték

Gyomaendrőd,Fő út 214.
Telefon: 66/386-358

Bútorgyártó cég
asztalosokat, aszíalosipari

szakmunkásokat
keres felvételre.

Érdeklődni: 30/9-533-594



Ingyenes apróhirdetések
HÁZ

Gyomaendrődőn.az Öregszőlő.

Iskola ut 21. szám alatti ház
alsóépülelIel. kentel eladó. Viz. gáz
az udvarban. Irányár: 1.5 millió Fl.
Érd.: Gyomaendrőd. Zöldfa u. 7.
Tel.: 30/537-2849

Gyomán, a fürdőhöz közel.
kövesut mellett, Erkel F. u. 5. szám
alatt lévő, kétszobás családi ház
nagy melléképülettel. udvarral
eladó. Érd.: 661283-025 vagy
Heinfart Gábornál, 285-904

Gyomaendrődön a Babits
Mihály u. 17. sz. alatt 1,5 szobás,
konyhás. komfort nélküli kertes ház
szilikátból. nagy kernel eladó.
Ininyár: 3 millió Ft. Érd.:
Gyomaendrőd. Nap u. 2. vagy
30/232-4493

Gyomán a központban komfor
tos parasztház eladó. Irányár: 3.5
millió Ft. Érd.: 30/319-0663

Gyomaendrődön a Sugár u. 94.
szám alatt családi ház teljes
összkomforttal eladó vagy földszinti
lakótelepire cserélhető érték.külön
bözellel. Érd.: 30/573-5658

Kocsorhegycn, V. ker. 56. szám
alatti szoba-konyhás lakóház 300
négyszögöl fóldterülettel eladó.

Villany és ásott kút van. Irányár:

500 ezcr Ft. Érd.: 66/284-299
Kétszobás összkom fortos ház

eladó Gyomaendrőd.Pásztor J. u. 6.
szám alatt. Érd.: 66/284-245,
70/567-3574

Gyomán a Radnóti u. 6. sz. alatt,
a fUrdőhöz közel, összkomfortos.
közművesitett ház sürgősen eladó.
Irányár: 6,8 millió Ft. Tel.: 30/486
71-lJ,76/478-677

Gyomán, üdülőövezetben,közel

a gyógyfürdőhöz, összkomfortos
családi ház szép kerttel. garázzsal.
pincével, melléképülettel, fúrott kút

tal. öntözőbcrendezéssel eladó.

Irányár: 10 millió Ft. Érd.: 30/570
6403

Endrődön a Polányi u. 73. szám
alatt külső felújitásra szoruló
parasztház eladó. Fürdőszoba,

központi fűtés (vegyes) van. Irányár:
1,8 millió Ft. Érd.: 30/9-384-449

110 négyzetméteres. 3 szobás,
összközmüves családi ház 1200
négyzetméteres rendezett telekkel

müút mellett eladó. Irányár: 6.5 mil
lió Ft. Érd.: 30/534-8878, 66/285
267

Gyomán a Mol-kúttal szemben
a Pásztor J. u. 12. szám alatti két
szobás, összközmüves családi ház
eladó. Érd.: 386-498. 70/5775-348

Gyomaendrődön az
Öregsző!őben. Álmosdomb út I.

szám alatti ház eladó. Érd.:
Gyomaendrőd, Kondorosi u. 21.

Gyomán, egyszobás, összkom-

fortos téglaház nagy kerttel sürgősen
eladó. Érd.: 70/233-6971

GYOlmin. Ady E. u. 2. szám alatt
kertes csa ládi ház eladó. vagy
lakótelepi csere is lehetséges.
Irányár: 6.5 millió Ft. Érd.: 201221
4267

Endrődön a Polámyi M. u. 49.
szám alatti ház cladó. Csere is
érdekel. Irányár: 6.5 millió Ft. Érd.:
201247-0999

Gyomán az Attila u. 6/1. szám
alatti kétszintes családi ház mel
léképületekkel eladó. Irányár: 15,5
millió Ft + megegyezéssel. Érd.:
30/66-77-031

Gyomán az Árpád u. 23. szám
alatti komfortos ház 1400 m' keI1tel
eladó. Irányár: 3.5 millió Ft. Érd.:

66/386-348
Endrődőn, Damjanich u. 18.

szám alatti családi ház sürgősen

eladó. Irányár: 2,5 millió Ft. Érd.:
66/285-283

Endrődön a Csókási ban két
szobás, összkom forlos. pincés csalá
di ház elladó melléképülcttel,
gyümölcsössel. Irányár: 7,5 millió
Ft. Érd.: 30/914-6200. este 386-983

Gyomaendrődön az Endrődi u.
31. szám alatt kertes ház eladó

sürgősen, kétszobás, konyhás.
fUrdőszobás. Irányár: 8,7 millió Ft.
Érd.: 20/334-603-2

Gyomán az Arany János u. 16.
szám alatt 4 szobás, összkomfortos
családi ház eladó. Érd.: 10 millió Ft.
Érd.: a helyszínen hétvégeken.

Gyoma, Bajcsy u. 64. szám alatt
3 szobás ház eladó nagy udvarral.
Irányár: 13 millió Ft. Érd.: 386-830

Gyomaendrődön a Honvéd
utcában felújított. gázfütéses
parasztház nagy kerttel eladó.
Gazdálkodásra, üdülésre alkalmas.

Irányár': 5.9 millió Ft. Érd.: 70/455
1808

Endrődön összkom fortos.

amerikai konyhás, garázsos. 100 m'
családi ház parkosított kerttel eladó.
A tetőtér beépíthetö. Irányár: 12 mil
lió Ft. 66/285-810, 70/215-0304

Gyomaendrődön a Sugár úton
összkomfortos 120 m' alapterületü
családi ház garázzsal. melléképület
tel eladó. Irányár: II millió Ft. Érd.:
30/39-8512

Gyoma központjában 3 szobás,
összkom fortos csa Iád i ház mc 1

léképülettel, garázzsal eladó.
Irányár: 6,9 millió Ft. Érd.: 66/386
132, 30/6767-360

Gyomán a Sebes Gy. u. 6. szám
alatti összkomfortos. 3 szobás csalá

di ház melléképülettel eladó. Érd.:
30/416-44-40. 30/483-3812

Endrődön a Fő úton 5 szobás,
összkomfortos, tetőtérbeépitéses

családi ház garázzsal, melléképület

tel, ipari árammal eladó. Érd.:

30/525-6611
Gyomán a Tompa ll. 6. szám

alatt hőszigetelt kertes családi ház
melléképülettel, garázzsal. ipari
árammal eladó. 66/282-392. este.

Gyomán a Gárdonyi u. 73. szám
alatti parasztház garázzsal és mcl
léképületekkel cladó. Irányár: 3.7
millió Ft. Érd.: 30/635-82-96

Sürgően eladó 5 szobás, két
szintes családi ház mel
léképületekkel. Irányár: 15,5 millió
Ft. Érd.: 30/6677-03 I

Endrődön. központi helyen
közművesített kis kertes ház bútoro
zottan eladó. (tégla épület). Irányár:
2 millió Ft. Érd.: 66/386-325 vagy
30/380-0237

Gyomán eladó 120 m'-es.
tetőteres, 4 szobás, felújított kertes

ház, fütött garázzsal, gáz és ve
gyestüzeléssel. parkosított kerttel.
Irányár: 8,5 millió Ft. 30/553-3915

Gyomán 100 m'-es összkomfor
tos családi ház 60 m'-es garázzsal
eladó. Irányár: 7 millió Ft. Érd.:
30/2608-674.20/424-1654

Gyol1lán a Kiss Bálint u. 4.
szám alatt tetőtcrcs családi ház
eladó, illetve lakótclepi cserét 2.
emeletig beszámitok. Irányár: 15

millió Ft. Érd.: 70/331-69-86
Vizparti, bekeritett, összkom

fortos, padlásszobás üdülő ga

rázzsal, teljes berendezéssel eladó.
Lakótelepi lakást beszámítok.
Irányár: 10 millió Ft. Érd.: 386-588

Gyomán a Bajcsy úton, két
szobás. összkomfortos, JOI m'-es
ház eladó. Irányár: 8,7 millió Ft.
Érd.: 66/283-955

Gyomán kertes családi ház
eladó. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.:
66/284-482

Gyomaendrődön a Mikszáth u.
50. szám alatt kétszobás, kertes

családi ház sürgősen cladó. Irányár:

5.5 millió Ft. Érd.: 30/9123-140
Gyomán a Kossuth úton 3

szobás, összkomfortos. kertes csalá
di ház eladó. Irányár: 10.8 millió Ft.
Érdeklődni: 282-233, 284-785,
20/9890-691

Endrődön, Nap út 2. szám alatt
3 szobás. összkomfortos, kertes
családi ház eladó. Irányár: 8,5 millió
Ft. Érd.: a helyszinen, Tel.: 30/232
4493

Gyomaendrődön 1200 m'-es
telken, összkomfortos nagy családi

ház, kiépitett üzlettel, garázzsal
eladó. Irányár: 10 millió Ft. Érd.:
66/283-157

Megkezdett ikerház befe-
jezéséhez építőtársat keresek. Érd.:
30/565-7790

Gyomán a Hősök út 99. szám

alatt összkomfortos, kertes családi
ház melléképülettel, garázzsal
eladó. Irányár: 7,5 millió Ft. Érd.:

66/386-867
Gyoma központjában 3 szobás,

összkomfortos családi ház eladó
garázzsal, mclléképülettel. Irányár:
6.9 millió Ft. Érd.: 66/386-132.
30/67-67-360. esti órákban.

Dévaványán kétszobás.
összkomfortos kertes családi ház
eladó. Óvoda. iskola. fLirdő. V8sÚt
közel van, Lakótelepi csere is
érdekel. Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.:

66/386-145
Öregszőlőben az Iskola u. 21.

szám alatti ház eladó alsóépülettel
és kerttel. Víz, gáz az udvarban.
Irányár: 1,5 millió Ft. Érd.: a
helyszínen, vagy 30/537-2849

Gyomaendrőd, Bajcsy u. 10.
szám alatt ház eladó. Érd.: 30/561
8764

Gyomán 2,5 szobás kertes ház
összközmüvel, nagy melléképület

tel. vegyestüzeléssel és gázzal
sürgősen eladó. Érd.: 30/420-7218

Endrődön a Szélmalom u. I.
szám alatti kétszobás. gázfűtéses,

nagy kertes családi ház sürgősen

eladó. Irányár: 2.5 millió Ft. Érd.:
20/803-1796

LAKÁS
Gyomaendrődön az ItJúsági

lakótelepen 3 szobás, 2. emeleti
lakás eladó. Irányár: 7,5 millió Ft.
Érd.: 66/284-945, késő esti órákban.

Gyomán a Vásártéri ltp-en a 4
lakásos háztömbben. a II/l. szám
alatt földszinti, 3 szobás lakás eladó.
Irányár: 6,5 millió Ft. 66/283-080

Gyomán, a Vásártéri ltp-n 3
szobás lakás eladó. 70/367-1487

Eladnám vagy elcserélném az
Október 6 ltp-en lévő 4. em-i. 2.5
szobás. összkomfortos öröklakáso
mat. 20/311-9-311. 20/934-8283

Veszprémben 2,5 szobás, 69 m'

es, loggiás, igényesen felújitott 3.
emeleti lakás eladó. Irányár: 15 mil
lió Ft. Érd.: 20124-35-624

KERT, TELEK
Köröstarcsán, a Pap-révi

Szőlőkben, a Hármas-Körös mellett
1800 m' zártkert eladó. Irányár: 600
ezer Ft. Érd.: 70/386-5006

Gyomán, a volt Győzelem Tsz

termelési központjában I hektáros,
részben aszfaltozott terület eladó
vagy kiadó. Telefon: 20/9361-645,
20/96-75-919

Gyomán, üdülőövezetben

vízközeli beépithető 1088 m' zárt
kert eladó. Viz, villany szennyviz
csatorna, kövesút. Irányár: 600 ezer
Ft. Érd.: 20/964-2856

Fürdőhöz közel nyaraló,
valamint 2 hektár fóld, nagy mázsa.
napviasz olvasztó eladó. Érd.:

66/386-954



babakocsi
újszerű állapot
ezer Ft. Érd.:
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MUNKA

motorral és PB palack eladó. Érd.:
66/284-327

Egy 400 literes Zanussi
fagyasztóláda és egy 230 literes
Zanussi fagyasztó szekrény eladó.
Érd.: 30/92-57934

Fekete TV-állvány, bükkszinű

íróasztal, állitható magassagu
székkel eladó. 20/99-70-898

Német nyelvoktatást, kor-
repetálást vállalok fiataloknak.
70/538-96-54

Korlátok, kerítések, kapuk és
egyéb vasszerkezetek készitését vál
lalom. Érd.: 30/473-0171

Gyorsgépirói és szövegszer
kesztői szakképesitéssel szakdolgo
zatok vagy bármilyen szövegek
begépelését vállalom. 70/513-21-51

Veszélyes fák kivágása (fenyő is)
gallyazása, döntés, tüzifa felvágása
láncfűrésszel elérhető áron. Érd.:
70/283-0347

Az új tan~vben magántanári
állást vállalok általános iskolások
mellé. Telefon: 66/285-141 (esti
órákban). 30/856-3218

Takarítást, bevásárlást, bármi
lyen házkörüli munkát váJlalok. vál
lalok. Érd.: 30/486-4890

Szeretné napi egy óráját 50 ezer
forintra cserélni? Nekem bevált'
Válaszborítékért tájékoztatom.
Gyomaendrőd,Toronyi u. 4/1.

Kedvezően vállalok ftiggöny,
drapéria beszegését, nadrágba,
szoknyába húzózár bevarrását és
egyéb javításI. Érd.: Gyomaendrőd,

Körgát u. 25/1. Tel.: 30/535-7722
Mosást, vasalást, takarítást,

bevásárlást vállalok. Érd.: esti órák
ban, 284-252

Kertek udvarok szántása, marása,
egyengetése, ffivetéshez gépi talaj
előkészités. Érd.: 386-053

Ingyenes az apró!
A Príma ingyenesen jelenteti meg azoknak az olvasóknak a
lakossági apróhirdetéseit, akik ezen a szelvényen küldik be
megjelentetés céljából! A szelvényen a megjelölt helyre kell
beírni a kívánt szöveget és a szelvényt levelezőlapon vagy
borítékban elküldeni a következő címre: Szó-Beszéd 5500
Gyomaendrőd, Pf.: 48. Egy apróhirdetés szövege lehetőleg

ne tartalmazzon 15 szónál többet! A hirdetések szövegéért
felelősséget nem vállal a szerkesztőség!

Feladó neve: , .

Címe: , , , .

Az apróhirdetés szövege: .

fogas. gázfőző palackkal. Érd.:
66/436-086

Eladó burgonya és ter-
ményzsákok, választási malacok.
vashordók, varrógép, kézi morzsoló,
daráló, kézí gyalugép, vadasztáska,
régi bútorok. Érd.: 66/436-086

Eladó 54-es férfi bőrkabát,

nagyméretű műanyag edények, kézi
húsdarálók, zománcozott üst, fa
sütőteknő. Érd.: Gyomaendrőd,

Petőfi u. 28. Tel.: 66/284- J 85

Gyomán költözés miatt olcsón
eladó: 220 l-es kombi hűtőszekrény,

konyhaszekrény, ruhasszekrény,
kétszemélyes heverők, létra, székek,
fotelek, asztalok, fekete-fehér Mátra
tévé, gáztűzhely palackkal, Dacia
ülések, rokkant tolószék. Érd.:
30/98-100-25

Női kerékpár, gáztűzhely, var
rógép eladó. Érd.: 30/513-9666

Új ftirdőszoba berendezés min
den tartozékkal. jutányos áron
eladó. Érd.: 386-473

20 mázsa búza tárolóból eladó.
66/284-620

Eladó egy 3 funkciós babakocsi,
egy fehér kiságy, egy bébihordozó,
egy mózeskosár, kék szinű babako
esi, pólyák és gyermekruhák,
valamint kismamaruhák. Érd.:
Gyomaendrőd, Rózsa F. u. 9.

230 db új Csárdás cserép, 2 db
Babetta új első kerék, húsfeldolgozó
hentesasztal, Wartburg 353 új és
használt alkatrészek eladók. Gyoma,
Fő út 123. Tel:. 386-574

Gy~yö~ ~~ rongo~

kifogástalan állapotban eladó.
Irányár: 150 ezer Ft. 66/284-327

Kb.: 1000 db szalagcserép és
egy üveges ajtó eladó. 20/315-10-56

Piros szinü plüss ülőgamitúra, 2
személyes kihúzhatós rekamié és 2
fotel eladó. Érd.: 66/284-667

Cirkula I, I kW-os egyfázisú

EGYÉB

Jelenleg is üzemelő Harangláb
Kávézó űzemeltetési joga kiadó.
Érd.: 20/557-690 I

Üzlethelységek kiadók
Gyomaendrőd központjában. Érd.:
20/35-30178

Gázfütéses bútorozott. különbe
járatú szoba kiadó hosszabb távra.
Érd.: 283-987

Gyomán a Vásártéri lakótelepen
2. emeleti bútorozott 1,5 szobás
lakás kiadó szeptember l-től. Érd.:
30/95-80-477

Lakás kiadó Gyoma, Vásártéri
ltp. 28/A. alatt. Érd.: 66/284-784,16
óra után.

Gyomaendrőd, Fő út 68. szám
alatt lévő 24 m'-es üzlethelyiség
kiadó. Érd.: 30/388-0843

Gyoma központjában a Hősök

útja 45. szám alatti üzlethelyiség
kiadó. Érd.: 20/557-690 I

KIADÓ

Páncélszekrény eladó. Irányár:
15 ezer Ft. Érd.: 70/22-632-99

Emeletes gyerekágy 200x85
cm-es eladó. Irányár: 25 ezer Ft.
Érd.: 661283-080

Eladó Oraco márkájú sport
babakocsi, bolygó kerekes, valamint
egy holdjáró komp. Érd.: 20/484
1535

Eladó vegyestüzelésű kazán,
asztalí sparhert. Mosást, vasalást,
bevásárlást vállalok. Érd.: 30/656
3100, az esti órákban.

Kétfunkciós
esővédővel eladó
ban. Irányár: 17
30/354-2125

Bontásból üveges ajtók, kam
raajtók, három szárnyas redőnyös

ablakok eladók. Érd.: 20/800-9087
Vogel eke, gyűrűs henger

vetőgép, szalmazúzó, szilvapálinka,
vágógalamb eladó. Érd.:
Gyomaendrőd, Móra F. u. 20. Tel.:
661284-082

Eladó jelképes összegért bon
tásból: ajtók, ablakok, beton
törmelék, szekrények, heverők,

fürdőszobai kellékek, stb. Ár mege
gyezés szerint. Érd.: 70/587-6804

Eladó: három fázisú termény
daráló, szivattyú, köszörű. Ár mege
gyezés szerint. Érd.: 566/282-907

Rotakapa, 1,5-ös villanymotor,
120 literes villanyboyler, gáztűz

hely, szövőszék, konyhaszekrény,
170 db piros mediterrán cserép
eladó. Érd.: este, 66/282-392

Anyagcserejavitás frissítés,
izomgörcsök megszüntetése, vérke
ringést serkentő talp- és svéd
masszás. Nyári akciós áron' Érd.:
30/315-10-56

Eladó: új Trabant első futómű,

elektromos láncffirész, barkácsgép,
babakocsi, galamb szállító ketrec,
kétágú falétra, mezőgazdasági

Gyoman a Keleti u. 20. szam
alatt 2700 m' zartkert gyümölcs
fakkal. veteményessel, asott- és
fúrott kllttal. villannyal eladó.
Irányár: 285-574

A Fűzfás zugban 300
négyszögöl gyümölcsös öntözőfe!

szereléssel vagy anélkül sűrgősen

eladó. Érd.: 20/944-0572
A Német zugban 2 hektár, 73 Ak

vízparti föld és fóliavázak eladó.
Érd.: 30/398-1086

Endrődön a Harcsás zugban 500
négyszögöl szántó eladó. Irányár:
100 ezer Ft. Érd.: 661284-299

Gyomán a Losonczi úthoz közel
1500 négyszögöl szántó eladó. Érd.:
Gyomaendrőd. Széchenyi u. 5.

800 m' bekerített gyümölcsös a
Sóczó zugban eladó kőépülettel,

pincével. Irányár: 5 millió Ft. Érd.:
66/284-196

Endrődön az Öregszőlőben, a
Kondorosi kövesút mellett az ítal
bolthoz közel, 527 négyszögöl szán
tó eladó. Érd.: 661386-325, 30/380
0237

A Fűzfás-zugban 800 m' vízpar
ti gyümölcsös eladó. 30/400-3737

Gyomaendrődön a Fűzfás zug
ban vízparti gyümölcsös eladó. Érd.:
30/400-3737

A Hármas-Körös gátja mellett
bekerített telek gyümö!csössel, kút
tal, villannyal eladó. Irányár: 300
ezer Ft. 66/285-510, az esti órákban.

Öregszőlőben (Gyomai
határúthoz közel), az Álmosdomb u.
végén jó fél hektár szántóföld
sürgősen eladó. Irányár: 80 ezer Ft.
Érd.: 284-167

JÁRMŰ

Közepes termetű, egy éves
kutya elvihető ingyen. Érd.: 20/96
45-90 l, 66/282-840

7 éves kisfiú vagyok. 2005.
július 26-án elveszett Bogi nevű

fekete tacskó keverék kiskutyám a
Pásztor János utcából. Ha valaki
látta, kérem szépen jelentkezzen'
20/53 I-0057

Kisméretű, ősszel született
keverék kutya gazdit keres. Játékos,
jól jelez. Érd.: 661282-966, este.

VW Passat kombí 1,6 TDI
eladó. Tel.: 70/2632-901

Jó állapotban lévő kisbicikli két
hátsó pótkerékkel eladó. 66/280-126

Utánfutó magasitóval, ponyvá
val eladó. Érd.: Gyomaendrőd,

Selyem u. 29. Tel.: 70/2632-90 l
Simson Schwalbe motor-

kerékpár felúj itott szép állapotban
eladó. 65 ezer Ft. 661285-351

Jó állapotban lévő érvényes
műszakiva I 1200 Lada olcsón eladó.
Érd.: 20/43-775-03, 661280-079

GKV kocsi utánfutó eladó. Érd.:
480-005

ÁLLAT
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Sánrior Service Kft.

1IilInöség. Megbizhat6ség.FordFiesta

Törlesztőrészlet havi 15177,- forinttól, THM 5,84 % !

• Az AssoOOlIon of Comrnerc;,,) and SPedaIiSed Vehlde Eo'"", (ACE) elb_ aJapjén.

Ennél jobbat hetedhét országon túl sem talál!

Keresse fel márkakereskedésünket, mely idén ünnepli fennállásának
25 éves jubileumát!

FordFiesta
1 995 OOO Ft-tól

A FordFiesta alapáron most 3 év garanciával, I 995 OOO Ft-tól lehet az Öné
Ha más felszereltség mellett dönt,

akár 400 OOO-500 OOO Ft kedvezményt adunk, amely csak nálunk
az augusztus 10-szeptember lO-ig tartó

Jubileumi akciós finanszírozással összevonható!

Sándor Service Kft
5310 Kisújszállás, Deák F. u. 69-75.
Tel.: 59/321-134, Fax: 59/322-300
e-maii: fsandor@mail.extemet.hu honlap: www.fordsandorservice.hu
Minden szombaton és vasárnap 8-12-ig nyitva!
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Hiteliigyi~tézés
BANKI HATERREL!

5 éves gyakorlattal, referenciával,
önálló irodával rendelkezünk!

500.000 Ft-tól 30.000.000 Ft-ig forint
és deviza alapú hitelek!

HITELKAMAT MÁR 2,49%-TÓL!!!
LAKÁSCÉLÚ ÉS SZABADFEL

HASZNÁLÁSÚ HITELEK, ADÓSSÁGREN
DEZÉS, TERHELT INGATLANRA IS PLUSZ

HITELEK,
SZEMÉLYEI HITELEK, HITELKIVÁLTÁS
Akció! 2005. október 31-ig (beadott
hite/ekre) közjegyződíj nélkül, va/a-

mint tov.ábbi je/entéi.s kedvezmények!
-FESZEKRAKOPROGRAM

30 éves korig állami garanciával, 10% önerő

vel, vagy önerő nélkül i§, 50.% szocpollc?1.
- OTTHONTEREMTO TAMOGATAS

35 éves korig használt lakás vásárlása ese
téI! 50% szoc.pollal ..

- KOZTISZTVISELOI
ÉS KÖZALKALMAZOTTI

hitelek állami garanciával csak a vásárolt in
gatlan fedezetével 12,5 millió Ft-tól

25 millió Ft-ig.
Szolgáltatásunk díjmentes vagy kedvez
ményes dl/Ú a hitel típusától függően!

A hite/ügyéntézés az Ön lakásán vagy az iro
dánkban történik.

LEINFORMÁLHATÓAK VAGYUNK!

A hitelügyintézés az Ön lakásán vagy az
irodánkban történik, mobilok vagyunk!

Az elvégzett munkánkért felelősségetvállalunk!

HíVJON BIZALOMMAL!
Hiteliroda: Mezőberény,Bajcsy u. 27.

Tóth Jánosné Tóth János
üzleti főtanácsadó területi képviselő

06-20/9376-738 06-20/9220-990

Boros Krisztina
ügyviteli asszisztens· Tel/fax: 66/352-537

Városunk dísz
polgára, a gyomai
születésű Kállai
Ferenc színmű

vész október 4-én
töltötte be 80.
életévét. Ebből

hatvanat töltött
színpadon, több
mint 50-et a Nem
zeti Színházban.
Isten éltesse a 80
esztendős Kállai
Ferencet a Nemzet
Színészét!
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Segftség Nagyenyednek

Csak év végén kaphatnak
segítséget a belvízkárosultak

Az augusztusi esőzések nyomán
kialakult belvíz nyomán
Gyomaendrődön 250 esetben jelen
tettek káreseményt a lakosok. A
városháza müszaki osztályának dol
gozói minden esetet a helyszínen
rögzítettek, s öt ingatlant nyilvánított
az építésügyi hatóság életveszé
lyesnek. Ezekre bontási
kötelezettséget adtak ki: Ezen öt

ingatlan lakói vagy családjaiknál

kaptak ideiglenes elhelyezést, vagy
az idősek otthonába költözhettek.

A belvíz sújtotta ingatlanok tulaj
donosait támogatja az állam, erről

rendelet jelent meg. A támogatások
mértékét a jegyző előkészíti pol
gármesteri döntésre, s a polgármester
ellenjegyzi azt.

Elsődlegesen azoknak az ingat
lantulajdonosoknak lehet támogatást
megállapítani, akiknek esetében a

lakóház állaga a lakhatási lehetőséget

akadályozza. Mindemellett persze a
támogatás folyósításánál a szociális
állapotot is figyelembe veszik 
mondta a jegyző.

A támogatási igényeket október
31-ig gyüjtik. Az igényléseket a
Békés Megyei Területfejlesztési
Tanácson keresztül juttatják el a
belügyminisztériumhoz, s majd az

államkincstár utalj a le az önkor
mányzathoz a pénzt. Előreláthatólag

tehát november végén, decemberben
számíthatnak pénzre a beivízkárosul
tak az eljárás elhúzódása miatt.

Levél Kállai Ferencnek
Gyomaendrőd Város Önkormányzatá

nak Képviselő-testülete,valamint a város
lakossága nevében köszönetemet és hálá
mat fejezem ki Müvész Úrnak, a várost
sújtotta belvíz okozta károk helyreál
lítására, a bajba jutott gyomaendrődi

lakosok megsegítésére nyújtott pénzbeli
segítésééit.

Örömmel és tisztelettel fogadtuk el az
Ön adományát. Jó érzés tudni azt, hogy
vannak olyan, a településről elszármazott
barátaink, akik mellettünk vannak szük
ség esetén a bajban is, és segítséget nyúj
tanak a nehéz időszakban.

Az Ön által átutalt 500.000 Ft pénzbe
li támogatás a ténylegesen bajba jutott
családok megsegítésére kerül fel
használásra.

Tisztelt Művész Úr!
Kérem, fogadja el Gyomaendrőd

város és lakossága részéről a hálát és a
köszönetet ezért a humánus és baráti cse
lekedetért. Gyomaendrőd Város Önkor
mányzata Képviselő-testülete nevében
kívánok Önnek nagyon jó egészséget és
további szakmai sikereket!

Gyomaendrőd, 2005. szeptember 7.
D,: Dávid Imre, polgármester

Nagyenyed városában is pusztított a nyári felhőszakadás.A várost két
ízben elöntötte a patak. Több száz ház, udvar, kert, mezőgazdasági terület
került víz alá, embereket kellett az árhullám elől kilakoltatni. Több híd
megrongálódott, a pincék, udvarok, utcák iszappal teltek meg. Akárokat
1.150.685 euróra becsülték. Gyomaendrőd képviselő-testületejúlius 28-i
ülésén döntött az erdélyi testvérváros támogatásáról. Négyezer eurós (I
millió forintos) segélyt szavaztak meg, mely összeget a polgármester
személyesen vitte el az erdélyi testvérvárosba.

A város központjában, a patakon átívelő gyalogos hidat
is elvitte az áradat

Nagyenyed köszöni
Örömmel és tisztelettel fogadtuk el az

önök segítségét, vagyis a 4000 eurót, amit

a város helyi infrastruktúrájának helyreál

lítására fogunk fordítani, pontosabban, a

várost két ízben elöntő árhullám nyomában

megrongálódott központi híd újraépítésére.
Köszönetünket és hálánkat fejezzük ki

a Gyomaendrőd Város Önkorrnányzatának

Képviselő-testülete iránt is, aki Nagyenyed
város megsegítésére szavazott.

Nagyon kedves nekünk a

Gyomaendrőd várossal való kapcsolatunk.

Időben a két város baráti kapcsolata
hasznos cserékben valósult meg és íme,

most amikor Nagyenyed város egy nehéz
időt vészel át, a megyar barátaink újra mel

lettünk vannak szükség esetén.

Tisztelt Polgármester Úr, kérjük tessék

elfogadni Nagyenyed város és lakossága

részéről a hálát és köszönetet ezért a

humánus és baráti cselekedetért.

Tisztelettel: Mihai Horatiu Josan

polgármester
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A gyomaendrődiek meglepve
tapasztal ták, hogy a széles fő

utcájukat négy helyen forgalomlassító
szigetekkel szűkítik le a Bajcsy út és a
városháza közötti szakaszon. A gyalo
gosátkelőhelyeket közrefogó forga
lomlassító szigetek valóban lelassítják
a gépjármű forgalmat, ugyanakkor
némiképp balesetveszélyessé is teszik
a közlekedést a leszűkített útszaka
szokon, különös tekintettel a jelentős

kerékpárforgalomra. Ezeken a szaka
szokon a gépkocsik vagy végégkísérik
a biciklist, vagy kicentizve elhúznak a
kétkerekG mellett, persze remélhető

leg óvatosan, nehogy a kantakast
leszakítsák a kerékpárról.

A lakosság már szidalmazni kezdte
az önkormányzatot, hogy ilyen dolgokra
költik a pénzt, amikor kiderült, hogy az
Közútkezelő Kht. rendelte meg a
munkát és útfelújítási pénzkeretből

finanszírozzák. A négy gyalogosvédő

sziget mintegy 20 millió forintba kerül.
A képviselő-testület szeptember 29-i

ülésén a polgármester elmondta, hogya
városházán nem is tudtak arról, hogy
ilyeneket építenek a város központjában.

- Ezt nem a város kérte, a
közútkezelő csak bejelentette a
beruházást. Mi már évek óta egy körfor
galom kiépítését kérjük a Bajcsy út és a
Fő út kereszteződésében. Most már egy
kerékpárút építése is szükségessé válik a
biztonságos közlekedés érdekében a
Bajcsy úttól a városházáig - mondta a
polgánnester.

Katona Lajos alpolgármester szerint
sem erre volt a legnagyobb szüksége
Gyomaendrődnek.

- Volt egy szép széles utcánk és ezt
most sokkal balesetveszélyesebbé tették.
A szélesebb mezőgazdasági gépekkel
szinte járhatatlan lett - mondta az alpol
gármester.

Hunya Péter, a közútkezelő kht.
gyomaendrődi üzemmérnökségének
üzemvezetője lapunkat tájékoztatta
arról, hogy a Bajcsy úttól a gyomai
közútí híd felé vezető Fő úti szakasz
állami út. A védőszigetek kivitelezője a
Strabag Rt., a munkákat alvállalkozók
végzik. A beruházással kapcsolatban a
Békés Megyei Közútkezelő Kht-tól az
alábbi tájékoztatást kaptuk:

Szó-Beszéd

"Békés megye
országos köz-
úthálózatán a
kötelezően 5
évenként előírt for
galmi rend
felülvizsgá latokon
túlmenően, az utób
bi időszakban rend
szeresen végzünk
forgalombiztonsági
vizsgálatokat a tel
jes úthálózatra kiterjedően. E munka
keretén bel ül a balaset-sűrűsödési

helyeket tárjuk fel, ezen belül kiemelten
foglalkozunk a gyalogos és kerékpáros
közlekedőkkel.

A gyalogosok közlekedésbiztonságá
nak fokozása érdekében először a
főúthálózat útrehabilitációi alkalmával
építettünk gyalogosvédő közép
szigeteket. A középszigetek általában
elsősorban optikailag, de esetlegesen
kismértékben fizikailag is szűkítik az út
keresztmetszetét, amellyel mérséklik a
járművek sebességét.

Ezzel együtt ezeken a helyeken a
gyalogosoknak átkelésük során egy
szerre csak az egyik irányú forgalom
érkezéséről kell tájékozódniuk,és ha
veszélytelennek ítélik az átkelést,a
középszigetig áthaladhatnak. Itt bizton
ságosan kivárhatják, hogy az úttest
további része is szabaddá váljon az
átkeléshez.

Ebben évben a gyomaendrődi Fő

utca ez irányú átépítése került napirend
re, hiszen itt naponta 3667 db jármű

3

halad át átlagosan, amelyből mintegy I

300-at meghaladó a kerékpárosok
száma. A hosszú, csaknem egyenes
útvonal igen széles, ezzel is csábítva a
járművezetőket a gyorshajtásra.

Ezt az állapotot kívántuk befolyásol
ni a középszigetek építésével (melyet
előzetesen természetesen egyeztettünk
az önkormányzattal is), szándékunk
szerint ezzel is mérsékelve a kifejthető

sebességet.
A középszigetek szélességét 2

méteresre választottuk, amelyen elfér

egy babakocsit,vagy egy kerékpárt toló II

személy is.

E szigetméret mellett is az adottsá
goktól fúggően 3,8-4,0 méteres forgalmi I
sávok maradtak irányonként, amely
lehetővé teszi a párhuzamos kerékpáros I
közlekedést. I

Az engedélyezett 2,5 m-es jánnűszé
lesség részére minimum 2,75 m forgal- '
mi sávot ír elő a tervezési szabályzat,
amely mellett még legalább l méter

I

szabad hely marad a kerékpárosok

Mobil
betonkeverőmmel

helyszíni
betonkeverést
vállalok!
Napi 40 m3-es
gyártási
kapacitással!

66/285-610,
20/95-86-037
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Új tanév - korszerű feltételrendszer a Kis Bálint iskolában
A Kis Bálint Általános Iskola, mint

a város legnagyobb létszámú
általános iskolája, igen mostoha
körülmények között látta el alapfokú
nevelő-oktató tevékenységét. Az isko
laépületek széttagoltsága mellett azok
műszaki állaga, felszereltsége, a tan
termek mérete, megvilágítása megne
hezítette elsősorban az iskola tanu)ói
nak a helyzetét, de az intézményi
munka szervezését is. Mindezek
ellenére a pedagógiai, szakmai munka
terén egyre több eredményt mutatott
fel a kollektíva.

A belső szervezeti, szakmai életben
zaj ló fej lesztéseket most a tárgyi
feltételrendszer fej lesztése teljesítette ki,
a felújított és kibővített Hősök úti isko
laépület átadásával. A bitokba vétel óta
eltelt egy hónap tapasztalatairól és az
iskola életét érintő egyéb területről

kérdeztük Fülöp Istvánnét, az iskola
igazgatóját.

- Mennyiben módosult az iskola
belső élete a felújított, kibővített épület
átadásával?

- Igen sok változást eredményezett
ez a korszerű, a XXI. század elvárá
sajnak is minden tekintetben megfelelő

kialakítású és felszereltségű isko
laépület. Valamennyi l-4. évfolyamos
kisdiákunk ezentúl egy épületben foly
tathatja tanulmányait, mely megkönnyí
ti a tanulócsoportok kialakítását, a kol
légák munkaszervezését is. Mindezeken
felül azért a legfontosabb, hogy
egészséges, a szakhatósági előírásoknak

mindenben megfelelő feltételek mellett
töltik mindennapjaikat akisdiákjaink.

Az életkori sajátosságoknak
megfelelően berendezett tantermek min-

degyikében megtalálhatóak a széleskörű

ismeretközvetítéshez szükséges
audiovizuális eszközök. Az informatikai
szaktantermek a ma már elenged
hetetlenül fontos számítástechnikai
ismeretek elsajátítását, továbbá az ide
gen nyelv oktatását segítik. Itt, a Hősök

úti épületben került kialakításra két
fejlesztő szoba is, ahol a tanulási prob
lémával küzdő diákok kapják meg a
megfelelő segítséget egyéni vagy kis
csoportos foglalkozások keretében a
pszichológus, a gyógypedagógus,
logopédus, illetve a fejlesztő pedagógus
kollégáktól.

Hiszem és vallom azt, hogy a
környezet nevel. Az iskola a városrész
összképébe nagyon szépen illeszkedik.
Az iskolát övező református templom,
városháza és a Kner-tér az esztétikumán
túl a szellemiségével is pozitív hatást
gyakorol a tanulóinkra.

- Új intézkedéseket is hoztak,
melyeket kezdetben értetlenülfogadtak a

szülők. Móra hogyan alakult a
megítélésük'?

- Bizonyára a kapuzárásra gondol.
Valóban új intézkedés, de csak nálunk.
Szinte minden nagyvárosi iskola kapuját
bezárják a tanítási órák időszakára. A
tanulóink biztonsága, a tanórák zavarta
lansága, va Iamin t avagyonvédelem
szempontjából láttuk ezt indokoltnak. A
reggeli érkezés és a délutáni hazaindulás
időszakában nyitva tartjuk a kaput,
amikor bekísérhetik az iskola udvarára
gyermekeiket a szülők, illetve bejöhet
nek értük. Ezt az intézkedésünket a Fő

úti épületlinkre is kiterjesztettük.
- A Fő úti és a Jókai úti iskolaépület

hen folyik az 5-8. évfolyamos tanulók
oktatása. Milyenek az ottanifeltételek'?

- Messze elmaradnak a Hősök úti
telephelynél tapasztaltakról, de azért a
nyár folyamán valamennyi épületünknél
történtek kisebb-nagyobb fejlesztések.
Az éves költségvetésünk terhére, a fenn
tartó önkormányzat által biztosított
pénzügyi forrásból közel 8 millió forin
tot fordítottunk felújításra, fejlesztésre
és karbantartásra. Ennek során a Fő úti
tantermek új padlóburkolatot kaptak, a
nyílászárók mázolásával és a folyosók
festésével szebbé vált itt is a belső

környezet. A Jókai úton évek óta komoly
gondot jelentett nyílászárók bale
setveszélyes állapota, mely a külső

ablakszárnyak cseréj ével elháru lt. A
napközi konyha a homlokzat-felújítást
és az ebédlő bútorzatának cseréjét
követően vál t esztétikusabbá.
Különböző pályázatokon nyert
összegekből is történnek folyamatos
kisebb-nagyobb fejlesztések, elsősorban

eszközbeszerzések.

Érdeklődni lehet a helyszínen, Cservenák Mihály
telepvezetőnél vagy telefonon: 30/68-13-763

A Kisréti Gazdák Szövetkezete
Gyomaendrőd, Téglagyári dűlő 509.

napi áron vásárol jó minőségű,

nagy olajtartalmú

napraforgót.
A felvásárlás mellett szolgáltatást nYI.Jjt

tisztítási, szárítási tevékenységekre.
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Uj gumiabroncsok
árusítása mindenféle gépjárműhöz,

targoncához!
Szerelés, javítás, centírozás!

TÉLI GUMI AKCiÓ!
Katona György gumijavító
Gyoma, Bajcsy u. 107. Telefon: 66/285-
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A Gazdálkodási Napló
beküldésének ideje módosult 2006.
január 31-re. (Eredetileg 2005.
szeptember 30. volt). A Gazdálkodási
Naplót csak a környezetgazdálkodási
programban résztvevő gazdálkodóknak
kell vezetni, 2004. szeptember l. és
2005. szeptember I. közötti
gazdálkodási időszakra vonatkozóan.

Ugyanígy kötelező számukra a talaj
vizsgálat elvégzése. Ez év december
31-ig el kell küldeni az akkreditált talaj
laborokba a szakszerűen felvett talaj
mintákat! Gyomaendrődhöz

legközelebb lévő talajlaboratóriumok:
Karcagi Kutató Intézet, telefon: 59/3 11
255, Talajvédelmi Labor, Szolnok, tele
fon: 56/516-810, Agrokémiai Labor,
Hódmezővásárhely, telefon: 62/534
805.

A Gazdálkodási Naplót a hozzá
kapcsolódó iratok (pl. számlák, bizony
latok) másolatai nélkül kell
megküldeni, ugyanakkor a kötelező

nyilvántartásokra vonatkozó előírások

szerint a kapcsolódó dokumenhJmokat
legalább öt évig meg kell őrizni.

Az ez évi intervenciós
gabonafelvásárlás 2005. november l-én
indul 101,36 euró/tonna áron, ez a
jelenlegi forint árfolyamon 25.238
Ft/tonna árat jelent.

Két kitüntetett
A képviselő-testület a civil

szervezetektől beérkezett javaslatok

alapján szeptember 29-én zárt ülésen

szavazott arról, hogy ki kapjon

Díszpolgári címet, valamint

Gyomaendrődért EmlékpJakettet.

Információink szerint a három jelölt

közül egyik sem kapott elegendő

támogató szavazatot ahhoz, hogy

Díszpolgári kitüntetésben részesüljön,
így idén az október 23-i díszülésen

ilyen címet nem adnak át.

Gyomaendrődért Emlékplakett

kitüntetésre öt nevet javasoltak, s

közülük ketten kaptak elegendő támo

gató szavazatot. Dr. Mikola Julianna

belgyógyász főorvos kapja meg ezt a

kitüntetést és posztumusz kitüntetés

ben részesül Gyebnár János pincér.

A tavalyi felajánlott mennyi
ségekkel tele vannak a magtárak Békés
megyében, a 480 ezer tonna készletből

csekély mennyiséget, mindössze 21
ezer tonnát sikerült az államnak
értékesíteni 2005. szeptember 20-ig. Az
idei felajánlást kevesebb mennyiségre
válják, ezzel együtt súlyosbodik a
tárolási gond, mert az új magtárak csak
a jövő év első felében készülnek el.
Talán ez alól kivétel lesz
Gyomaendrőd, ahol a vasút mellett a
holland-magyar kereskedőcég magtára
október végén átadásra kerü\.

A gazdáJkodók számára továbbra
sem ez lenne a megoldás, mivel a pénz
forgalmat lassítja az intervenció, más
részt a kereskedők nyomott árat diktál
nak a betakarítás előtt álló kukoricára
IS.

• Az őszi betakarítás a kisebb-nagy
obb esők miatt vontatottan haJad, a
későn vetett és be!vizes napraforgók
aratása még október elején hátravolt. A
ktlkoricák betakarítása a magas víztar
taIma miatt (25-31 százalék a
próbamérések alapján) még el sem
kezdődött. Várhatóan sokba kerül majd
a szárítás és a betakarítás is elhúzódik.
Ugyanakkor vannak próbálkozások a
kukorica vegyszeres lombtalanítására,
5-6 százaJéknyi vizet lehet csökkenteni,

Elismerés
dr. Gedei Margitnak

A legutóbbi képviselő-testületi

ülésen dr. Dávid Imre polgármester
köszöntette dr. Gedei Margit főor

vosasszonyt abból az alkalomból,
hogy negyven éve dolgozik közalkal
mazotti munkakörben és 32 esztendeje
tevékenyekedik a gyomaendrődi

egészségügyben.

Akarja fűtését

I<orszerűsíteni?

Ha igen, akkor hívjon fel!
Telefon: 30/9-744-328

I{atona
Épületgépészet

ezután teljesen leáll a növény vízJea
dása. Amennyiben, ha már csak a felső

2-3 levél zöld, akkor nincs értelme az
ilyen beavatkozásoknak.

• A talajok állapota is olyan, hogy
nem lehet folyamatos talajművelő

munkát végezni. A magasabb részeken
és a jobb talajokon sikerült elvetni az
őszi káposztarepcét, amely szépen
kikeIt, növekedésnek indult, vigyázni
kell azonban, hogy ne legyen túlfejlett a
tél beállta előtt. A reguláló vegyszerek
rendelkezésre állnak.

• Elérkezett az őszi árpa és az őszi

búza vetési ideje. Az idei átvételi
tapasztalatok alapján egyértelművé

vált, hogy minőségi búzát lehet előállí

tani szélsőséges időjárás esetén is, csak
ez sajnos többe is kerül hektáronként.
Akinek viszont nincs elegendő pénze,
az inkább őszi árpát vessen.

Hunya Elek

Az OTP Bank
értesíti

Tisztelt Ügyfeleit,
hogy

a lakás- és
jelzálogtípusú hitelek

esetében
a 2005. október 31-ig benyújtott

hitelkérelmek esetén

a közjegyzői díj
megfizetését

bankunk átvállalja!

OTP Gyomaendrődi Fiókja
Gyomaendrőd, Fő út 173-179.
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Alakók nem bírnak aludni a Nosztalgiától
Eldobált bugyik és sörösüvegek...

Dr. Csorba Csaba jegyző és a pol
gármester is jogosnak tartja azokat a
lakossági panaszokat, amelyek a
Kossuth utcán lévő Nosztalgia nevű

szórakozóhely működésével kapcso
latban érkeztek a szemben lévő utca

lakóitól.
A panaszosok hétvégeken a zajos

diszkózene és a fiatalok utcai hangos
kodása miatt nem tudnak aludni. Több
mint egy éve van folyamatban bírósági
per, a zajszintmérő szakértők egymás

kezébe adják a vendéglátóhely kilin
csét és az önkormányzat is - a
törvényes kereteken belül - mindent
elkövet a helyzet megnyugtató ren
dezése érdekében.

Már kiszabtak vagy 400 ezer forint
nyi bírságot, most adótartozás miatt
megvonták a vállalkozói igazolványt a

szórakozóhely működtetőjétől, ezért a

Nosztalgiát bezáratták. A lakók azon

ban attól tartanak, hogy egy új vál
lalkozó majd az eddigiehez hasonlóan
tovább fogja működtetni a Nosztalgiát.

A képviselő-testület szeptember 29
i ülésén a lakók közül is megjelentek

néhányan, és kérték, hogy a jegyző

többé ne adjon engedélyt az egység
megnyitására, de ha mégis, ak.kor csak
éjfélig lehessen nyitva.

Szerető Endre a környéken lakók
képviseletében arra kérné a testületet,

hogy korlátozzák a szórakozóhelyek
nyitva tartását. Elmondta, hogy
hétvégeken az utcájukban ténfergő

fiataloktól lehetetlen pihenni, s regge
lente eldobált sörösüvegeket és bugyo

gókat találnak a házaik előtt...

Lapunkhoz levelet jutattak el a

Vásártéri lakótelep lakói a környékbe
li három vendéglátóhely működését
kifogásolva:

"A T-Boy, az Üvegház és a
Nosztalgia miatt hétvégéink immáron
más/et éve kibírhatatlanok. f/yen
méltánytalanságot alakossággal
szemben még egyik település vezetője

sem engedett meg. Hol van az állam
polgárok pihenéshez való joga?
Tőbbszöri feljelentésiink után sem
történik semmi, amikor a jegyző úr
törvényadta lehetősége a szórakozóhe
lyek nyitva tartásának korlátozása.

Gyomaendrődön ebben az ügyben
núnden panasz süket fii/ekre talál,
ezért keressiik a kapcsolatot a Tévé
ügyvédje címíí míísorral... "

Czibulka György képviselő szerint
is borzasztó állapotok uralkodnak
hétvégeken a T-Boy és a Nosztalgia
környékén.

- A vigalmi negyedben bömböl a
zene, az utcán kiabálnak a fiatalok,
szemetelnek és csapkodják a gépko

csik ajtajait - panaszkodott a képviselő.

Időközi választás
január 14-én

Kovács Mihály önkormányzati

képviselő tragikus hirtelenségű

halála miatt a város 8. számú

egyéni választókerületi képviselői

helye megüresedett. A helyi

választási bizottság október 3-i

ülésén 2006. január l4-ére, szom

batra tűzte ki az időközi választást

az érintett választókerületben.

ANGOL, NEMET
Nyelvtanfolyamok kezdőtől a nyelvvizsgáig!
2005 szeptember - 2006 szeptember

mr&~1
Induló csoportok:
Középfokú angol tanfolYam november I -tő/!
Nyelwizsga: júniusban és augusztusban
Jelentkezési határidő: 2005. október 15.

2006 januárban induló tanfo~amok

jelentkezés: december i7-ig

Kezdő angol • Alapfokú német • Alapfokú angol
Nyelwizsga: 2006. október-november

Telefonon: 20/9142122. 20/4684876
E-maii-ben:vendei@bekesnet.hu

Papír-ha-jó Papírbolt
Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat Gyomaendrődön

a Bajcsy-Zsilinszky u. 67. szám alatt
a nyomtatványok, irodaszerek, iskolaszerek, csomagolóanyagok

nagy választékával.
Cardex képeslapok minden alkalomra folyamatosan kaphatók.

Akciós termékeink:
•Kreatív hobbykellékek, üvegfestékek, müvészecset, müvészfesték.

•Gyöngyök, kiegészítők folyamatosan bővülő választékban.
•Pébéó- francia olajfesték 37 ml: 437 Ft

•Kinsy üvegfesték 80 ml: 410Ft

Élelmiszerboltok figyelem!
AKCiÓ!

LVT.PE letépős tasak
1kg-os 200x300 1000 db: bruttó 689 Ft

2 kg-os 250x350 1000 db: bruttó 1000 Ft
3 kg-os 300x400 1000 db: bruttó1350 Ft

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-17, szombaton 8-12-ig

Telefon: 06-30/595-91-56, 06-70/251-99-48
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Kritika és válasz az interneten

Magánérdekeket szolgál-e a Tourinform Iroda?
Szeptember 3-án Gyomaendrőd

internetes honlapján a Fórum rovat
ban az alábbi névtelen levelet írta
valaki:

Meddig kell még nekünk, szállásadók
nak tíírnünk, hogy a Tourinform iroda
csak 10%-os sarc fejében hajlandó az
érdeklődőknek megemlíteni. netalántán
ajánlani szálláshelyeinket? Felháborító.
hogy aki nem Jizet jutalékot vendégéjsza
kánként (I I I), arról nem értesülnek az

érdeklődők.

Próbaképpen telefonon többször is
érdeklődtem és a nyári szezon kellős

közepén csak a Hárs Hotel ill. az ljjúsági
és Sporttábor nyújt szálláshelyet
Gyomaendrődön - legalábbis az iroda
tájékozta tása szerin t. Mintha nem is
léteznénk. Miközben a Tourinform iroda
alapítványi, városi intézmény, nem lenne
szabad magánérdekeket szolgálnia. A tur
isztikai iroda előző üzemeltetőjével nem
volt ilyen problémánk, jóllajÖltÜnk.

Most sajnos elszabadult a pokol.
Ráadásul a sportedzésre járó gyerekek
normá/isan zuhanyoZ/Ji se tudnak a

sportcsarnokban, mert nincs takarítás, a
város pénzén spórolnak, amit szépen
zsebre tesznek. Arról nem is beszélve,
hogy kocsma üzemel a sportcsarnokbal1.
Ez az EU-ban lehetséges egyáltalán???

A levélre a világhálón Bélteki János, a
Gyomaendrőd Turizmusáért Alapítvány

alapítója válaszolt:
"Vajon meddig kell még nekünk, a

Tourinform iroda üzemeltetőinek,

őnmagukat vállalni nem bátorkodó, sötét
ségből szurkáló szállásadók - akinek nem
inge ... - rágalmazásait hallgatni (aki állít,
az bizonyít I).

Szeretnénk minden tévhitben élő és
megnyilvánulása előtt tájékozódni nem
hajlandó szállásadót tájékoztatni, hogy az
irodát működtető alapítványt mi magunk
hoztuk létre és működtetjük. A várostól
kapott támogatás mértéke az éves költ
ségvetés 45%-át teszi ki. A fennmaradó
55%-ot a GarbeJ Trade Kft. finanszíroz
za; így mondhatjuk el, hogy nullszaldós
az alapítvány működése.

Szeretnénk azt is a tisztelt névtelen
panaszosunk tudtára hozni, hogy az infor
mációs iroda nem azért üzemel, hogy
egyes szálláshelyek gyenge marketing,
piackutató és piacszerző üzletpolitikáját
pótolja, tevékenységét rentábilissá tegye.
Ez az Önök feladata marad a továbbiak
ban is.

Itt jelentjük ki ama tényt is, hogy
sporttáborunk számára az iroda egyetlen,
azaz egyetlen vendéget sem küldött és
nem is fog egybeesés szerűen küldeni.
Még Ön sem gondolja komolyan, hogy
egy sportcsapat huzamosabb időre,

komoly felszerelésekkel elindul bárhová
az országba, az adott településen infor
málódik van-e szálláshely, azt meg-

tudják-e fizetni, van-e lehetőségük pálya
használatra, tudnak-e úszóedzést tartani,
stb ... 777 Vagy esetleg továbbálInak és
kutatják tovább a megfelelő helyet az
edzőtáborozáshoz. Ez így ugye non
szensz lenne Tisztelt Névtelen le
velezőnk7 Higgye el nekem, ahelyett,
hogy várják a csodát (azok nem léteznek)
vagy arra várnának, hogy mások oldják
meg üzletük működését, vegyenek példát·
azoktól, akik gondosan felmérik hol és
honnan tevődhet ki a vendégkörük.
Alapos és átgondolt stratégiával
Gyomaendrődre csábítják a vendégeket,
majd a "mindent avendégért" címszóval
elismertetik szálláshelyük előnyeit és
saját maguk hozzáállását. Mi az ilyen
embereket tekintjük példának - mert ilyen
szállásadó is van Gyomaendrődön.

Minden más megjegyzését komolyta
lan provokálásnak minősítjük, mintahogy
büfé a csarnokban; Békéscsaba,
Szeghalom, Mezőtúr városokban még
biliárdasztal, csocsó és zenegép is üzem
be van helyezve, pedig ők is orszá
gunkban, az EU-ban, tőlünk 20-40 km-re
taláIhatóak.

Kérem Önt, hogy a jövőben ilyen ter
jedelemben, mint a provokatív levele,
inkább bemutatkozó levelet készítsen és
mi szétküldjük az ország összes
Tourinform irodájának, ezzel is segítve
Gyomaendrőd turizmusát! " írja'
válaszában Béltekí János.

Megnyíiti
Nyílászáró és árnyékolástechnikai bemutatóterem

Üvegezés, képkeretezés!
ajtó-ablak fa és műanyag redőnyök, reluxák,

fix- és mobil szúnyoghálók,
szalagfüggönyök, napernyők, harmónika ajtók,

motoros- és távirányítós alu redőnyök készítése!

Konyhastúdió
Ingyenes felmérés!

Kérjen árajánlatot!
Gyomaendrőd, Kossuth u. 34. Tel.: 06-30-9436-691
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Keresse fel márkakereskedésünket, mely idén ünnepli fennállásának
25 éves jubileumát'

Törlesztőrészlethavi 15 177,- forinttól, THM 5,84 % !
6 havi ingyen Casco!

FordFiesta alapáron most 3 év garanciával, l 995 OOO Ft-tóJ lehet az Öné
Ha más felszereltség mellett dönt,

akár 400 OOO-500 OOO Ft kedvezményt adunk, amely csak nálunk a
Jubileumi akciós finanszírozással összevonható!

@)~@)

i Flamingo Virágbolt i
~ Gyomaendrőd, Fő út 214. Tel: 66/282-692 ~

~ Halottak Napjára szálas krizantém ~
~ megrendelhetö! Október 26-ig 10% ~I árkedvezménnyel! I
~ Műanyag koszorúk • Mohakoszorúk • Selyemvirágos ~
~ koszorúk· Tobozkoszorúk • Szárazvirágos koszorúk • ~
~ Gyertyák, mécsesek nagy választékban ~I Október 29-30-án szombat-vasárnap 8-16 óráig, I
~ október 31-én és november 1-én is 8-16 óráig várjuk ~
~ kedves vásárlóinkat! ~

@)~@)

Sándor Service Kft.

Minöség. Megbizhatóség.FordFiesta

Sándor Service Kft
5310 Kisújszállás, Deák F. u. 69-75.
Tel.: 59/321-134, Fax: 59/322-300
e-maiI: fsandor@mail.extemet.hu honlap: www.fordsandorservice.hu
Minden szombaton és vasárnap 8-12-ig nyitva!

A .FÉSZEK PANZIÓBAN
reggel 7 órától

Német finompékáru!
Friss, helyben sütött

péksütemények vásárolhatók!
Elörendelést felveszünk!
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Melódia Üzletház októberi ajánlata
Gyomaendrőd, Apponyi u. 12. Telefon: 66/285-426

VIRÁG
JÁNDÉK

100 FT-OS
BOLT

FESTÉK
BARKÁC ÁRU

MELÓDIA
PRESSZÓ

Vállaljuk koszorúk,
sírcsokrok készítését
élő- és selyemvirág
ból! Halottak Napjára
koszorú- és kegyeleti
mécses vásárt tartunk
egész hónapban!

Ismét megérkezett
új szállítmányunk Dél
kelet Ázsiából! Rattan
ülőgarnitúrák, kiegé
szítő bútorok széles
választékban. Háztar
tási cikkek, ajándék
tárgyak!

Szeretettel várjuk e s vásárlóinkat
a Meló "a Üzle ázban!

Kültéri és beltéri
festékek rendkívüli ak
ciós áron! Függöny
karnisok, csipeszek
10% kedvezménnyel!

Vállaljuk családi és
céges rendezvények
melegkonyhás lebo
nyol ítását 60 főig!

VOCCA VIRÁGBOLT
Gyomaendrőd,Petőfi u. 2. Tel.: 66/386-523
Halottak Napjára koszorúk már 250 Ft-tól nagy
választékban! Selyemcsokrok már 200 Ft-tól!
Élő krizantémra előrendeléstfelveszünk!
Gyertyák, mécsesek nagy választékban!

rc

- segítség a fogyni vágyóknak
- gyógyító hatású mindenféle reumatikus

jellegű betegségre
- izületi megbetegedésekre

- hát-és derékfájásra
- allergiás megbetegedésekre

- méregtelenítésre

Nyitva: keddtól péntekig 8-17 óráig,szombaton 8·12 óráig

Szeretettel várjuk kedves vendégeinkat!

- Női-férfi fodrászat
- Pedikűr-manikűr, mükörömépítés,

díszítés színes zselével
- Frissítő masszázs

§Q/93~~~
Gyoma, Kossuth u. 38.

Kardosné Zsuzsa: 30/6868·744
Szakálosné Magdi: 30/8565·840

oV
ÉMI-TOV

Minősített kivitelező

LAMBÉRIA AKCiÓ
1150 Ftlm2

Prokoncept
energialakarekos építési rend
szer kétoldali höszigeteléssel
•5O-7O%-kaJ kevesebb fütési

költség
• Hőhídmentes szer1lezet

KIVITELEZÉS
HŐSZIGETELÉS
GIPSZKARTON

SZERELÉS
ZSINDELYEZÉS

É
p

í
T
Ö
A
N
Y
A

Gyomaendrőd Hősök útja 51.G Terefon: 66/282- 440.l Mo'il: 30/332-6075, 30/627-8234
Nyitva: hétköznap 1-17 óráig, szombaton 7-12 óráig

BE~SŐÉP~É~ZET
SZARAZEPITÉs

GiLLAi
GYOMAENDRŐD
06-30/3326-075
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A 33 éves táncklub sok szép ered
ményt elért régi táncosai sem emlékeznek
arra, hogy lett volna-e olyan sikerszéria a
klub életében, mint ami az elmúlt egy
hónapban lezajlott.

Szeptember 10-én Szombathelyen
rendezték meg a Tíztánc Magyar
Bajnokságot. A zsúfolásig megtelt
Művelődési és Sportház immár szakértő

közönsége időnként nyílszíni tapssal
jutalmazta Perei Péter és Sárközi Noémi
párosunk latin produkcióját. Joggal tet
ték, mert a nagyon szoros versenyben a
latin táncokat kis híján ők nyerték meg. A
versenyen elért eredményük alapján
egyébként ők vezetik a magyar tíztánc
ranglistát a junior II korcsoportban.

A következő hétvégén tizennégy tán
cosból, Megyeri László klubvezetőből,

Dr. Csorba Csaba jegyzőből és két busz
sofőrből álló magyar delegáció a német
országi testvérvárosunkba Schöneckbe
látogatott. A testvérvárosok találkozójá
nak szombat esti gáláján kirobbanó siker
rel szerepeltek táncosaink, akik - a német
vendéglátók egyöntetű véleménye szerint
- nagyon jó reklámot csináltak nemcsak
Gyomaendrődnek, hanem
Magyarországnak IS. A találkozó

Szó-Beszéd

Sárközi Noémi, Perei Péter
és Megyeri Csaba táncos-asszisztens

kísérőprogramjánaka gasztronómiai est
nek sikerét az is jelezte, hogya magyar
borok és szalámik, sajtok hamarabb
elfogytak, mint a francia partnerek{
Egyébként az út költségeit a Rumba
Táncklub az NCA pályázatán nyert
összegből finanszírozta, így ahhoz a
városunknak nem kellett hozzájárulnia.

A klub táncosai hazatérésével nem
jött el a pihenés ideje, mert szeptember
24-25-én rendezték meg immár negyed
szer Kistelken a Tisza Part Open
nemzetközi táncversenyt, ahol közel egy

2005. október

tucat nemzet mintegy kétszáz párosa 
köztük több világbajnoki döntős is 
mérte össze tudását a junior II, ifjúsági és
felnőtt korcsoportban standard és latin
táncokból egyaránt. A Rumba
Táncklubból Czeglédi Dávid és Andor
Nikola, Molnár Ádám és Paróczai
Rebeka, Perei Péter és Sárközi Noémi
valamint Gombkötő Imre és Malina
Andrea állt rajthoz.

A négy párosból Perei Péter és
Sárközi Noémi érte el legszebb ered
ményt a junior II korcsoport latin
mezőnyében elért ezüstérmével. Ezzel az
eredménnyel ők lettek a második legered
ményesebb magyar pár. Nekik és mások
eddigi eredményei elérésében nagy segít
ségére volt Megyeri Csaba táncos
asszisztens, aki táncos felkészültségét,
több külföldi tánctáborban és tovább
képzésen szerzett elméleti és gyakorlati
tapasztalatát osztotta meg rendszeresen a
feltörekvő ifjabb táncosokkal.

A klub október elsején a Városi
Sportcsamokban rendezett nagyszabású
táncversenyt, majd október hetedikén
négy párral elutazik Ostravába a 2005.
évi Latin Világbajnokságra és a Czech
Dance Open táncverseny sorozatra.

Lackó és Viki ismét készülhet a latin táncok világbajnokságára!
Az elmúlt évben már értesülhettek

ai Olvasók arról, hogy Kuri/la László 
Meszlényi Viktória a KNER TSE
párosa kijutott a Rigában megrendezett
Junior II-es latin világbajnokságra.

Ez év április 2-án rendezték meg a
Junior II-es Latin Magyar Bajnokságot
Győrben. Nagy izgalommal indultunk
ezen a versenyen, hiszen már tudtuk,
hogy mi a tét. Kijutni újra a világbaj
nokságra ! 15 páros állt rajthoz, vala
mennyien kimagaslóan jól felkészülve.

Lackó és Viki a döntőbe kerülés
után megismételve a 2004-es év ered
ményét, a dobogó második fokára áll
hattak fel az ezüstéremért.

Az eltelt idő alatt számos versenyen
is részt vett a páros, dobogós helyeket
szerezve. Eredményeik alapján ismét
delegálta őket a Magyar Táncsport
Szakszövetség a Junior II-es korosz

tály Latin Világbajnokságára, amelyet
ezúttal Spanyolországban rendeznek
meg 2005. október 29-én.

A páros az elsöprő latin ered-

mények mellett a Szombathelyen
megrendezett Tíztánc Magyar
Bajnokságon a bronzérem tulajdonosai
lehettek.

Ilyen kimagasló eredményt még
megyénkben egy táncos sem ért el!

Bízunk benne, hogyapárosunk még
sok szép eredménnyel gazdagítja a
jövőben megyénk és azon belül

Gyomaendrőd társastánc mozgaImát.
Mindezt azért, hogy minél több olyan
gyermeket nevelhessünk ki a
Művészeti Iskolánkban, akik örömmel
és élvezettel járnak el hozzánk táncot
tanulni, és akik előtt egy olyan cél
lebeg, hogy akár ők lehetnek a jövő

bajnokai!
Ezúton is szeretnénk megköszönni

támogatóinknak a segítségét, hogy
anyagilag IS hozzájárultak a
Gyomaendrődi Kner TSE
versenyzőinek az elért szép ered
ményeihez.

Tímár Krisztián
A Kner TSE elnöke
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Judósaink ausztriai sikerei

gyo~

. Gazda Áruház. i
~ .~
!!J

Gyomaendrőd, Pásztor u. 39.
66/386-359;
30/463-87-67
Ajánlataink:
- Vidám kerti diszek:
törpék, libák, récék 30%
akciós áron kaphatók l

- Öntöttvas edények most
40%-kal olcsóbban.
- Húsgépek, hurkatöltők, bödönök.
- Kezdődik a fűtési szezon. Kandallók,

kályhák, tűzhelyek és különböző

típusú kályhacsövek kaphatók.
- Vásároljon esőálló ruháinkból !
Esőruhák és gumicsizmák.

- Továbbra is ! Munkavédelmi
eszközök: cipők, ruhák és kesztyűk.

- Elektromos és benzines láncfűrészek,

lombszívók, merülőszivattyúk.

- Kerítésdrótok, huzalok akciós áron!
- Most az igazi! Gurul a kuka akció'
- Műanyag- és kerámia cserepek.
- Létrák különböző méretben.

Vásároljon nálunk!

Az ausztriai versenyen

versenyző négy mérkőzésből csupán az
egyiken kapott ki, a többi ellenfelének
viszont nem kegyelmezett. Hatalmas
emelésekkel és okos judóval az
ezüstérmet hozhatta haza.

Egyéb judos eredmények: a főváros

ban az UTE csarnokában megrendezésre
került II. osztályú Magyar Bajnokságon
is sikerü It egy bronzérmet szereznie
Varga Istvánnak. Valamint egy nagyon
értékes pontszerző helyen végzett Gózon
Gábor, aki ötödik helyezést ért el.

A Gyomaendrődi Judo Klub
versenyzői 2005. szeptember 25-én
Linz mellett Haidban nemzetközi judo
bajnokságon vettek részt a Közép
Magyarországi Regionális Judo
Szövetség válogatottjaiként.

A Juhász testvérek és középen
Kovács Endre az osztrák

versenyeken szerzett elismerésekkel

A versenyen három judós képviselte
Gyomaendrőd színeit. Hatszáz versenyző

indult a viadalon, 10 ország képvise
letében. Először Juhász Dávid lépett
szőnyegre. Első mérkőzését tehetségéhez
méltóan hozta, megalapozva ezzel a jó
hangulatú versenyzés t. A következő

mérkőzésen sajnos vereséget szenvedett,
de il vigaszág adta lehetőséget kihasznál
va két magabiztos győzelmet aratva
bronzérmes lett.

Következett a másik Juhász testvér,
Attila. Neki már az első mérkőzésen

kemény ellenfél jutott. Egy apró
kihagyás megbosszulta önmagát és
vereséget szenvedett. A következő

mérkőzésen gyorsan összeszedte magát
és a tőle megszokott módon két magabiz
tos győzelemmel máris a bronzérem volt
a tét.

A bronzmeccsen Attila a súlycsoport
egyik legjobb versenyzőjévaJ kellett
megmérkőzzön. Kétséget nem hagyva,
magabiztosan végig irányítva sok akció
val dúsított meccsen az utolsó percben
végrehajtott ippon értékű technikával
megszerezte a harmadik helyet. Az
Országos Bajnokságra való felkészülés
érdekében Dávid és Attila is egy súlycso
porttal fentebb indult.

Az utolsó versenyző Kovács Endre
volt. Szerencsére az elért eredmény nem
a hátsó régiókba sorolta. Az utóbbi
időben hatalmas fejlődést mutató és
egyre jobb eredményeket elérő

Régi bútorokat,
használati tárgyakat

vásárolok,
készpénzben a helyszínen fizetek!

30/9-533-594 30/393-2162

MIKROBUSZ BÉRELHETŐ!

9 személyes, klímás!
Telefon: 20/9-506-703

Békés Megyei Amatőr
Női- és Férfi

Röplabda Bajnokság

PVC
PADLÓSZŐNYEG

TAPÉTA

Belépés díjtalan!

Minden érdeklődőt szeretettel vár a
Sánc Röplabda Sportclub!

a Gyomaendrődi,

Városi Sportcsarnokban
2005. október 22. 9 órától!

Nyitva él hét minden napján!

Gellai Miklós
Gyomaendrőd,Fő út 29.

Telefon: 285-392

Kárpótlási jegyet legmagasabb
áron veszek, azonnali fizetéssel.

70/248-4524, 30/328-8019

It~Ql!out

Papírdoboz
Stancolt és hagyományos
papírdoboz gyártása!
Staneaforma készítés!

Róza Kft. Gyomae., Hársfa u. 8/1.

Te:efon/fax: 66/282-095
Mobil: 20/9142-122
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Furka igazgatónak nem tetszett
a fürdővendég véleménye

Lapunk már a júniusi számban hírt adott arról, hogy a fürdő nem készült fel
május 29-én a fürdőzők rohamára. A kánikulai napon a hátsó medencében nem
volt víz, hiányoztak a napernyők a forróvizes medencéből, 15-20 percig kellett
sorba állni a kasszánál, mivel a liget felőli bejáratot sem nyitották ki. A Szó
Beszéd következő számában két olvasónk panaszos levelét közöltük, amelyek tar
talmát kifogásolva a strand igazgatója helyreigazítást követelt. Az alábbi levelét
és magyarázatát azért is közöljük, hogya kedves olvasók és fürdővendégek is
képet kapjanak a fürdővezető szakmai felkészültségéről és arról, hogy mindent
megtesznek azért, hogy a vendég igazán jól érezze magát a fürdőben.

"A Szó-Beszéd júliusi-augusztusi számában a ] l. oldalon megjelent
Lincshangulat a strandon című közlemény valótlan tényállásai:"

t. Télen ugyanis - az igazgató 1. Télen a fedett uszodában folyama-
takarékossági íntézkedéseínek köszön- tosan 27 Celsius fok volt biztositva,
hetően - hideg volt az új fedett uszoda, melynek állandóságát hőmérséklet

délelőttönként egyáltalán nem lehetett érzékelő és szabályozó rendszer
szaunázni. ellenőrzi. Hétvégeken a teljes nyit-

2. Az élménymedencében rendsze- vatartási időben lehetett szaunázni.
resen nem működtették az élményele- 2. Élménymedencében az élményeIe-
meket. meket automatika működteteti a műsza-

3. A kapurendszer forgóajtaját 40- ki és technológiai paramétereket, előírá-

kg-os emberekre szabták. sokat betartva. Az élményelemek
4. Ezen a napon a liget felőli bejára- működtetése teljes nyitvatartási időben

tot, a ftirdőigazgató elfelejtette kinyit- biztosított volt.
tatni. 3. A beléptető rendszer forgókapuját

5. Minden medence használhatatlan SO-90 kg-os átlagos testalkatú emberre
volt. tervezték.

6. Az úszómedencébe l-2 éves gyer- 4. A liget felőli (bejárat) pénztár meg-
mekeket kellett belemártogatni. nyitását az esőzésekben gazdag május

7. A termálvizes medencében vi- vendégforgalma nem tette indokolttá.
szont olyan forró volt a víz, hogy az 5. Minden üzemelő medence
emberek a medence szélérőllóbálták a használható volt.
lábukat bele. 6. Az I-2 éves gyermekek részére

8. A napemyőket is elfelejtették fel- pancsoló medence üzemelt.
szerelni. 7. A termálvizes medencében előírt

9. A ftirdőigazgató közölte az hőfokú (termálvíz) 3S-40 Celsius fokos
úszómesterrel, hogy Ö tulajdonképpen víz volt.
nincs itt, inkább bevonul az irodájába 8. A napernyőket a szélvihar
és bezárkózik. megrongálta, javítás miatt nem álltak

Hamis színben feltüntetett tényál- rendelkezésre.
lítások: 9. Kisebb megszakitásokkal egész

1. Aki 10-20 perces sorban állás nap a fürdő területén voltam, ez idő alatt
után végre bejutott a ftirdőbe, azok folyamatosan a vendégek rendelkezésére
kellemetlenül tapasztalták, hogy bár a álltam, bárki megkereshetett.
kapuban a pénzt elkérték az embertől, 10. A pénztáros mindenkit tájékozta-
de vizet nem töltöttek a medencébe! tott arról, hogy a kültéri strandmedence

2. Lincshangulat uralkodott a stran- nem üzemel.

don. ll. Valóban sokan hiányolták a
3. Még a kemping is kong az kültéri strandmedence üzemeltetését.

ürességtől. 12. A kempingben az előszezoni és
Ezzel szemben a valós tények, időjárási körülményeknek megfelelő lét

melyek alapján kérem a helyreigazítást, számú kempingező volt.
haladéktalanul tegye meg, ahogyan azt Tisztelettel: Furka Sándor
a levélben is megírta. ügyvezető igazgató

Négyszáz ezer új munkahely
helyett 400 ezer embernek

nincs munkájal
A szocialisták a 2002-es parlamenti

választásokat felvezető kampányban 400
ezer új munkahelyet igértek, ehhez képest
hat éve a legmagasabb, 7,1%-os
munkanélküliség. A polgári konnány ide
jén a munkanélküliség 9, l%-ról 5,7%-ra
csökkent.

Ma Magyarországon a 400 ezer új
munkahely helyett ugyanennyien vannak
munka nélkül.
Medgyessy és Gyurcsány ígéretek a kor
mányprogramokból:

"Elősegítjük 3-400 ezer új munkahely
létrehozását."

Atények: Országosan 399.987 regisz
trált munkanélküli.

"Könnyítünk a vállalkozók terhein."
A tények: 2004-ben 33 adóemelés.

2005-ben újabb 3 adóemelés.
Áfa és uniós pályázati pénzek vissza
tartása.

"Bővítjük a foglalkoztatottságot,
javítjuk az ország, a gazdaság polgárainak
versenyképességét."

A tények: 2002 májusához képest 70
ezer fővel. a Gyurcsány-kormány óta 40
ezer fővel nőtt a munkanélküliek száma.

"Folytatjuk a hátrányos helyzetű

régiók felzárkózását szolgáló és
munkahelyteremtő programokat."

A tények: MÁV vonalak, helyi
postahivatalok megszüntetése. A
hátrányos helyzetű régiókban a
munkanélküliség mértéke továbbra is
jelentősen meghaladja az országos átlagot.

A Munkaügyi Központ
Gyomaendrődi Kirendeltségének főbb

munkanélküliségi adatai:
A gyomaendrődi körzetben 2002-ben

összesen 1.041 fő volt munkanélküli, ez
2005-ben már' .236 főt érintett. A Fidesz
szerint a foglalkoztatás növelése
érdekében elsősorban a munkahelyeket
teremtő kis és középvállalkozásokat kell
támogatni, mégpedig a munkahelyi költ
ségek, az adók és a járulékok csökken
tésével. A Fidesz több törvényjavaslatot is
benyújtott - például a Nemzeti Petíció
kapcsán - a munkahelyek megőrzése és a
munkanélküliség visszaszorítása
érdekében, de a kezdeményezéseket egyik
esetben sem támogatta az MSZP-SZDSZ
koalíció.

Domokos László Gyomaendrőd

országgyűlési képviselője
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A Katona József Művelődési Központ
októberi programjai

Október l3-án IS órától NÓTADÉLUTÁN a gyomai
születésű 80 éves Hazadi Zsuzsa tiszteletére.

Közremüködik még Varga György, Pacsika László,
Simó Kati, Farkas Rozika, Szabó Lajos, Szabó Sándor,
Szabó Lajosné (vers). Kísér: Oláh Kálmán Életmű díjas
prímás és cigányzenekara. Belépő: egységesen 500 Ft. A
helyek elfoglalása érkezési sorrendben történik. Jegyek
válthatók a fenti címen, illetve rendelhetők a 66/283-524
es telefonszámon.

Október 15. (szombat) CIVIL NAP Információs

délelőtt. Országos, megyei, helyi információk és bemu
tatkozási lehetőség.

Október 6-18. VIII. Gyomaendrődi Őszi Tárlat

A Gyomaendrődön élő kortárs alkotók zsűri által
válogatott képző- és iparművészetimunkái ból.
Megnyitó: október 18-án 17 órakor. Megnyitó beszédet

mond: Sass Ervin újságíró.
Október 24-én KALÁLKA KONCERT a Városi

Sportcsarnokban óvodásoknak és iskolásoknak.
Belépő: 400 Ft.

MÁGUS-COMP
Számítástechníkai Szaküzlet és Szervíz
Gyomaendrőd. Fő út 230. (a gimnáziummal szemben)
Telefon: 661581-610 E-maiI: magus-comp@bekesnet.hu
'Számítógép konfigurácíók

összeállítása igény szerint
'Használt alkatrészek értékesítése
és beszámítása
'Szakkönyvek
•Új és utángyártott festékpatronok, tonerek
'Internet előfizetés és kártyás
-Helyí hálózatok tervezése, kivitelezése
-Számítógépek, nyomtatók. monitorok javítása
·Fénymásolás. faxolás, nyomtatás. szkennelés, internetezésí

lehetőség.

Októberi ajánlatunk:
Telstar 256 MB-os MP3 lejátszó: br. 12.074 Ft
Telstar 512 MB-os MP3 lejátszó: br. 16.767 Ft

Nyitva tartás: hétfőtól-péntekig 8-12-ig és 13-17

Fűtéskorszerűsítés, gázbővítés,

új szerelés, fürdőszoba-átalakítás!

PartnerGáz

kedvezményes hitellel!
Maximum 1.000.000 Ft értékig!
További információ és hitelügyintézés, kivitelezéssel:

Matyi József és Társa Bt.
Gyomaendrőd, Zrínyi u. 1. Tel: 30/625-34-21

Családi vasárnap
a <J)rel1.er Söröző-CÉtteretnben

Október 9. Csontleves finommetélttel, Brassói apró
pecsenye,hasábburgonya, káposztasaláta, tejes pite

Október 16. Tárkonyos szárnyas raguleves, marhalábszár
pörkölt, sós burgonya, csemege uborka, Mákvarázs

Október 23. ürjaleves csigatésztával, szezámmagos szárnyas
filé, gombás rizs, őszibarack befőtt, Mese-almás

Telefon: 66/386-444 • Mobil: 20/980-8842, 70/365-5360
Várjuk szíves megrendeléseiket. 550 Ft/adag
SODEXHO étkezési utalványokat elfogadunk!

Látszerész Üzlet
Gyomaendrőd, Hősök útja 53. Telefon: 66/284-255

Tájékoztatjuk kedves vásárlóinkat, hogy üzletünk
a Hősök útja 53. szám alá költözött. -

a Gellai Építőanyag Kereskedés mellé!

• Computeres szemvizsgálat ~' ,
• SZTK-vények beváltása ~_;;"-

• Szemüveg készítés ~" .. íf;~:'/j,~
• Szemüvegek javítása i'!l:,,'
• Szemüvegkeretek Ill"ór;;\·{ ..

Szeretet/e! várja vásárlóit Szarka Csilla látszerész mester!

WATT
VillalDossági Bolt
. OLAJRADIÁTOROK, FŰTŐVENTlLLÁTOROK

- Villanyszerelési anyagok, vezetékek, kapcsolók,

facsavarok...

- Háztartási kisgépek - vasalók, kávéfőzők,

mikrosütők stb.

. Barkácsgépek nagy választékban, kedvező áron

- Energiatakarékos izzók, villanykörték

Gyomaendrőd,Fő út 214.
Telefon: 66/386·358

Bútorgyártó cég

asztalosokat, asztalosipari
szakmunkásokat

keres felvételre.
Érdeklődni: 30/9-533-594 I

L===:==========!I



Ingyenes apróhirdetések
HÁZ

Gyomaendrődön. az Öregszőlő.

Iskola út 21. szám alatti ház alsóépület
tel. kerttel eladó. Viz. gáz az udvarban.
Irányár: 1.5 millió Ft. Érd.:
Gyomaendrőd. Zöldfa u. 7. Tcl.:
30/537-2849

Felújitoll csalúdi ház ebdó.
Irúnyár: 6.5 millió Fl. Érd.: 284-482

Endrődön ház el"dó a Napkeleti u.
15. sZ<Ím alatl. Irányár: 2.5 millió Fl.
Érd.: 283-638

Gyomaendrődön a Fő úlon 5
szobás családi ház eladó. Kiscbb csere
is érdekel. Irányár: 10.5 millió Fl. Érd.:
30/525-66-11

Zöldövezetben, gyógyfiirdő!löz

közel 2 szobás családi ház eladó.
Irányár: 5.5 millió Fl. Érd.: 06-36/315
145

Gyomaendrődön a Mikszáth úton
3 szobás. összkomfortos családi hilz
cladó. Lakótclepit beszámitok. Irányill':
10 millió Fl. Érd.: 20/442-8362

Gyomaendrődön egy 50 m'-es és
egy 120 m'-es haz eladó, vagy dunán
túlira cserCIhető. Irányár: 3 és 8 millió
Ft. Érd.: 282-029. 30/595-6072

Áron alul sürgősen eladó
Gyomaendrődöna Fő úron. kétszintes.
kertcs. családi ház. Érd.: 70/946-5955

Gyomaendröd központi helyén
üzlelhelység kiadó. Érd.: Napközben.
282-199

Összkomfortos családi ház eladó.
Érd,: 282-482

Gázfütéses, bútorozott, üveges
verendáról nyíló, külön bejáratú szoba
kiadó hosszabb távra. Irányár: 14 czcr
Fl. Érd.: 283-987

Kétszintes. 3 szobás. nappal is. 2
garázsos. ház eladó. Érd.:
Gyomacndrőd. Álmos u. III, Érd.:
30/271-0213

Gyomán o MOL kúttal szcmben a
Pásztor J. u. 12. szám latti kétszobás.
összközmüves családi ház cladó, Érd.:
70/5775-348

Gyomán a Bajcsy Zs. úton két
szobás. összkomfortos ház eladó.
Irányár: 8.7 millió Fl. Érd.: 66/283-955

Gyomán a Kiss Bálint u. 4. szám
alatt tetőteres családi ház eladó. illctve
lakótelep i cserét 2. emeletig beszámi
tok. Iranyár: 15 millíó Fl. Érd.: 70/331
69-86

Gyoma központjaban 3 szobás.
összkomfortos családi ház eladó ga
rázzsal. melléképülettel. Irányár: 6,9
millió Fl. Érd.: 66/386-132. 30/67-67-
360. esti órakban.

Gyomán 3 szobás. összközmüves
kertes családi ház sürgősen eladó. Érd.:
282-233. 284-785

Gyomaendrődön. Öregszölőbcn a
Szőlőskert u. 18. szám alatt hat helyi
ségbői álló ház melléképülettel. földdel
eladó. Érd.: 20/490-7557

Gyomán a fiirdőnél 3 szobás.
összkomfortos családi ház kicsi kerttel.
garázzsal eladó, Lakótelepi 3 szobás
csere is érdekel. Érd.: 30/245-77-22

Gyomaendrődön (Gyomán) a
Hármas-Köröshöz közel ház eladó.
Érd.: 284-317. 20 óra után.

Gyomán il Pilsztor J. ll. 6. sZ>lIn
alatt kétszobás. összkoml'otos családi
ház nagy portán eladó. Érd.: 284-245

Gyol11án a Zrinyi u. 43/ I. szám
alatt bekeritett épitési telek parkositva.
fúrott kiittal eladó. Irányár: 1.8 millió
Fl. Érd.: 30/354-2125. 30/346-2190

Gyomaendrőd. Bajcsy u. )O. szám
alatti ház eladó. Érd.: 30/5618-764

Gyomaendrőd. Szálmalom u. I.
szám alatti kétszobás. gázos ház
sürgösen eladó nagy kerllel. Irányár:
2.5 millió Ft. Érd.: 20/803-1796

Gyomán 2.5 szobás összkomfortos
kertes ház. nagy melléképülettel, ve
gyestüzeléssel+gáz sürgősen eladó.
Érd.: 30/420-7218

LAKÁS
Gyomán a Vásártéri ltp-cn a 4

lakásos háztömbbcn. a II/J. szám alatt
földszinti. 3 szobkis lakús eladó.
Irányár: 6.5 millió Ft. 66/283-080

Vásártéri ltp-cn földszinti 2,5
szobás igényesen felújitott iJkás eladó
vagy cserélhető. Iránylir: 7 millió Ft.
Érd.: 284-90 J. 30/439-5945

Gyomaendrődön az Október 6.
ltp-cn 4 szobás. földszinti lakás eladó.
Irányár: 6.5 millió Ft. Érd.: 20/231
0784

Október 6. ltp-en 3 szobás. 4.
emeleti lakás eladó vagy kertes házra
cserélhető. Érd.: 701512-9954

Gyomaendrődön, az Okt. 6. ltp-cn
4 szobás 86 m'-es lakás eladó. Irányár:
5,5 millió Ft. Érd.: 30/943-8816

Eladnám Szeged. Lomnici utcai
35 m'-es 5, emeleti lakásomat. Irányár:
6 millió Ft. Érd.: 17 óra után. 66/284
624

KERT, TELEK
Gyomilll. üdülőövezetben

vizközeli beépithető 1088 m' zártkert
eladó. Viz. villany szennyvizesatorna.
kövesúl. Irányár: 600 ezer Fl. Érd.:
20/964-2856

Öregszőlőbena gyomai halárúthoz
közel. az Álmosdomb végén fél hektár
szántófóld sürgösen eladó. Irányár: 80
ezer Ft. Érd.: 284-167

Gyomán a Harcsás zugban 1800
m2 zártkert eladó, Irányár: 100 ezer Ft.
Érd.: 30/493-88-38

Endrődön a Rév zugban 250
négyszögöl. csatornára néző. gyümöl
csöskert 300 ezer Ft-ért eladó. Érd,:
285-919

A Poeoskertben 1561 m2 kert
sürgősen eimjó. Irányár: 140 ezer FT.
Érd,: 20/375-0798

A Hármas-Körös gátja mellett
bekeritett telek eladó. Kin. villany a
telken van. Irányár: 300 ezer Ft. Érd.:
az esti órákban, 285-510

Gyomán a Losonczi úthoz közcl
1500 négyszögöl szántó eladó.
Gyoma, Széchenyi u. 5,

A Füzfás-zugban 300 négyszögöl
gyümölcsös eladó. Érd.: 283-90 I

Újkertsoron 0.5 ha. 16 Ak here
fóld. a Füzfás zugban kert gyümölcsös-

sel. vízhez közcl. vabmint szilvacefre
eladó. Érd.: 70/523-7959

ÁLLAT
Egyéves I~émetjuhász kutya

ingyen elvihető. Erd.: 70/363-6770
Eladó fajtiszta némctjuhász

kölyök kutya 10 hetes. Érd.: 66/282
002

Csoki szinü. bajszos. sumaszőrü. 9
hónapos tacskó kan kutya eladó.
Irányár: 12 ezer Ft. Érd.: 30/366-9664

Hat malac eladó, Érd.: 386-434.
20/332-21-593

JÁRMŰ
Négyiitemü Trabant betegség

miatt cladó cgy év m[íszakival.
vonóhoroggal, Érd.: 386-156

Wartburg 353-as kombi
padlóváltós. Iejkirl müszakival olcsón
cladó. Érd.: 20/805-4421

Ford-EscorI. 5 éves. 60 ezer km
rcl. sötétkék. I millió 360 Ft-ért eladó.
Érd,: 30/349-214 I

Sebességváltós jó lillapotú
kerékpár és egy piros Simson robogó
eladó. Érd.: 386-043

KIADÓ
Jelenleg is üzemelö Harangláb

Kávézó üzemeltetési joga kiadó, Érd.:
20/557-690 I

EGYÉB
Páncélszekrény eladó. Irányár: 15

ezer Ft. Érd.: 70/22-632-99
Félautomata mosógép eladó. Érd.:

283-901
Eladó cgy ekc és egy Lajta 16

soros esúszócsoroszjás vetőgép, Érd,:
20/537-5919

Jó minőségü hereszéna eladó.
Érd.: 386-084

Fiókos fagyasztószekrény eladó
15 ezer Ft-ért. Érd.: 30/238-4250

Gázkazán és gáztüzhely eladó.
irill1yár: 20 és 10 ezer Fl. 30/261-5127

Szekrény, 10 részes ebéd lő gar
nitúra. 4 részes szekrénysor eladó.
Érd.: 30/513-9666

Régi zongora szép állapotban
eladó. Érd.: 20/8232-115

Gyomán olcsón eladók: asztalok,
székek. fotelek. ruhásszekrények,
rokkant tolószék. Karancs három rózsás
gáztüzhely. Érd.: 30/9810-025

Jó állapotban lévő gáztüzhely és
egy hütöszekrény eladó. Irányár: 3-3
ezer Fl. Tcl.: 30/9726-726

Eladó: Csabai hófogós cserép.
160x75-ös ágyneműtartós gyermeká

gy. 26-30 és 30-34-es méretü állitható

gyermek görkorcsolya. 35-ös stoplis

fUlbalcipő. 2 IOx 90-es ajtóiap.

200x I50-es hungaropán üvegezésii

ablak, Érd.: Gyomaendrőd. Pásztor J,
u, 21. Érd.: 66/386-734

Eladó: új Trabant első futómü.

elektromos láncfürész. barkácsgép.

babakocsi. galambszállító ketrec.

kétúgú l'alétra. mezőgazdasági fogas.

gkizfőző palackkal. Érd.: 66/436-086
Eladó burgonya és terményzsákok.

választási malacok. vashordók. var
rógép. kézimorzsoló. daráló. kézi
gyalugép. vadásztáska. régi bútorok.
-Érd.: 66/436-086

Eladó 2x 1.9 méteres szép állapotú.
két oldalról felnyitható franciaágy.
modern gyermek fotelágy kihúzhatós
1.5x 1.8 méteres, Iranyár: 20 és 16 ezer
Ft. Szobai szekrénysort. egyéb lakás
felszerelést keresek megvételre.Érd.:
70/265-7670, 285-502

Olcsón eladó: konyhai és szobába
való sarokűlő garnitúra. szoba
kerékpár. fotelok. kombinált szekrény,
gyerekheverők. gáztüzhely. vil
Ianytiizhely. alufelni 14-es. stb, Érd,:
Gyoma. Kulich Gy. u, 13/1.

Nagyméretií Zelir kályha eladó,
Iri\l1yár: 10 ezer Ft. Érd.: 386-954

GF 30-as öntöttvas fali gázkon
vektor eladó. Irányár: 28 ezer Ft. Érd.:
az esti órilkban. 284-671

Vogel eke. gyürűshenger vetögép.
körbálázásra való tömöritő szijak és
rotakapa eladó. Érd.: Gyomaendröd,
Móra F. u. 20, Tel.: 284-082

Jó állapotú góré eladó. Bont,is
nélkül elvihető. Ugyanott kertes ház
eladó. Irányár: 6.5 millió Ft. 284-885

Jó állapotban lévő centrifugát
keresek. Érd.: 20/335-8242

Alig hasznalt vegyestüzelésü
kazán eladó, Érd.: Gyomaendrőd.

Mikszáth K. 30. Tel.: 284-996
Eladó egy 1,5 kW-os, háromfázisú

villanymotor és egyalakitható
gyerekkocsi. Érd,: 66/282-798

Kétfunkciós babakocsi esővédővel
megkimélt állapotban sürgősen eladó.
Irányár: 15 ezer Ft. Érd.: 30/354-2125

Négy hengeres új IFA adagoló
porlasztócsúcsokkal és SIHI vákumszi
vattyú eladó. Érd.: 20/972-9796

MUNKA
Német rorditást, tolmácsolást.

70/538-96-54
Veszélyes fák kivágása (fenyő is)

gallyazása. döntés. I[izifa felvágása
láncrürésszel elérhető áron. Érd,:
70/283-0347

Kertek, udvarok szántása. marása.
egyengetése. Érd,: 386-053

Mobil betonkeverőmmel helyszini
beton keverést vállalok napi 40 m'-es
gyártási kapacitással. Érd.: 285-610.
20/9586037

Takaritás!' vasalást, bevásárlást vál
lalok, Érd.: 283-90 I

Mozgásszervi problémák ter-
mészclgyógyászatí kezelése: 30/310
6226

TZ-4 K-148 kistraktorral kertek
s7.Úntását. boronálását. kultivátorozását.
talajmarózást. valamint ruvarozást vál
lalok. Érd,: 30/245-7320

Októbertől idős házaspár gondo
zását, takaritást. bevásárlást vállalok.
Megbízható' Érd.: 30/573-5658

Takarítást. vasalást. bevásárlást vál
lalok, Ugyanitt asztali gáztüzhely eladó.
érdeklődni telefonon: 30/858-6082



"Nem az az igazi fájdalom, mitől könnyes lesz a szem,
Hanem amit II szívünkben hordunk némán, csendesen."

Ezúton szere'tnénk köszönetet mondani mindazoknak,
akik megtiszteltek bennünket azzal, hogy férjem, édesapánk
temetésén részt vettek és gyászunkban osztoztak.

Ácsné Papp Katalin,
Ács Rebeka, Ács Fruzsina, Ács Orsolya

ECDL és OKJ
számítógép-kezelőtanfolyam indul

2005. október 10-én!
Jelentkezni: Roósz Ádámnál

a 20/485-4898 telefonszámon lehet.

...- Kínálatunkból:

- ablaktörlő lapátok, fék- és futóműalkatrészek

- nyugati és keleti típusú
autóalkatrészek raktárról
vagy egy napos megrendelésre

- gumiabroncsok, minőségi kenőanyagok

mezőgazdasági járművekhez is,
- akkumulátorok

Telefon: 66/282-216, 30/413-72-35
Nyitva: hétköznap 8-17 óráig,
szombaton 8-12 óráig.

Gyomán, a Fő út 185.
szám alatt várja vásárlóit: Szabó Zsolt

Mammut tee Hungary Kft.
logisztikust és pénzügyi
előadót/közgazdászt

munkatársakat keres német nyelvtudással!
Keresünk továbbá tűzőnőket!varrónőket!

Jelentkezni személyesen a kft. Körösladányi úti központjában lehet.

Teleion: 66/581-060

------------------------,
Kárpótlási jegyet I Szakmunkástanulót

a legmagasabb áron beiskolázok
veszek. FESTŐ-MÁZOLÓ-

Azonnali TAPÉTÁZÓ
készpénz fizetéssel. szakmában!
Hívjon bizalommal! Festő szakmunkásokat

Telefon: felveszek!
70/248-45-24, Telefon:
30/32-88-019 20/96-45-260

~------------------------

~~tt-~ite;~ic;~~el;~i6s-ke~v~"'zmények! II
UJ! UJ! UJ! FESZEKRAKO PROGRAM
35 éves korig állami garanciával, 10% önerő- .

vel, vagy önerő nélkül is, 50% szocpollal.
- OITHONTEREMTŐ TÁMOGATÁS

35 éves korig.-használt lakás vásárlása ese-
tén 50% szoc.pollal

- KÖZTISZTVISELŐi
ÉS KÖZALKALMAZOITI

hitelek állami garanciával csak a vásárolt in
gatlan fedezetével 12,5 millió Ft-tól

25 millió Ft-ig.
SZOLGÁLTATÁSUNK DÍJMENTES!

A hite/ügyéntézés az Ön lakásán,
vagy az irodánkban történik.

LEINFDRMÁLHATÓAK VAGYUNKI

A hitelügyintézés az Ön lakásán vagy az
irodánkban történik, mobilok vagyunk!

Az e/végzett munkánkért felelősségetválla/unkl

HíVJON BIZALOMMAL!
Hiteliroda: Mezőberény,Bajcsy u. 27.

Tóth Jánosné Tóth János
üzleti főtanácsadó területi képviselő

06-20/9376-738 06-20/9220-990

Boros Krisztina
ügyviteli asszisztens· Tel/fax: 66/352-537

Köszönet az 1%-ért
• A Kecsegészug Tájvédelmi és Horgász Egyesület

Elnöksége köszönetet mond mindazoknak, akik a 2003. évi
szja I százalékával az egyesületet támogatták. A 434.323
forint támogatást szúnyoggyéritésre és őshonos halak
telepítésére használta fel az egyesület.

• A Bethlen Alapítvány köszöni mindazoknak a segít
ségét, akik 2004-ben adójuk l százalékát az alapítvány
részére felajánlották. Az így befolyt 312.400 forint a
Bethlen iskola gyakorlati oktatási feltételei javítására lett
fordítva.

• A Székely Mihály Modellező és Sportklub
megköszöni mindazok segítségét, akik a klub tevékenységét
adójuk l százalékával támogatták. Az így befolyt 13.913
forintot a klub szerszámok vásárlására fordította.

• A Gyomaendrődi Tenisz Klub köszönetét fejezi ki
mindazoknak, akik a személyi jövedelemadójuk l %-át az
egyesület részére felajánlották 2004-ben. Az így befolyt
81.455 forintból 45.000 forintot a Megyei Tenisz Szövetség
által szervezett OB III csapatbajnokságban való részvétel
hez szükséges játékengedélyekre, 34.000 forintot a Magyar
Tenisz Szövetségnél előírt tagdíjra és nevezési díjra, a fenn- -
maradó 2.455 forintot a Magyar Tenisz Szövetség által kiu
talt versenybíró díj ára fordítottunk.

• A Kner Tánc-Sport Egyesület köszöni mindazoknak "'ríI.-7"~~~

a támogatóknak, akik a személyi jövedelemadójuk l %-át az ,............~.......,;.&..I

egyesületnek ajánlották fel. A 2003. évi I%-SZJA elszá- _r'II_r-r_..,
molás során az egyesület 106.837 Ft-ot kapott, mely ,..,..........._~_'lO..I

összeget az egyesület zenei felszerelések bővítésére

használta fel. (Vásároltunk hangfalat és egy keverőpuItot.)

Az egyesület továbbra is várja és köszöni ezeket a támo
gatásokat is.



r",::'Llur J. U. I L. szam lattl ketszobas,
összközmüves családi ház cladó. Erd.:
70/5775-348

Gyomán a Bajcsy Zs. úton két
szobás. összkomfortos ház eladó.
Irányár: 8.7 millió Ft. Erd.: 66/283-955

Gyomán a Kiss Bálint u. 4. szám
alatt tetőteres családi ház eladó. ill~!Ve
lakótelepi cserét 2. emeletig beszámi
tok. Irányár: 15 millió Ft. Erd.: 70/331
69-86

Gyoma központjában 3 szobús.
összkomfortos családi ház eladó ga
rázzsal. melléképülettel. Irányár: 6,9
millió Ft. Erd.: 66/386-132. 30/67-67-
360. esti órákban.

Gyomán 3 szobás. összközmüves
kertes családi ház sürgősen eladó. Erd.:
282-233. 284-785

Gyomacndrődön. Öregszőlőben a
Szőlőskcrt ll. 18. szám alatt hat helyi
ségbői álló ház melléképülettel. tblddcl
eladó. Erd.: 20/490-7557

Gyomán a ftjrdőnél 3 szobás.
összkomfortos családi ház kicsi kerttel.
garázzsal eladó. Lakótelepi 3 szobás
csere is érdekel. Erd.: 30/245-77-22

Gyomaendrődön (Gyomán) a
Hármas-Köröshőz közel ház eladó.
Erd.: 284-317. 20 óra után.

UYVIII"II,

vizközcli beépíthető 1088 m' zártkert
eladó. Víz. villany szennyvízcsatorna.
kövesút. Irányár: 600 ezer Ft. Erd.:
20/964-2856

Öregszőlőbena gyomai határúthoz
közel. az Álmosdomb végén fél hektár
szántófóld sürgősen eladó. Irányár: 80
ezer Ft. Erd.: 284-167

Gyomán a Harcsás zugban 1800
m2 zártkert eladó. Irányár: 100 ezer Ft.
Erd.: 30/493-88-38

Endrődön a Rév zugban 250
négyszögöl. csatornára néző. gyümöl
csöskcrt 300 ezer Ft-ért eladó. Erd.:
285-919

A Pocoskertben 1561 m2 kert
sürgősen eladó. Irányár: 140 ezer FT.
Erd.: 20/375-0798

A Hármas-Körös gátja mellett
bekerített telek cladó. Kin. villany a
telken Van. Irányár: 300 czer Ft. Erd.:
az esti órúkban. 285-510

Gyomán a Losonczi úthoz közcl
1500 négyszögöl szántó cladó.
Gyoma, Széchenyi U. 5.

A Füzfás-zugban 300 négyszögöl
gyümölcsös eladó. Erd.: 283-90 I

Újkertsoron 0.5 ha. 16 Ak here
fóld. a Füzfás zugban kert gyümölcsös-

olt
á ár 'i ré zére

18. és december 17. között egy-egy alkalommal
a Rostélyos Húsboltban, azok sorsjegyet kapnak!

'tést és még 4 db 100 kg-os hízósertést.

.: 2005. december 17-én 12 órakor
alatt minden
(et ajánljuk

,sárlóit!
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A gyűjteménybe nem illő képekből árverést rendeznek!.
Cikkünk a lap 3. oldalán

,

Arverezik aképtár képeit

ANosztalgia tulajdonosa
birósághoz fordult .

- Az elveszett bugyik nyomában -
(Cikkünk a lap 6. oldalán)

Hitelügyintézés
BANKI HÁTÉRREL!

5 éves gyakorlattal, referenciával,
önálló irodával rendelkezünk!

500.000 Ft-tól 30.000.000 Ft-ig forint
és deviza alapú hitelek!

HITELKAMAT MÁR 2,49%-TÓL!!!
LAKÁSCÉLÚ ÉS SZABADFEL

HASZNÁLÁSÚ HITELEK,
ADÓSSÁGRENDEZÉS, TERHELT
INGATLANRA IS PLUSZ HITELEK,

SZEMÉLYEI HITELEK, HITELKIVÁLTÁS
Akció! 2005. december 31-ig benyúj
tott hiterekre jelentős kedvezmények!
ÚJ! ÚJ! ÚJ! FÉSZEKRAKÓ PROGRAM
35 éves korig állami garanciával, 10% önerő-

vel, vagy önerő nélkül is, 50% szocpollal.
- OTIHONTEREMTŐ TÁMOGATÁS

35 éves korig--használt lakás vásárlása ese
tén 50% szoc.pollal

- KÖZTISZTVISELŐi
ÉS KÖZALKALMAZOTII

hitelek állami garanciával csak a vásárolt in
gatlan fedezetével12,5 millió Ft-tól

25 millió Ft-ig.
SZOLGÁLTATÁSUNK DíJMENTES!

A hite/ügyéntézés az Ön lakásán.
vagy az irodánkban történik.

LEINFORMÁLHATÓAK VAGYUNK!

A hitelügyintézés az Ön lakásán vagy az
irodánkban történik, mobilok vagyunk!

Az elvégzett munkánkért felelősségetválla/unk!

HíVJON BIZALOMMAL!
Hiteliroda: Mezőberény,Bajcsy u. 27.

Tóth Jánosné Tóth János
üzleti főtanácsadó területi képviselő

06-20/9376-738 06-20/9220-990

Boros Krisztina
ügyviteli asszisztens· Tel/fax: 66/352-537

Férfi és külön női bodyterem,
szauna, szolárium, masszázs!

Várható nyitás december elején!
Bérletek, napijegyek, teremigény

bejelentés

30/332-6075;30/488-0326
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Meghívó

Pénzért mutogatná magát
a polgármester '.

Tisztelt Gyomaendrődi Lakosok! Szeretettel várunk minden kedves

érdeklődőtDomokos László, Gyomaendrődországgyűlésiképviselő irodájá

nak ünnepélyes megnyitására. Időpont: 2005. november l O. (csütörtök), II

óra. Helyszín: Gyomaendrőd, Bajcsy Zs. u. 47. Szeretettel várunk min
denkit!

Tisztelettel: Domokos László, a Fidesz- Magyar Polgári Szövetség
Gyomaendrődi Szervezetének elnöke

• Az augusztusban átadott új 50

ágyas idősek otthonában október

végéig már 42 férőhelyet

értékesítettele

Az augusztusi esőzések

nyomán kialakult belvíz 190 ingat

lanban okozott kárt, összesen 95

millió forint értékben. Az önkor

mányzat ilyen értékben vár állami

segítséget a belvízkárok támo

gatására.

A német testvérváros,

Schöneck adományként bútorokat,

ágyneműket ajándékozott a

gyomaendrődi gondozási központ

nak.

• Ötszázezer forint pályázati
pénzt nyert az önkormányzat

útfelújításra. Az összegből a ko

csorhegyi út bevezető szakaszát és

Öregszőlőben Diófa utcát javítot

ták meg.

• Gyomaendrőd megkapta a

szociális minisztériumtól az

Idősbarát Önkormányzat díjat,

melyet az Idősek Világnapja alkal

mából adtak át. Az önkormányzat a

díj mellett l millió forintos támo

gatást is kapott, melynek felét az

Öregszőlői Idősek Otthona
felújítására, 250 ezer forintot az

Idősek Napjára és ugyanennyit egy

szociális nap megszervezésére

fordítanak.

Szó- Beszéd hírek

• A Kis Bálint Általános Iskola

Hősök úti iskolaegységének

felújítását követően a megüresedett

Sallai utcai iskolaépületet a Városi

Gondozási Központ vehette

használatba. Az önkormányzati

tulajdonú ingatlant raktározás ra
használnák.

• Endrődön a Blaha út 7. szám
alatti posta környékén lakók kérték

az önkormányzatot, hogy a

megengedett 50 km/órás

sebességhatárt az útnak ezen a sza

kaszán tovább korlátozzák. Az álla

mi közútkezelő kht. 40 km-es

sebességkorJátozás táblát fog elhe

lyezni az adott szakaszon.

mébe. Barátai már azt hitték, nem is tart
ja be ígéretét, ugyanis még az előző

napon várták a szoknyás ,,fellépést ".
Akkor azonban ez nem sikerült, mert bár
a szoknyát megvette, hiányzott hozzá a
zokni, anélkül pedig nem igazi az öltözék.

Dr. Dávid Imre a sajátos ruhanemű

mellé skót whiskyt is hozott haza. Az
öltözéket egyelőre itthon még nem vette
fel, bár mint mondja, ha nagyon szűkös

lesz az állami költségvetés, akkor még az
is lehet, hogy belebújik a skótszoknyába,
hátha ettől megnyílnak" állambácsi " zse
bei.

A gyomaendrődi polgármester azt ter
vezi, jó skót módjára, nem adja ingyen a
látványt. Karácsonykor felveszi a
szoknyát, de csak annak mutatja meg
magát benne, aki hajlandó ezért egy
kemény angol fontot leperkálni. "

A Békés Megyei Hírlapban közölt
fotó alapján egyesek szerint nem ér meg

egy forintot sem, hogy élőben is láthassák

a szoknyás polgármestert, míg mások haj

landóak lennének egy jelentősebb anyagi
áldozatra IS, csak hogy napokig
gyönyörködhessenek a látványban...

Dávid Imre skót szoknyában cím

mel közölt cikket a Békés Megyei
Hírlap október 30-i, vasárnapi száma.
A kedélyesnek szánt írás olvasóinak
nem mindennapi látványban is része
volt: városunk polgármestere kissé

előnytelen pózban skót szoknyában
mutatja magát egy nem túl jól sikerült

fotón. Az alábbiakban Lipták Judit
írását közöljük:

"Gyomaendrőd polgármestere azt
ígérte barátainak, skóciai útjáról nem tér
haza kockás szoknya nélkül. Nem csak
skót szoknyát, de hozzávaló térdzoknit is
vett magának.

A lábak kicsit szőrösek, de hátférflem
ber mégsem gyantáztathatja a lába szárát
csak azért, mert életében egyszer szoknyát
vesz fel. Dr. Dávid Imre legalábbis azt
állítja, eddig csupán egyetlen alkalommal
öltötte magára a kockás skótszoknyát.
Tette ezt közelmúltbeli skóciai magámítjá
nak egyik állomásán, Edinburghban, ahol
a szállodai szobában barátai lencsevégre
kapták. A polgármester elmesélte, sikeriilt
nem kis feltűnést keltenie, amikor így
libbent be vacsorázni a szálloda étter-



Baleset történt október 25-én a Fő út, Hősök útja kereszteződésében,ahol
egy kisteherautó nekiütközött a sarki villanyoszlopnak

2005. november

A Fő utca gyomai részén a
közelmúltban megépített négy fOI-ga
lomlassító sziget sok vitát váltott ki a
lakosság körében. Mint lapunk
októberi számában olvashatták: a
j árdaszigeteket a Békés Megyei
Állami Közútkezelő Kht. mintegy 20
millió forintért építtette. A jár
daszigetek az úton átkelő gyalogosok
biztonságát és a forgalomlassítást
szolgálnák.

CikkünkJ<el kapcsolatban a Gózan
Autósikola oktatói R. Nagy Tibol; Ulv'in
Lajos. Homok László és Jakab Ferenc
vizsgabiztos elmondták, hogy
egyértelmüen hasznosak ezek a jár
daszigetek, de csak abban az esetben,
ha a gépjáIll1űvezetők be is tartanák a
közlekedési szabályokat. A gyaJo
gosátkelőhelyeken illetve a kiépített jár
daszigeteknél tilos az előzés!

- A baj csak az, hogy ennek ellenére
az autósok a járdaszigetnél utolért
kerékpárost megpróbáUák megelőzni. A
legnagyobb pronléma a közlekedésben,
hogya közlekedők jelentős része nem
tartja be a KRESZ szabályait. Bár a
gyalogosokra és a kerékpárosokra is
legalább annyi KRESZ-szabály
vonatkozik, mint az autósokra, de
mégsem tanulnak közlekedési szabá
lyokat. Pedig nem ártana, ha tudnák
például, hogy főútvonal úttestjén 12

Szó-Beszéd

éven aluli csak a járdán közlekedhet,
még akkor is, ha az úttest mellett
kerékpársáv van - mondják az oktatók.

A képviselő-testület októberben a
közútkezelő kht-nak megküldte azokat a
beruházási javaslatait, amelyeket az
elkövetkezendő években javasolnak
megvalósítani Gyomaendrőd területén.
A városháza javasolja többek között a

3

Fő út és Bajcsy út kereszteződésében

egy körforgalom kiépítését, a 46-os
számú főútvonal bukolatának teljes
felújítását, az endrődi Körös híd rekon
strukcióját és rajta kerékpárút építését,
közelekedési lámpák felszerelését a
Hősök útja és Fő út kereszteződésében,

valamint a Fő út és az Ipartelep utca
kereszteződésében.

Árverezik a képtár képeit
A Vidovszky Béla Városi Képtár

a gyűjteményébe nem illő képekből

árverést rendez. Az alkotások a kép
tár nyitvatartási ideje alatt
megtekinthetők. Az ajánlattétel
módja: zárt borítékban adja meg
nevét és eímét, valamint adja meg a
kép sorszámát és az ajánlott vásár
lási összeget, amely a kikiáltási árnál
kisebb nem lehet.
A borítékbontás 2005. december 9
én 15 órakor lesz a Városi
Képtárban.

Az értékesítésből befolyt
összeget Vidovszky és Corini képek
vásárlására használják fel.
Árverésen értékesítik többek között
a Bethlen Alapítvány által szervezett

Gyomaendrődi Művésztábor néhány
alkotójának képeit. Az osztrák Eva
Mazuceo és Egidius Golob, valamint
a lengyel származású Trojan Jozef-, a
bolgár Cristov Constantin Dimiter és
két nagyenyedi művész Balogh
István és Adriana llie képtárnak
ajándékozott műveit adják el.

Emellett Szabó Zoltán 14
akvarelljét is áruba bocsátják. Szabó
képeit a művész özvegye adomá
nyozta még 1997-ben a gyomaend
rődi képtárnak. A művész óhaja volt,
hogy alkotásai egyben és méltó
helyen maradjanak fenn az utókor
számára. Az árveréssel erre most
már kevés az esély...

@)~@)

i Családi vasárnap ~
~

~ ~i Gyomaendrődön ~
~I a Dreher Söröző- Étteremben ~

~ November 13. Húsgombóc leves, Márton napi ludaskása. ~
~ ~
~ őszibarack kompót, somlói galuska ~
~ November 20. Korhelyleves, cigánypecsenye, hasábburgonya, ~
~ párolt káposzta, túrógombóc ~
~ ~
~

November 27. Jókai bableves, párizsi sertésszelet, rizi-bizi,
~

~ kompót, mákos guba ~
~ Telefon/fax: 66/386-444, ~
~ 20/980-8842, 70/365-5360 ~
~ ~
~ SODEXHO étkezési utalványokat ~
~ elfogadunk! ~
~ Vó.Y'jl.-,k kedves vendég€iY\ket és szíves ~
~ ,,,eg "e"deléseike t! ~

I ~
A menü ára: 600 Ft/adag ~

~
~@)
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Idén eddig 50 milliós támogatást kapott a strand

Avárosháza elégedett
a fürdői.gazgató munkájával

folyamatos működtetéséhez.

A fürdő ez évi tevékenységét
elemző bizottság ugyanakkor felhívta
az ügyvezetés figyelmét, hogy "fordít
son fokozott figyelmet a megfelelő

vízhőmérséklet biztosítására."
A képviselő-testület október 27-i

ülésén Furka Sándor ügyvezetőt újabb
négy évre megbízta a fürdő irányításá
val.

Dezső Zoltán képviselő e napirendi
pont tárgyalásán nem kívánt részt
venni, mert mint mondta az előter

jesztésben nincs lehetőség másként
dönteni, csak úgy, hogy 4 évre kine
vezik ügyvezetőnek Furka Sándort.

- A bizottsági anyagban még szere
pelt egy alternatíva azzal, hogy új

pályázatot írnak ki a fürdőigazgatói

állásra, de a képviselő-testületi anyag

ba ez már nem került bele ... - mondta
Dezső Zoltán.

A város vezetése rendkívül
elégedett a Liget Fürdő

ügyvezetőjének munkájával. Az egy
éve kinevezett Furka Sándor a fürdő

felügyelő bizottságának véleménye
szerint az elmúlt időszakban optimali
zálta a működési kiadásokat,
igyekezett növeIni a bevételeket és
törekedett az eredményes
gazdálkodásra. A Katona Lajos alpol
gánnester vezette felügyelő bizottság
szerint a fürdő gazdálkodását
nagymértékben befolyásolja az
időjárás és a növekvő önkormányzati
támogatás oka a rendkívüli csapadékos
nyári időszak.

Eredetileg erre az esztendőre 40
millió forinttal kívánta támogatni a
fürdő működését a város, ám Furka

ügyvezető már szeptemberben jelezte,

hogy újabb tíz millió forint összegű

támogatásra van szüksége a fürdő

Október 20-23. között került megrendezésre Békéscsabán a Csabai
Kolbászfesztivál keretein belül az r. Turisztikai Kiállítás, melyen a Liget Fürdő ill. a
Tourinform iroda mutatta be kínálatát, külön standon. A kiállításon meghívottként
részt vettek Nagyenyed város turisztikai képviselői is. A Tourinform iroda részvétele
önkormányzati támogatással valósulhatott meg, köszönjük a megjelenési
lehetőséget!A következő turisztikai kiállítás, melyen mindkét intézmény részt vesz,
a márciusi Utazás Kiállítás (Budapest) lesz, melyre szeretettel várjuk városunk
lakóit! Béltekiné Pallaghy Emese

Diákvélemények a Kis Bálint

Általános Iskola Hősök úti épületéről.

- Nekem az tetszik az új iskolában
hogy, nagyon tiszta és itt a tornaterem,
könyvtár és hogy közel van az ebédlő.

Jó, hogy csak az alsó tagozat van itt az
iskolában. Jók az új gyerekek, nagyon
viccesek a tanárok. De sajnos, még van
nak rossz gyerekek is. (Szonda Lili 2.b)

- Azért szeretek a Hősök úti suliba
járni meli szép és új. Csak az udvar

kicsi ennyi gyereknek! Igaz tavasszal
már a fűre is rámehetünk. Az új

házirend kicsit szigorú, de a táblától a
televízióig minden új az osztályunkban
és még új osztálytársam is van! (Tari
Ferenc 3.b)

- Az iskola szép lett. Hangulatosak a
tantermek és tetszik az aula. Nagyobb a
hely, mint a Jókai úton. Sok barátom
lett és kedvesek a tanító nénik. Akik
elsősök lesznek azoknak azt kívánom,
hogy jöjjenek a Kis Bálint Általános
Iskolába! (Csaba Virág 3.b)

- Otthonos az új suli, szép kívülről,

belülről. Minden osztály felszerelt, van

benne tévé, videó- és dvd lejátszó.
(Filimon Eliza 3.c)

- Jól érzem magam ebben az
iskolában! Nagyon szépek a bútorok és
esőben elférünk az aulában. Csak az a
baj, hogy úgy kell mindenre vigyázni
mint egy hímestojásra! (Kovács
Alexandra 4.b)

- Szeretek itt lenni mert sokat hall
gatunk zenét, nézünk tévét. Tetszenek a
bútorok és minden berendezés! (Bela
Lili 4.b)

- Én azért szeretem az új iskolát

mert modern és tágas, és így tanulni is
jó benne. Nekem az au la tetszik a

legjobban, de az udvar is nagyon SZépl
(Szabó Daniella 4.c)

Adiákoknak tetszik
az új iskola

Szüreti mulatság az iskolában
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Gyomaendrőd a megye egyik leg
nagyobb külterülettel rendelkező

települése. A mezőgazdaságilag

hasznosított terület 27 ezer hektár,
melyből a szántó 23 ezer hektárt tesz
ki.

A három jellemző talajtípus - a
mezőségi, a réti és a szikes talajok 
meghatározzák a rajta termelhető

növényfajokat és jelzik azt is, hogya
szántó átlagos 24 aranykorona értéke

milyen szélsőségekettakar. A csapadék
éves mennyisége normál körülmények

között SOO-SSO mm. Az elmúlt esz
tendő csapadékviszonyai kiemelkedő

hozammal párosultak, mert a csapadék
mindig a tenyészidő megfelelő idősza

kaiban esett - olvasható VáJji András
falugazdásznak az önkormányzathoz
eljuttatott tájékoztatójában.

Gyomaendrőd vetésterülete a
következőképpen alakult ebben az
esztendőben: őszi búzát 4S00 hektáron,

Allianz@>

Gyomaendrődi Irodája
tisztelettel várja ügyfeleit

Gyomaendrőd, Kossuth u. 9. sz. alatt,
a művelődési ház épületében

- személybiztosítás
- vállalkozói vagyon

- gépjármű kötelező, casco
- lakásbiztosítás
- nyugdíjpénztár

- lakásfinanszírozási hitel
Ügyintézés ahelyszíneni

Telefon: 66/386-674, 30/284-7313

,

Uj gumiabroncsok
árusítása mindenféle
gépjárműhöz,

targoncához!
Szerelés, javítás,
centírozás!

TÉLI GUMI AKCiÓ!
Katona György gumijavító
Gyoma, Bajcsy u. 107.
Telefon: 66/285-127

Szó-Beszéd

őszi árpát 600 hektáron, tavaszi árpát
1000 hektáron, zabot 800 hektáron,
kukoricát 4000 hektáron, napraforgót
5000 hektáron, fénymagot 900 hek
táron, káposztarepcét 600 hektáron,
lucernát 800 hektáron vetettek.

A tárolókapacitás az előző évekhez
képest folyamatosan bővült. A
magángazdálkodók 2500-3000 tonnás
tárolókat építenek, egy befektetői cso
port pedig az ipari park területén egy

100 ezer tonna kapacitású magtárat
épített - olvasható a falugazdászi

beszámolóban.
Az idei augusztusi nagymértékű

csapadék után többen keresték fel a
falugazdász irodát és jelentették be az
elemi kárt. Kormányzati intézkedés
eddig még nem született, de a bejelen
tés alapján a gazdálkodók a szerződé

ses partner felé vis majort, míg a föld
tulajdonos felé haszonbérlet
csökkenést eszközölhetnek.

MIKROBUSZ
BÉRELHETŐ!

9 személyes, klímás!
Telefon: 20/9-506-703

Kárpótlási jegyet
legmagasabb áron veszek, azonnali
fizetéssel. 70/248-4524, 30/328-8019

Munkalehetőség!
A Liviel Kft.

számítógépes ismeretekkel
(Excel, Word)

rendelkező férfi munkatársakat
keres napi 4 órás munkára!

Jelentkezni telefonon:
30/9-533-594

Régi bútorokat,
használati tárgyakat

vásárolok,
készpénzben a helyszínen fizetek!

30/9-533-594

Új szolgáltatások
~Z OTP-nél

Benyovszki Judit, az OTP
GyomaendrődiFiókjának igazgatója a
Világtakarékossági Nap apropóján az
OTP Bank néhány új szolgáltatását
ismerteti meg lapunk olvasóival.

OTP személyi kölcsön
- A kölcsön egyszeri, nagyobb

összegű forint vagy deviza alapú hitel,
amely 100 ezer és 5 millió forint
között igényelhető.A kölcsön kedvező

kamatozású, kiszámíthatóan, egyenlő

részletekben törleszthető. Hitelbírálati

díjat nem számít fel az OTP.

Jelzálog típusú hitel
- Nagy összegű, hosszú, akár 25 év

futamidejű, szabadon felhasználható

hitel, amely havi egyenlő részletekben I

törleszthető. Lehetőség van forint és
deviza alapú hitel felvételre is.

Jelzálog típusú hitel esetén a THM I
7,OS százalék. Az OTP)
Lakástakarékpénztár betéttel kom- i
binált hiteligénylés esetén akár 20

százalékkal csökkenthető a havi tör
lesztő részlet.

American Express Blue
Hitelkártya

- Miért érdemes American Express
Hitelkártyát igényelni? A kártya,
világszerte használható vásárlásra és:
készpénzfelvételre. Segítségével azon-:
nal lehet vásárolni, de a számlát ren-I
dezni ráér később. Az első éves
kártyadíj ingyenes. A vásárlásra fordí
tott pénzösszegek után a Bank év
végén l százalékot visszatérít. A Blue 

kártyávalSO.OOO EUR erejéig jogosult

az utazási balesetbiztosításra,
amennyiben a tömegközlekedésre
szóló jegyét a kártyával váltja meg.
Akár 4S napig kamatmentesen
használhatja a Bank pénzét vásárlásra.
Az American Express Selects inter
netes oldal segítségével még az utazás.
megkezdése előtt hasznos informá

ciókat lehet szerezni különböző szol

gáltatásokról és kedvezményekről,

amelyeket az American Express
kártyabirtokosok vehetnek igénybe
szerte a világon és Magyarországon is
- tájékoztatta lapunkat Bemyovszki

Judit igazgató. (x)
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ANo ztalgia tulajdonosa bíró ághoz fordult

Az elveszet bugyik nyomában...

ANGOL, NÉMET
Nyelvtanfolyamok kezdőtől a nyelvvizsgáig!
2005. szeptember - 2006. szeptember

hozott, melyben az áll, hogy a

Nosztalgiában "éjjel 22 óra után a
zeneszoJgál tatás ti los."

Ezt követően folyamatos
ellenőrzéseket kaptunk a városháza és
a rendőrség részéről. A lakók egyik
másikától akkor is befutott panasz a
rendőrségre, amikor például nyitva
sem voltunk. Az önJ<onnányzat több

ször is pénzbírságot szabott ki ránk, s

ezek közül egy 100 ezer forintos bírsá

got fellebbezésünkre a közigazgatási

hivatal jogtalannak ítélt. A folyamatos
zaklatás és a vendéglőnk elle
hetetlenítése miatt múlt év júniusában
a Szarvasi Városi Bírósághoz keresetet
nyújtottam be, s kértem, hogy a
városházi határozatot változtassák meg
- mondja a tulajdonos.

Farkas Gyöngyi arról is tájékoztatta

lapunkat, hogy időközben az utcafron

ton hangszigetelt üvegeket szereltettek
az ablakokba és hétvégenként az utca

felőli ki- és bejáratot megszüntették, s
az udvar felől lehetett bejutni a
vendéglátóhelyre.

- Megpróbáltunk mindent megten

ni, annak érdekében, hogy a környék

lakóit ne zavarja a szórakozóhely. A
bíróság egyébként igazságügyi szak
értőt rendelt ki kérésünkre, aki újabb
zajszintmérést végzett, melynek ered
ményét most várjuk. Véleményem
szerint egyébként a polgármesteri

hivatal annak idején nem járt el kellő

körültekintéssel, amikor a működési

engedélyt zenés szórakozóhelyrekiad

ta.Tisztában kellett volna lennie azzal,

hogy mivel járhat az, ha egy ilyen

működési engedélyt kiállít. Szerető

Endre lakó kijelentésével kapcsolatban

pedig úgy gondolom, hogy nem a

szórakozóhely üzemeltetőjét terheli
felelősség azért, ha egyesek eldobál t

bugyi kat és sörösüvegeket találnak az
utcákon. Egyébként pedig Szerető

honnan tudja, hogy az elveszett bugyi

tulajdonosa a Nosztalgiában szórako-

zott... kérdezte végül Farkas
Gyöngyi. H.E.

adótitkokat, személyiségi jogot és
állam igazgatási e lj árás során
tudomására jutott információkat nyil
vános ülésen tárgyaljon meg - mondja
Farkas Gyöngyi, aki 2003 augusz
tusában vásároIta meg a Nosztalgia
Sörözőt, amely akkor már több éve
zenés szórakozóhelyként működött.

- Az átalakításnak és az új beren
dezésnek köszönhetően kulturált
szórakozóhelyet hoztunk létre, amely
mind a fiatalok, mind pedig a közép-

korosztály körében
egyre látogatottabb
lett. A környező házak
lakói azonban az
általuk hangosnak tar
tott zene miatt
panasszal fordultak a
jegyzőhöz - tájékoztat
az előzményekről

Farkas Gyöngyi.
A jegyző

felkérésére május 15
én éjjel zajszintmérést
végeztek a
szórakozóhely előtt és
a mérés eredménye
azt mutatta, hogy a
kiszűrődő zene 7
decibellel meghaladja
a jogszabályokban
rögzített zajterhelési
határértéket. A
városháza erre május
20-án határozatot

Induló csoportok:

Középfokú angol tanfolYam novembertől!

Nyelwizsga: júniusban és augusztusban
Jelentkezést még elfogadunk!

2006 januárban induló tanfolYamok
lelentkezés: december 17-ig

• Kezdő angol • Alapfokú német • Alapfokú angol
Nyelwizsga: 2006. október-november

Telefonon: 20/9142122. 20/4684876
E-mail-ben:vendel@bekesnet.hu

A Szó-Beszéd októberi számában
adtunk hírt arról, hogya Kossuth
utcai Nosztalgia Sörözőből

kiszűrődő zene miatt nem tudnak
aludni a környék lakói, akik hétvégi
reggeleken még eldobált sörösüvege
ket és elhagyott bugyikat is találnak
házaik előtt az utcán. A lakók
panasszal éltek az önkormányzat
felé, s a városháza illetékes osztálya
a zeneszolgáltatást csak este tíz óráig
engedélyezte a szórakozóhely
számára. A lakók azonban nem nyu
godtak meg, küldöttséget menesztet
tek az októberi képviselő-testületi

ülésre, ahol újfent hangot adtak
nemtetszésüknek. A város vezetői

átérezve a lakók panaszát, ígéretet
tettek arra, hogy megoldást találnak
az ügyben.

Lapunknak most Farkas Gyöngyi a
Nosztalgia Söröző tulajdonosa és
üzemeltetője nyilatkozik:

- Felháborítónak tartom, hogy egy
jogállamban egy képviselő-testület 
amelynek jogi végzettségű jegyzője

van - megengedheti magának, hogy



2005. november Szó-Beszéd

Gyomaendrődért emlékplakettet kaptak
Dr. Mikola Julianna és Gyebnár János

A képviselő-testület a civil
szervezetektől beérkezett javaslatok
alapján szeptember 29-én zárt
ülésen szavazott arról, hogy ki
kapjon Díszpolgári címet, valamint
Gyomaendrődért Emlékplakettet.
Információink szerint a három jelölt
közül egyik sem kapott elegendő

támogató szavazatot ahhoz, hogy
Díszpolgári kitüntetésben
részesüljön, így idén az október 23-i
díszülésen ilyen címet nem adtak át.

Gyomaendrődért Emlékplakett
kitüntetésre öt nevet javasoltak, s
közülük ketten kaptak elegendő támo
gató szavazatot. Dr. Mikola Julianna
belgyógyász főorvos kapta meg ezt a
ki tün tetést és posztumusz ki tüntetés
ben részesült Gyebnár János pincér.

Dr. Mikola Julianna 1984. január
elsejétől, azaz több mint húsz éve dol
gozik Gyomaendrődön, mint belgyó
gyász főorvos. Munkájában méltó
utóda lett. dr. Pikó Béla díszpolgári
címmel kitüntetett belgyógyász
szakorvosnak.

Munkáját kezdettől fogva a magas
szintű szakmai Igenyesség, a
betegekkel szembeni türelem és a
megalapozott diagnózisra való
törekvés jellemezi. Ennek érdekében

szorgalmazta a szakrendelés
körülményei és technikai feltételei
minél jobb megteremtését.
Munkájában fáradságot nem ismer,
ezért munkaidején túl mindaddig végzi
munkáját, ameddig azt a betegek
ellátása igényli. Főorvosi beosztása
mellett még ellátja a Kner Nyomda
üzemorvosi feladatait, továbbá
foglalkozás egészségügyi alkalmassági
vizsgálatokat is végez.

Lelkiismeretes és kimagasló szak
mai munkásságáért Gyomaendrőd

Város Önkonnányzatának Képviselő

testülete Dr. Mikola Juliannát
Gyomaendrődért kitüntető emlék
plakettben részesítette.

***
Néhai Gyebnár János 48 éven

keresztül a szó legjobb értelmében a
vendégek ellátója volt. lntelligenciája
és az autodidakta módon szerzett
műveltsége, kiapadhatatlan sajátos
humora, emberbaráti szeretete, profi
szocializációs érzéke etalon lehetne a
XXI. századi magyar vendéglátásban
dolgozóknak is.

Gyebnár János volt az a klasszikus,
pincér, aki a betérő vendéget család
tagként fogadta.

Személyisége, kisugárzása a leg
pesszimistább ember hangulatát a
"napos oldalra" terelte. Egyszerűsége

és természetessége a legkonokabb
emberfajtát" is megnyerte. Minden
politikai szférában szorgalmasan dol
gozott, szolgálta az embert,
kertészkedett, borászkodott

Hosszú időn át, szakmai megszál
lottsággal végzett munkásságáért
GyomaendrődVáros Önkonnányzatá
nak Képviselő-testülete Gyebnár
Jánost posztumusz Gyomaendrődért

kitüntető emlékplakettben részesítette.
A kitüntetést felesége, Gyebnár
Jánosné vette át.

Gyümölcsfák,
díszfák,

dísznövények
nagy választékban

.Gyomán,
a Fő út és Zrínyi út sarkán_

Nyitva:
hétköznap és szombaton

8-12 és 14-18,
vasárnap 8-12

MÁGUS-COMP
. 1

Látszerész Üzlet .
Számítástechnikai Szaküzlet és Szervíz
Gyomaendrőd,Fő út 230. (a gimnáziummal szemben)
Telefon: 66/581-610 E-maiI: magus-comp@bekesnethu
-Számítógép konfigurációk
összeállítása igény szerint
-Használt alkatrészek értékesítése
és beszámítása
-Szakkönyvek
-Új és utángyártolt festékpatronok, tonerek
-Internet előfizetés és kártyás
-Helyi hálózatok tervezése, kivitelezése
-Számítógépek, nyomtatók, monitorok javítása
-Fénymásolás, faxolás, nyomtatás, szkennelés, .internetezési
lehetőség.

Ajánlatunk: 128 MB Pendrive: bruttó 2.822 Ft
256 MB Pendrive: bruttó 4.693 Ft
512 MB Pendrive: bruttó 7.806 Ft

1 GB Pendrive: bruttó 13.780 Ft

Nyitva tartás: hétfőtó1-péntekig 8-12-ig és 13-17

Gyomaendrőd. Hősök útja 53. Telefon: 66/284-255

Tájékoztatjuk kedves vásárlóinkat. hogy üzleWnk
a Hősök útja S3. szám alá költözött,
a Gellai Építőanyag Kereskedés mellé!

• Computeres szemvizsgálat
• SZTK-vények beváltása
• Szemüveg készítés
• Szemüvegek javítása

• Szemüvegkeretek

Szeretettel várja vásárlóit Szarka Csilla látszerész mester!

Hirdetésfelvétel
Telefon: 70/22·632·99
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•

•
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2, 3és 4ágyas, fürdöszobás,
légkondícionáll szobákkal

egész évben vá~uk

kedves vendégeinket!

Családi és céges rendezvények
lebonyolílását 40 tÖlg vállaljuk.

Igény szerint szállást is
biztosítunk togadónkban.

Telefon: 30/380-25-58

Adventi koszorúk, díszek, kellékek,
szalagok nagy választékban.

Vágott és cserepes virágokat aján
lunk a novemberi névnapokra.

Színvonalas virágkötészetf

~1J~'
-Htdtr-Z7éue-

Gyomaendrőd,Bajcsy u. 69.
Telefon: 66/386-183

A Liget Gyógyfürdő főbejárata melletti,

egész éves nyitvatartással várja
kedves vendégeit.

•

•
Sándor Service Kft.

Szerszámgépek nagy
választékban!

Stihl fűrészek!

Radiátorok, konvektorok,
fűtés szerelési anyagok!

Minöség. Megbizhatosag.FordFiest:l

Keresse fel márkakereskedésünket, mely idén ünnepli fennállásának
25 éves jubileumát!

Törlesztőrészlethavi 15 177,- forinttól, THM 5,84 % !
6 havi ingyen Casco!

FordFiesta alapáron most 3 év garanciával, l 995 OOO Ft-tóJ lehet az Öné
Ha más felszereltség mellett dönt,

akár 400 OOO-500 OOO Ft kedvezményt adunk, amely csak nálunk a
Jubileumi akciós finanszírozással összevonható!

Sándor Service Kft
5310 Kisújszállás, Deák F. u. 69-75.
Tel.: 59/321-134, Fax: 59/322-300
e-maii: fsandor@mail.extemet.hu honlap: www.fordsandorservice.hu
Minden szombaton és vasárnap 8-12-ig nyitva!

Automata mosógépek • Mosogatógépek • Gáztűzhe~ek

Hűtők és fagyasztók • Konyhai kisgépek • Fűrdőszobafelszerelés

Fűtésszereléshez fali- és állókazánok, szerelvények!

ClTP hitelakció!

Gyomaendrőd, Baj~Zs. u. 98. 011\ IVII IMRE
Tel.: 661282-802 l ~ I F\

"VAS-MUSZAKI BOLTJA
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Kapható I kg-os és 0.5 kg-os termékként az
alábbi gJomaendrődi üzletekben:

• Anna ABC (Gschwindt Mihá!>') Rákóczi u. I.
• Bottlik ludit. Kossuth u. 35.
• Szivárvány ABC. Bajcsy u. I 19.
• Putnoki Sándor. Bajcsy u. 103.
• Dávid Máryás, Blaha u. I.
Várjuk további forgalmazók jelentkezését!

A Pékmesterek Kenyere egJ ízletes. kovászos.
adalékmenetes, tartósítószert nem tartalmazó
búzakenyér, ame!>' már kapható Gyomaendrődön is!

A Pékmesterek Kenyere hagJományos kovászos I

eljárással készül. A hosszú, 10-12 órás kovászérés
fo!>,amán alakulnak ki a kenyér íz- és aromaanyagai.
a kenyér biológiai védelme. A Pékmesterek Kenyere
három napig megőrzi minőségét.

A Pékmesterek Kenyere csak természetes
összetevőket tartalmaz: magJar búzalisztet. magJar
roszlisztet. élesztőt, vizet és egJ kevés sót, viszont
nem tartalmaz tartósítószert és az úgJnevezett E
betűs adalékanyagoktól is mentes.

Szó-Beszéd

oW
ÉMI-TÜV

Minősített kivitelező

LAMBÉRIA AKCiÓ
1150 Ftlm2

Prokoncept
energiatakarékos ép~ési rend
szer kétoldali höszigeteléssel
• SG-70%-kal kevesebb fűtési

költség
• Höhídmentes szerkezet

KIVITELEZÉS
HŐSZIGETELÉS
GIPSZKARTON

SZERELÉS
ZSINDELYEZÉS

vacCA VIRÁGDOLT
Gyomaendrőd,Petőfi u. 2. Tel.: 66/386-523
Adventi koszorúk, virágkötészeti kellékek,
karácsonyi díszek folyamatosan bővülő

választékban!

Gyomaendrőd Hősök útja 51.
Terefon: 66/282-440

j
Mo~il: 30/332-6075, 30-/627-8234

Nyitva: hétköznap -17 óráig, szombaton 7-12 óráig

Napi 40 m3·es gyártási kapacitással!
Telefon: 66/285-610, 20/95-86-037

Mobil betonkeverommel helyszíni

BE~SŐÉPíJÉ~ZET
SZARAZEPITÉs

CELLAi
GYOMAENDRŐD
06-30/3326-075

É
P
í
T
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Mi szocialisták...
Szó-Beszéd 2005. november

Újabb nemzetközi judosikerek
Az utóbbi időben, a helyi újságokban rendszeresen megjelennek a szocia

Iista-szabaddemokrata kormányt, illetve annak munkáját bíráló cikkek. Ezzel
nincs is baj. Teljesen természetes, hogya mindenkori kormányt az ellenzéke
bírálja. De azért ne adjunk mindennek hitelt! A bírálat segít, ha jó szándékkal
íródott. De az említett írások nem jó szándékról tanúskodnak. Álljon hát itt
néhány mondat a kormány és a Szocialista Párt munkájáról. Mi szocialisták
azt tartjuk igazságosnak, ha mindenki hozzájárul közös céljainkhoz. A
tehetősebbek többet adnak, a rászorujók pedig többet kapnak.

Ezért többet fordítunk a gyermekeket nevelők támogatására. 2002-ben gyer
mekenként havonta 9800 Ft jutott családi pótlékra, rendszeres gyermekvédelmi
támogatás ra és családi kedvezményre. Jövőre az új, egységes családtámogatási
rendszerben ez az összeg már gyermekenként havi J3.800 Ft.

Az előző kormánytól örökölt adókedvezmény azoknak adott többet, akiknek
eleve több jutott. Gyurcsány Ferenc kormánya a minden gyermekhez eljutó csalá
di pótlék megduplázásával megszünteti ezt az igazságtalanságot. A baloldal kor
mánya tavaly megoldotta a legrosszabb helyzetben lévő bölcsődés és óvodás korú
oyermekek ingyenes étkeztetését.

Idén már a rászoruló diákok iskolaidőben, sőt, a szünidő egy részében is ebéd
hez juthatnak, és mintegy 300 ezer gyermek lakhat jól a havi ötezer forintnyi ter
mészetbeni juttatásnak köszönthetően. A közoktatás mind a tizenhárom
.vfolyamán ingyen jutnak a tankönyvhöz a nehéz anyagi helyzetben lévő, a három
.s több gyermekes családból jövő, és az egyedül álló szülő által nevelt gyermekek.

A kisgyermekes anyáknak nem kell többé feketén munkát vállalniuk, vagy
osszú évekre kiszakadniuk a munkából, mert a gyermek egyéves korától a GYES

folyósítása mellett is teljes munkaidőben vállalhatnak munkát.
Megteremtettük a lehetőségét, hogy többé egyetlen magyar fiatal nak se kelljen

karata ellenére bevonulnia katonának. Esélyt adtunk az otthonteremtésre, a
isztességes életre, a boldoguJásra.

A Fészekrakó programmal a baloldal célja az, hogy többet és igazságosabbán
öltsünk otthonteremtési támogatások.ra, mint eddig. Az állam kezességet vállal a
Oéven aluli fiatalok lakáshiteléhez, így nem kell a lakás árának felét készpénzben

.. sszespórolniuk. Azok, akik új lakást épitenek, és két gyermeket vállalnak, akár
"nerő nélkül is megteremthetik első otthonukat. A két gyermeket vállalóknak az
: Ilam a nekikjáró 2,4 millió forintot megelőlegezi, így már az új otthonba érkezhet

eg a baba. A szerényebb jövedelműek otthonteremtését segíti, hogya 35 éven
luli gyermekes családok már használt lakás vásárlásához is igényt tarthatnak a

'zociálpolitikai támogatás felére.
Hosszú évek mulasztásait pótolva 50%. os béremelést kaptak a közalkalma

!Ottak, orvosok, pedagógusok, könyvtárosok. A nyugdíjakat jelentősen növelte az
~gyszeri 19 ezer forintos kárpótlás, a 13. havi nyugdíj bevezetése, az özvegyi
lyugdíj 50%-os emelése és a méltányossági nyugdíj lehetősége.

18%-ról 16%-ra csökkent a vállalkozások társasági adója, ami kedvezően hat
lZ új beruházások.ra és a munkahelyteremtésre. Az EVA ma már 100 ezer vál
alkozó számára biztosít nyugodt, kiszámítható gazdálkodást. Csökkent és egysze
'űsödött a személyi jövedelemadó. Ezáltal az átlagos keresetűek jövedelme a 2002
:s kormányváltás óta havi 8000 forinttal növekedett. A baloldali kormány
'adikálisan, 25%-ról 20%-ra csökkenti a mindannyiunkat érintő áfát.

Az adó akkor lehet kisebb, ha mindenki befizeti. Ezért fellépünk az ügyeskedő

iállalkozók ellen, akik több százezer kiszolgáltatott embert nyugdíj és egészség
Jiztosítás nélküli feketemunkára kényszerítenek. Biztonságunk alapja az életerős,

:gészségesen fejlődő magyar gazdaság.
Magyarország gazdasága ma 2 százalékponttal gyorsabb ütemben növekszik,

nint az Európai Unió átlaga. A jól képzett munkaerőnek és a biztonságos,
;iszámítható feltételeknek köszönhetően csak az idén több mint 4 milliárd euró
;ülföldi működő tőke érkezik Magyarországra.

Kedves. Gyomaendrődiek! Nekünk, szocialistáknak az a véleményünk, hogy
I :súsztatásokkal, féligazságokkal, valótlanságok állításával, a másik fél szapulásá
'al a választókat megnyerni nem lehet. Ez a mentalitás eddig idegen volt
Jyomaendrődön. Vannak viszont, akiknek - feltehetően gyomaendrődi gyökerei
liányából fakadóan - csak a hatalom megszerzése a fontos, azért nekik semmi sem
Irága. Ezt a magatartást mi elutasítjuk.

Mi hisszük, hogy városunk ütemes fejlődését a nyugodt, konszolidált élethely
:et, egy-egy kormányzati ciklus adta lehetőségek közös erővel történő kihasználása
zolgálja. Mi tudjuk, hogy 2006 és 20 lOközött egy újabb baloldali kormányciklus
dőszakában a megújult képviselő-testülettel, egy aktív korú polgármesterrel és
:épviseJökkel városunk fejlödése újabb lendületet kaphat.

Babos László, MSZP városi szervezet elnöke

Október 16-án rendezték meg Solton a Diák A
Országos Bajnokságot, ahol a 38 kg-os fiúk között
Juhász Dávid ezüstérmet szerzett. Jó hangulatú
versenyen látványos judóval jutott a fináléba, ahol
minimális különbséggel maradt alul eJlenfelével
szemben. Dávidnak nem sok ideje maradt a
pihenésre, hiszen hiszen egy héttel később

Zágrábban ismét tatamira lépett, hogy bebizonyítsa,
nem véletlen, hogy ebben az évben minden kiemeit
versenyen a dobogóra állhatott, hiszen a horvát
fővárosban is ezüstérmet szerzett. Az érem
fényességét befolyásolta a külf61dön megszokott
irreális bíráskodás.

Ugyanezen a versenyen Dávid testvére, Juhász
Attila a serdülő 40 kg-osok között aranyérmet
szerzett. Az elődöntőben a bíráskodásnak köszön
hetően meg kellett szenvednie a győzelemért, hiszen
a mérkőzés hosszabbításában nagy nehezen
megadott aranyponttal jutott a döntőbe. A nehezen
megszerzett siker feltüzelte Attilát és a döntőben fél
percen belül lezárta a mérkőzést, kétséget nem hagy
va affelől, hogy súlycsoportjának kiemelkedő tehet
sége. Így a Zagreb Open elnevezésű viadalon egy
ezüst és egyaranyérmet szereztek a Juhász testvérek!

Október 29-én került megrendezésre az UTE
csarnokában a Serdülő Országos Bajnokság, ahol a

gyomaendrődi judósok közül Kovács Endre az 5.
helyen végzett. Tóth Bianka a nagyon erős mezőny

ben derekesan helytállt az idősebb korosztályban is.

A gyomaendrődi és a mezőtúri csapat a zágrábi
versenyen. Középen a Juhász testvérek
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Sztárvendégünk az Irigy Hónaljmirigy zenekar!
A rendezvényre ajegyek 2300 Ft-os egységaron kaphatók, amely magaban foglalja avacsora költségét is.

Tombola, vidámság, jó hangulat, melyről a Bibuczi zenekar gondoskodik.
Jegyek kaphatók az irodankban: Katona József Művelődési Kp., Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.
További felvilágosítás: 66/283-767, 30/555-0136

Uhrin Pál kiállítása

Képünk a kiállítás megnyitóján
készült

Október 29-én a Vidovszky Béla
Városi Képtárban Uhrin Pál
"Emlékeirn" című kiállításának.
megnyitójára kerűlt sor.

Uhrin Pál így vall magáról:
"Endrődön születtem 194-ben. Innen
keri.iltem a számomra mindig felejt
hetetlen póhalomra. Itt telt gyer
mekkorom és fiatalságom. Itt jártam ki .
az iskolát és váltam felnőtt emberré.

Az állatok szeretete velem,
született, apám pedig megtanított a.
velük való bánásmódra. A paraszti
munka menete abban az időben szinte I
lehetetlen volt a lovak segítsége I

nélkül. Talán ezért is szerettem, mint I
általában minden parasztember, az ~

I
állatok közül legjobban a lovat.
Később a tsz meg~lakulása után is az
állattenyésztésben dolgoztam, először.

csikós, majd később gulyásként. A i
pásztor életet nagyon megkedveltem, I

mert a puszta nyugalma és csendje jó
lehetőségetadott az olvasásra és akkor·

néha a rajzolgatásra is. Ekkor kezdtem
megfigyelni az emberek és állatok'
mozgását, viselkedését és nem utolsó
sorban a táj szépségét.

Ezek az emlékeim a tanyai tájak, a
vadvirágos és olykor délibábos balai
puszta."

·· ............................................ .

...........................................· .
· Állásajánlat! .

APájer Pékség
női betanított munkásokat

keres felvételre
egy műszakos munkarendbe!

Jelentkezr~:

Gyomaendrőd, Rákóczi u. 32.

WATT
VillaJnossági Bolt
• OLAJRADIÁTOROK,
FŰTŐVENTJLLÁTOROK
• Villanyszerelési anyagok, vezetékek,
kapcsolók, facsavarok...
• Háztartási kisgépek - vasalók,
kávéfőzők, mikrosütők stb.
• Barkácsgépek nagy választékban, ked

vező áron
- Energiatakarékos izzók, viJJanykörték

Gyomaendrőd, Fő út 214.
Telefon: 66/386.358

egész országban és kiemelkedik a többi
táncegyüttes közül a szalonai alázatá
val, a színpadon nyújtott teljes/(
ményével a csoport egységévef. "

A vasárnap megrendezett gálamű

sorba a szombati versenynap során
bemutatott 120 koreográfiából,
mindössze tízet választott be a zsűri.

Ezek között vol t a Körösmenti
Táncegyüttes Kétegyházi táncok című

koreográfiája is, melyet az együttes két
vezetője Majorosi Tímea és Weigert
László készített. A Körösmenti
Táncegyüttes munkáját "Együttesi
kü]öndíjjal" jutalmazták, valamint egy
"Énekesi szóló díjjal" is gazdagod
tunk.

Az együttes vezetői, Majorosi
Tímea és Weigert László a maguk és a
csoport nevében köszönetet mondanak
a Suttyomba zenekarnak, a
Körösmenti Táncegyüttes
Alapítványnak, a szülőknek és minda
zon támogatóinak, akik segítették az
együttest a felkészülési munkában.

Il~OBIIUf'

Papírdoboz
Stancolt és hagyományos
papírdoboz gyártása!
Staneaforma készítés!

Róza Kft. Gyomae., Harsfa u. 8/1.

Telefon/fax: 66/282-095
Mobil: 20/9142-122

AKörösmenti Táncegyüttes sikere
a Nagykállói Fesztiválon

rendez avárosi sportcsarnokbani

A Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány és a Körösmenti Alapfokú Művészetoktatási

Intézmény 2005. november 26-án, 18 órai kezdettel

alapítványi bált

A nagykállói fesztivál az ország
legrégebbi hagyományokra visszate
kintő, s egyben az egyik legrangosabb
zsűrizett fesztiválja. Szakmai berkek
ben csak "előminősÍtőként" emlegetik,
s a fesztiválon elért eredmények igen
rangos elismerést jelentenek.

2005. október 8-án 57 táncos és
zenész indult el a fesztiválra. A
Körösmenti Táncegyüttes a délutáni
órákban mutatkozott be a II.
versenyprogramban. 25 perces műsor

blokkot l11utattak be az alábbi táncok
ból: Tirpák táncok, Kétegyházi táncok,
Bodrogközi táncok és Rimóci táncok.
Már a közönség elismerő, nyílt színi
tapsa is sokat sejtetett, de a végső szót
a zsűri értékelése mondta ki:

"A gyomaendrődi Körösl71enti
Táncegyüttes ismét bizonyította, hogy
a mai magyar néptáncmozgalom
legkiválóbb együttesei között a helye.
A csoport kiváló szalanai teljesítményt
nyújtott, az énekhang kiemelkedően

szép volt. Az együttes egyedülálló az



Gyurcsány Ferenc miniszterelnök 2005.
október l-jén azt mondta: "Nem engedjük,
hogyagázárak, a lakosság által fizetett
gázárak növekedjenek, egy fillérrel sem fog
nak nőni."

Majd egy nappal később, október 2-án
Batiz András kormányszóvivő elismerte,
hogy lesz gázáremelés: "November l-jétől

19 százalékkal emelkedik a gáz ára a
nagyfogyasztóknak a gazdasági miniszter
napokban meghozott döntése értelmében; a
lakosságot a változtatás nem érinti - közölte
Batiz András kormányszóvivő."

(2005.10.02. MTI)
Az ígéretek ellenére a földgáz ára

drasztikus mértékben, több, mint 66 száza
lékkal emelkedett 2002 óta. Most ötödik
alkalommal emeli a Gyurcsány-kormány a
gáz árát a nagyfogyasztók esetében.

November l-jétől 19 százalékkal
emelkedett a gáz ára. Ez azt jelenti, hogy
2002 óta a gáz ára az intézmények, vál
lalkozások esetében 117 %-kal, emelkedett.
Azaz a magyar kis-és középvállalkozók
nagy részének több, mint kétszer annyit kell

Nyílt levél egy önkritikát nem
ismerő fürdőigazgatónak

12

Tisztelt Furka Sándor!
. Nagy örömmel fogtam kézbe a
I
I Szó-Beszéd című gyomaendrődi

: független városi lap októberi
számát, melyben Ön frappánsan
reagál a több hónappal ezelőtt töb-

l bünk által felvetett strandbélí
hiányosságokra. Úgy értesültem,
hogy Ön futballista, ezek szerint a
mérkőzés elején beívelt labdára is a
hosszabbítást jelentő 93. percben
ugrik fel fejelni! Azért remélem,

[

hogy a futball jobban megy, mint

akár a fUrdő igazgatása, akár a toll
forgatás.

Közlöm önnel, ha esetleg nem
tudná, hogy a riposzt egy másik
sportág szakszava, visszavágást

~
! jelent, mikor is az egyik vívó a

másik támadását hasonló támadás

sal védi ki és fordítja a maga javára.

Tehát nem az a riposzt, hogy a
másik nem is támadott, nem is ért el
a fegyvere, különben is az csal és a
pengét fogja a markolat helyett.

Kedves Furka úr, maga
hülyének néz minket,
fUrdővendégeket ebben a dolgoza

. tában. Valóban azt hiszi, hogy üres
nek látjuk a medencét, amikor

: pedig az tele van, a fedett uszoda és

a víz hőfoka pedig azért hol

hidegebb, hol melegebb, mert
pulzál a testhőmérsékletünk? Ön

nem nézi a TV-t, nem hallgatja a

: rádiót? Pedig minden fUrdővezető

: ki nem hagyná az időjárási elő-

jelzést, ugyanis ettől függ a látoga

t tottságuk, tehát a bevételük. Vagy
: ilyen pitiáner dolgokkal nem
: foglalkozik? Mert ugyanis azon a
héten végig azt jósolták a meteo

1rológusok, hogyagyermeknapra
; kánikulai meleg lesz. A liget felőli

; pénztár ezen a napon nem nyitott ki

:és ezt akár a Vezúv egyre fokozódó
I kitöréseivel is legalább olyan sike

: resen lehet magyarázni, mint a más
I napokon egyébként szakadó eső
I
vel.

Egy állítását elhiszem Önnek.

Azt, hogy végig a fUrdő területén
(volt. Hol a WC előterében, hol az

.: irodájában, hol egyéb olyan helyen,

Szó-Beszéd

ahonnan igen sikeresen lehet lpJ
apacsot játszani, de elég keserves
az elégedetlen vendégek
gyűrűjében helytállni.

Kedves Sándor! Nehogy azt
gondolja, hogy haragszom magára,
tudom, hogy ez volt az első éve és
mint a közmondás mondja, minden
kezdet nehéz. A panaszokra adandó
válaszírás sem könnyű, ezért az
idősebb jogán (61 éves vagyok)
segítek Önnek és megsúgom, hogy
legközelebb milyen közleményt
írjon az újságba. Íme:

"Tisztelt Fürdővendégeink! A
korszerű strandunk működésével

kapcsolatos kritikai észrevételeiket
köszönöm és minden erőmmel

azon leszek, hogy mire legközelebb
jönnek, teljes megelégedésükre
tudjunk működni."

Nem is hiszi, hogy mennyit
nőne így mindannyiunk szemében
és mennyivel többen látogatnánk a
gyomaendrődi fUrdőt.

Tisztelettel: Papp József
nyugdíjas (30/385-46-89)

2005. november

Adományokat várnak
A Templomos Lovagrend Tiszántúli

Komtúria, a Templárius Alapítvány, az Élet
másokért Egyesület, a helyi keresztény
demokraták és a Karitász Gyomaendrődi cso
portja idén újra megrendezi a "SEGÍTSüNK A
RÁSZORULÓ GYERMEKEKEN I" jótékony
célú adakozását. Terveink szerint] 00 családot,
közel 300 gyermeket szeretnénk ebben az esz
tendőben is megajándékozni a nagylelkű segít
ségeknek köszönhetően. Helye: Szt. Imre
Katolikus Templom. Ideje: 2004. december] 5.
csütörtök de. 10. 00 - óra

Gyűjtünk: tartós élelmiszert, írószert,
játékokat, könyveket, fogkeféket, fogkrémeket,
szappant, konzerveket, törölközőket, plédeket,
számítógépet nyomtatóval és minden olyan dol
got, aminek egy gyermek örülheti Figyelem:
ruhát nem gyűjtünkl

A felajánlásokat a Szt. Imre Róm. Kat.
Plébánia Hivatal 5502 Gyomaendrőd,Fő u.l. sz.
alaá várjuk. Aki anyagilag szeretne segíteni, az a

következő címen teheti meg: Templárius
Alapítvány Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet 53200015-11060273

Ahol érdeklődni lehet: Fr. Ungvölgyi János
commendator Templomos Lovagrend Tiszántúli
Komtúria 5502 Gyomaendrőd, Martos Flóra u.
5. Tel/fax: 06-661284-155 Mobil: (30) 294-0650
E-maii: ungjanos@bekesnet.hu

fizetniük a gázért, mint 2002-ben. Az
áremelés akár újabb elbocsátásokkal, vál
lalkozók csődjével is járhat.

Nem igaz a Gyurcsány- kormány azon
állítása, hogy az újabb, drasztikus mértékű

gázáremelés nem érinti a családokat.
Szakértők szerint ugyanis a drágulás minden
termék árában megjelenik.

Az élelmiszeripari termékek esetében 
amelynek előállításához a nagyfogyasztók
gázt használnak fel - például nagyon gyor
san jelentkezni fog az áremelkedés. A pékek
máris bejelentették, hogy 10-15 százalékkal
emelkedhetnek a kenyér és más sütőipari

termékek árai.
Mindezek után tehát a közvélemény vilá

gos választ vár Gyurcsány Ferenctől: milyen
időtartamra vonatkozik az a 2005. október

l-jén elhangzott újabb ígéret, hogy "a
lakosság által fizetett gázárak egy fillérrel
sem fognak nőni"?

Domokos László, Szarvas,
Gyomaendrőd, Békésszentandrás,

Csabacsüd, Hunya, Kardos, Kondoros,
Örménykút országgyűlési képviselője
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Ismét nemzetközi színtéren a Rumba
Cyomaendrődön október elsején

lezajlott nagysikeru 32. "RUMBAi/ador"
klubközi táncverseny t követően ismét
több hazai és nemzetközi megméret
tetésen vett és vesz részt a táncklub lelkes
csapata. Cyomaendrődön a Városi
Sportcsarnokban Szombathelytől

Nyíregyházáig mintegy húsz város 29
táncklubjának közel 140 párosa mérte
össze tudását 16 versenyszámban.

A nagyon jó hangulatú versenyen a
házigazda Rumba Táncklub párosai 13
versenyszámban voltak a döntőben. Deák
András, Andor Barbara két aranyérmet,
Palercsik Dávid, Sztankó Nanetta egy
aranyéremet, Sárközi Noémi, Perei Péter
kettő míg Malina Andrea, Gombkötő Imre,
Mészáros Györgyi, Mészáros András, egy
egy ezüstéremet, Paróczai Rebeka és
Molnár Ádám egy bronzéremet és ötödik
helyezést, Kulik Andor, Paróczai Zsófia
egy negyedik, Mészáros Dénes és Diós

Judit egy ötödik, Timár Alex és Kakati
Edit, Bencsik Mihály és Szilágyi Edit egy
egy hatodik valamint Czeglédi Dávid és
Andor Nikola szintén egy hatodik és egy
hetedik helyezést ért el.

Október 7-S-án a klub három párosa
versenyzett a Czech Dance Open
nemzetközi versenyen Ostravában. Nagy
élmény volt a verseny előtti napon megren
dezett 2005. évi Latin Világbajnokság
megtekintése is.

Október 22-én ismét itthon álltak rajhoz
versenyzőink. A Budapesten megrendezett
klubközi versenyen két arany, egy ezüst és
egy bronzérem volt a mérleg. Külön Öröm,
hogy Deák András és Andor Barbara az új
versenyszabály adta lehetőséggel élve
nemcsak saját korosztályában de az eggyel
idősebb és népes korosztályban is győzni

tudott. Kulik Andor és Paróczai Zsófia a
gyerek II C osztályos mezőnyben gyűjtött

érmeket és pontokat.

Az idei év nagyon mozgalmas
nemzetközi szerepléseit versenyzőink a
horvátországi Varazdinban a Croatia Open I
nemzetközi versenyen fejezik be december
3-án. Itt három gyermek és három serdülő

korú pár fog versenyezni. Táncosaink
felkészültségét, akaratát és lelkesedését
nem is fejezheti ki jobban, mint a schönec
ki polgármester Ludger Stüve nemrég írt
köszönő levele. Ebben a következőket írta
vendégszereplésünk utóvisszhagjáról. "A
polgáraink nagyon lelkesek voltak a Rumba
Táncegyüttes előadása következtében. A
táncosok tudásáról és az előadás visszhang
járól Így utólag is valóban csak pozitív dol
gokat hallottam. Az előadás egyszeruen
professzionális volt. Remélem, hogy lesz I

még lehetőségünk ismét látni őket ... "
Akik szeretnék látni táncosainkat,

azokat szeretettel várjuk a XII. Rumba!
Bálba november J 9-én 19 órára a Katona
József Művelődési Házban.

A Rumba Táncklub táncosai és a klub vezetői Ostravában a Czech Dance Open verseny előtt
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PVC
PADLÓSZŐNYEG,

TAPETA
Nyitva a hét minden

napján!

Gellai Miklós
Gyomaendrőd,

Fő út 29.

Telefon:
66/285-392

Fűtéskorszerűsítés,gázbővítés,

új szerelés, fürdőszoba-átalakítás!

PartnerGáz kedvezményes hitellel!
Maximum 1.000.000 Ft értékig!
További információ és hitelügyintézés, kivitelezéssel:

Matyi József és Társa Bt.
Gyomaendrőd, Zrínyi u. 1. Tel: 30/625-34-21

Bútorgyártó cég

asztalosokat
keres felvételre.

Érdeklődni: 30/9-533-594
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Szarvason 92 m'-es családi ház
574 négyszögöl telken sürgősen eladó.
Irányár: 22 millió Ft. 30/640-1180

Gyoma közpon:jában. a Tompa u.
6. szám alaIl. összkom fonos.
hőszigetelt valódi ház. garázzsal. mel
léképülcllcl. ipari árammal cladó.
Irilnyár: 16 millió Ft. Érd.: 282-392

GyomiJn a Mol-kúllal szembcn, a
Pásztor J. u. 12 szám alaIli kétszobils.
üsszközmüves családi ház eladó. Érd.:
70/5775-348

Mezőtúron kcnes csaliidi ház mcl
kképülwel sürgősen eladó. Irányár:
7,5 millió FI. Érd.: 30/587-99-98

Gyomán a Hármas-Köröshöz
közel ház eladó. Érd.: 284-317

Gyoma. Bajcsy Zs. u. 93. szám
alall kétszobás. összkomfortos ház
el'ldó. Mcgtekinthető: szombat délután
2 és 4 óra közötl. Irányár: 8,5 millió Ft.
Erd.: a helyszinen.

Eladó Gyomán a Révlaposon a
fürdő felöli oldalon. belül teljesen
IeiújítolI családi h,iz nagy telekkel.
Érd.: 20/9342-171

Endrődön a Liliom u. 5. szám alatt
kétszobás és nappalis, összkomfortos
családi ház osztható telken sürgősen

eladó. IrányiIr: 5.1 millió FI. Erd.: 284-
871. 30/645-13-84. 18 óra után.

Endrődön a Baross utcában 3
szobás. összközmüves. gazdálkodásra
is alkalmas ház cladó. Érd.: 30/381-31-
41. 30/4 I3-7288

Felújíloll családi ház eladó.
Irányár: 6,5 millió Ft. Erd.: 284-482

Négy szobás, összkomforlos
családi ház eladó. Irányár: 10 millió Ft.
Erd.: hétvégekcn, Gyoma~ndrőd,
Arany János u. 16.

Gyomaendrődön a Csillagos út I.
szám alaIli 3 szobás. összkomfortos
családi ház eladó. Irányár: 6.5 millió
Ft. Érd.. 70/230-9380

Zöldövezetbcn. gyógyfUrdőhöz

közel, kétszobás családi ház eladó.
Irányár: 5.5 millió Ft. 36/315-145

KiHönlegsen felújiloll családi ház,
'szép kernel eladó Gyomaendrődön az
Apponyi u. 30. szám alatl. Irányár: 9.5
millió Ft. Erd.: 30/606-61-09

Gyomán a központban, J20 m'-es.
:3 szobás lakás melléképülettel. garáz
isai, nagy pincével eladó. Irányár: 10
millió FI. Érd.: 20/227-65-36

Örségi vendégházba várjuk egész
évben. programszervezéssel. Üdülési
~sekkel elfogadunk. Irányár: 2500
Ft/fő/éj. Érd.: 30/342-4629
, Gyomaendrődön a Besenyszegi
kiskocsmával szemben, a Fő út 130.
~zám alani kétszobás, összkomfortos
~saládi ház eladó. Erd.: 66/284-904,
30/414-7 I69
I Endrődön a Liliom út 5. sz. alan 2
Izoba + nappali, összkomfortos családi
láz, osztható telken sürgősen eladó.
Irányár 5,1 millió ft
Erdeklődni: 284-871, 30/6451384,
30/3668365 18 óra után vagy hélvégén

Gyomán a Bajcsy úton 4 szobás,
:etőtérbeépitéses családi ház eladó.

Irányár: 13 millió FI. 70/386-5006
Endrődön. négyszobás, összkom

fortos családi hiiz melléképülctckkel.
nagy telekkel eladó garázzsal. Azonnal
beköllözhető. Irányár: 7,8 millió FI.
Érd.: 285-810, 70/215-03-04

Teljesen lelújitotl kétszobas csalá
di ház sürgősen eladó. Irányár: 2,6 mil
lió Ft. Érd.: 70/336-1172 vagy
20/4554-008

Eladó Gyomán az Artila u. 611.
sz,im alan 5 szobás csaladi húz mcl
léképületekkel. Egy évre előre foglalót
"Ifogadok. Ininyár: 14.9 millió Ft.
Erd.: 30/66-77031

Gyomán a Jókai úlon összkomfor
tos családi ház eladó. Irányár: II millió
Ft. Erd.: 30/429-662p

Endrődőn sürgősen eladó egy
igényesen felújitott 90 m'-es családi
ház 200 négyszögöl parkositott kerttel.
lJ'ányár: 12 millió FI. 30/507-2599

Gyomán a Somogyi ll. 6/ I. szám
alan kétszobis, összkomfortos családi
ház lakható melléképülettel eladó.
Lakótelepi cserc is érdekel. Ininyár: 8
millió FI. Érd.: 386-588

Gyom'lJl a Bajcsy út 10. szám alan
családi haz eladó. Irányár: 2.8 millió
fr. Érd.: 284-194 esti órakban.

Összkomfortos családi haz vili
lalkozilsra alkalmas terülCllel. két öreg
diófaval, kerekes kúttal eladó
Gyomaendrőd, Árpád út23. szám alatt.
Erd.: 66/386-348

Gyomaendrődön kétszobás.
fürdőszobás. konvektoros családi ház
eladó. Irányár: 3.2 millió Ft. Érd.:
70/294-8695

Gyomaendrődön, az
Öregszőlőben, Iskola u. 21. szam alatl
kertes ház alsóépülettel eladó. Irányár:
1.5 millió Ft. Erd.: Gyomaendrőd,

Zöld fa ll. 7.
Gyomaendrőd. Áchim u. 12. szam

alatt 70 m'-es házrész telekkel
sürgősen eladó. Érd.: 30/9677-703

Gyoma központjában 3 szobás,
összkomfortos családi ház me 1
léképülettel, garázzsal sürgősen eladó.
Iranyár: 6.9 millió Fl. Érd.: 386-132,
30/67-67-360

Gyoman a Magtárlaposon a
Selyem u. 127. szám alatt 4,5 szobás,
beépitett tetőteres családi ház gazfútés
sel és kialakitott vegyes tüzelési
Ichetőséggel. garázzsal. mel
léképületekkel eladó. Irányár: 9,8 mil
lió Fl. Érd.: 30/438-4943

LAKÁS
Gyomán a Vásártéri ltp-en a 4

lakásos háztömbben, a I l/l. szám alan
földszinti, 3 szobás lakás eladó.
Irányár: 6,5 millió FI. 66/283-080

Szarvason 98 m'-es sorházi lakás
melléképülcllel, garázzsal eladó.
Irányár: 14,8 millió FI. Erd.: 30/640
1180

Mezőberényben 93 m'-es első

emeleli, frissen felújítolI lakás
beépitell szekrényekkel sürgősen

eladó. Irányár: 17.3 millió FI. Erd.:

30/640-1180
Kiadó garázst kcresek a Vásártéri

lakótelepen. Erd.: 284-718 este.
Gyomaendrődön az Október 6

lakótelepen 4. emeleti 3 szobás. 86 m'
es lakas eladó vagy kertcs házra csere!
hető. Érd.: 386-750. 70/619-3299

Gyomacndrődön az Okt. 6 ltp.
8/2/6. szám alatli kélszobas. szigetelt
lakas betegség miatt sürgősen eladó
azonnali beköltüzéssel. Irányár: 5.8
millió FI. Érd.: 06-20/213-9181

Gyomaendrőd. az Okt. 6
lakótclepen 4 szobús 86 m'-es lakas
cladó. Irányár: 5.5 millió Fl. Érd.:
30/94-388-16

Zuglóban 95 m2-es. 3 szobás, első

emeleti, zán lépcsőházas. gázkonvek
toros lakas kocsibeállással eladó.
Irányar: 26 millió FI. Erd.: 20/463
0942

Endrőclön a I-Jarcsás zugban 500
négyszögöl szántó eladó. Irányár: 100
ezer FI. Érd.: 284-299

KERT, TELEK
Gyomán. üdülőövezetben

vízközeli beépíthető 1088 m' zánkert
eladó. Viz, villany szcnnyvizcsatorna.
kövesút. Irányár: 600 ezer FI. Erd.:
20/964-2856

Keselyősön 2 ha föld 8 I AK eladó.
Irányár: 24 ezer/AK. Erd.: 386-015

Újkert soron 0.5 hektár 16 AK
hcreföld, a Füzfás zugban 1160 m' kert
gyümölcsössel. vízhez közel eladó.
Erd.: 70/523-7959

A Pocoskertben 2290 m' szántó
gyümölcsös eladó kÚllal. villannyal.
Iranyár: 300 ezer FI. Erd.: 20/5450947

A Hármas-Körös gátja mellett
bckerített telek cladó. Kút, villany a
telken van. Irányár: 300
ezer Fr. Erd.: Gyoma, Gárdonyi ll.

4911., az esti órákban.
Gyomán a Csepüs kertben I hek

tar, 44,5 AK értékű szántóföld eladó.
Erd.: esti órákban, 285-5 10

Gyomaendrőd, Magtárlaposi u.
14. szám alatt 679 m' lerületií épílési
telek eladó. Ár megegyezés szerinr.
Érd.: 30/319-0663

A Füzfás zugban 300 négyszögöl
gyümölcsös eladó. Érd.: 283-90 I

A Csepüsben 3 ha szántóföld
eladó. Irányár: 12 ezer/AK. Erd.:
70/6061928

Öregszőlőben a Páskumi úlon
2000 négyszögöl szántóföld eladó.
Erd.: 280-125

ÁLLAT
Németjuhász kiskutyák eladók.

Erd.: 284-317

JÁRMŰ
Hosszúplatós Ifa, 6 tonnás, eladó.

Erd.: 20/964-2856
Öt mazsás fékes ulánfutó friss

müszakival eladó + magasíló, ponyva.
Irányár: 90 ezer FI. Tel.: 20/454-1154

Megkimélt 1200-as Lada 2006

októberig müszakival. vonóhoroggal
cladó. Irányár: 70 ezer Ft. Érd.: 285
132.20/998 I857

Új. lábbal hajtós háromkcrckü
kerékpár eladó. Érd.: 294-856

Simson 51-es motorkcrékpilr
fclújitoll szép csztétikai úllapotban
sürgőscn eladó. !J'~nyár: 85 ezer Ft.
Érd.: 30/380-7224

EGYÉB
Páncélszekrény eladó. Irányár' 15

ezer Ft. Erd.: 70/22-632-99
Eladó: használt szekrénysor. kony

haszekrény. zománcozolt mosogató
szifonn~1. 200 literes bojler. Érd.:
Gyoma. Bajcsy u. 46/1. 70/371-7057

Eladó: Whirpool automata
mosógép, hintaszék. ágynemütartó. 2
db fotel, gycrekbicikli, székck. Érd.:
20/96-14-336

Gyoman költözés miatt eladók:
asztalok. székek. fotclek.
ruhásszekrények, rokkant tolószék.
Érd.: 30/9810-025

Eladó: új Trabant első fUlómü.
elektromos láncfüresz. barkácsgép,
babakocsi. galambszállílÓ ketrec,
kétágú falelra. mezögazdasági fogas.
gázfőző palackkal. Erd.: 66/436-086

Eladó burgonya és terményzsákok.
választási malacok, vashordók, var
rógép. kézimorzsoló. daráló, kézi
gyalugép, vadásztáska, régi bútorok.
Érd.: 66/436-086

Eladó: cirkula, PB palack, 120
literes hütőszekrény, kisméretű íróasz
tal, 28-as sebváltós férfi kerékpár. Erd.:
284-327

NS-45E tipusú Yamaha hangfalpár
eladó. Két és fél éves, új ára 60 ezer Ft.
Irányár: 28 ezer Ft. Érd.: 30/66-747-
15. délutánonként.

Eladó: pecsenye liba. régi bútorok.
kézi körfüresz. Erd.: 70/523-7959

Eladó 170 I szilva (kiforrt) cefre.
Ár: 45 Ft/1. Érd.: 30/489-5886

Eladó egy 1,5 kW-os, három fázisú
villanymotor és egyalakitható
gyerekkocsi. Erd.: 282-798

Eladó: gyürüs henger. vetőgép.

szántóföldi kultivátor. Vogel eke, MTZ
öninditó, bálás szalma. Erd.:
Gyomaendrőd. Móra F. u. 20. Tel.:
284-082

Eladó: nyaraló, nagyméretü Zefir
kályha, keresztvágó fürész. 386-954

Félautomata mosógép eladó.
Irányár: 15 ezer fl. Érd.: 283-901

Eladó: csempekályha 10 ezer FI
ért, hasznalt bútorok ingyen elvihetők.

Erd.: Gyomaendrőd, Pásztor J. u. 7.
Eladó egy 2.2 méter magas

dalolyapálma. nagyra nőit hibiszkusz
és szobapáfrány. Erd.: 20/337-6819

MUNKA
Forditásl. tolmácsolást német nyel

ven vállalok. 70/77- J000-8
Veszélyes fák kivágása (fenyő is)

gallyazása, döntés, lüzifa felvágása
láncfürésszel elérhető áron. Érd.:
70/283-0347



Köszönet az 1 százalékért
A Bónum-zug Vizéért Egyesület elnöksége köszönetet

mond mindazoknak, akik 2004-ben adójuk I százalékával az
egyesü letet támogatták. A 246 ezer 89 forint támogatást ősho

nos halak telepítésére és vízkezelési költségre használta fel az
egyesü letet.

Gyomaendrőd, Pásztor u. 25. Tel.: 66/282-609

OptikaGácsi

November 2-22-ig minden szemüvegkeret
FÉLÁRON KAPHATÓl

Mos;ls!. vasalást, takarítást.
bevásárlást vállalok. Érd.: esre. 18 óra
után. Tel.: 284-252

Rokkanr nyugdijas nő állást keres.
Pl.: irodai munkáról a takaritásig min
den erdekel. Érd.: 20/470-1964

Gyakorla!!al rendelkező fiatal nő

bolti es vendéglátó í vegze!!séggel
munkár keres. Érd.: 20/443-0555

Gépirás!. szövegszerkesztés! vál-
lalok. Érd.: 284-167

Veszelyes és egyéb fák kivágásár,
rüzifa· és nadvágást vállalok. Érd.:
20/388-22-63

Kenek. udvarok szántasn. marása.
egyengelese. Érd.: 386-053

Tokoritásr, vnsal<isr. bevásarlasr vál
lal ok. Érd: 283-901

TZ-4K-148 kistraktorral kertek
szantását. boronálás,il. kultivátorozásár.
talajmarózast, valamint fuvarozást val
Jalok. Érd.: 30/245-7320

Minden tíPUSLI háztartási

gázkészülék javítását,
beüzemelését, átvizsgálását vállalom!

(Gázkazánok, vízmelegítők, konvektorok stb.)

Telefon: 30/472-45-65

Mammut tee Hungary Kft.

logisztikust és pénzügyi
előadót/közgazdászt

munkatársakat keres német nyelvtudással !
Keresünk továbbá tűzőnőket!varrónőket!

Jelentkezni személyesen a kft. Körösladányi úti központjában lehet. ,

Telefon: 66/581-060

Megnyitottam november 2-án

Kozmetikai Szalonomat

A gyászoló család

~szönetn~i(vánitás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik július
18-án Putnoki Sándorné és október 17-én Putnoki
SándOr temetésén résztvettek,
sirjukra virágot hoztak,
s fájdalmunkban osztoztak.

Ingyenes az apró!
A Szó-Beszéd ingyenesen jelenteti meg azoknak az olvasók
nak a lakossági apróhirdetéseit, akik ezen a szelvényen
küldik be megjelentetés céljából! A szelvényen a megjelölt
helyre kell beírni a kívánt szöveget és a szelvényt leve
lezőlapon vagy .borítékban elküldeni a következő eimre: Szó
Beszéd 5500 Gyomaendrőd, Pf.: 48. Egy apróhirdetés
szövege lehetőleg ne tartalmazzon 15 szónál többet' A hirde
tések szövegéért felelősséget nem vállal a szerkesztőségi

Feladó neve: .

Címe: .

Az apróhirdetés szövege: ..

r-------------------------------~~

Gyomán, a Fő út 224. szám alatt,
a Fodrászat emeleti részén!
Szeretettel váram kedves vendégeimet
kedden és csütrötökön 8- I 6 óráig.
szerdán és pénteken I 1- I 9 óráig,

szombaton 8- I 2 óráig.

Putnoki Nikoletta
Telefon: 30/532-70-17

TOTÓ LOTTÓ
megnyitottam új lottózómat
a Fő út 174. szám alatt a Quelle ruhaüzletben
(a Tímár Panzió mellett) ahol feladhatja minden
típusú játékszelvényét, valamint
vásárolhat kaparós sorsjegyet is.

Qulle Ouelle Quelle Quelle
Az üzletben továbbra is kapható
a Quelle katalógus ruhái féláron!
Váram kedves vásárlóimat!

Olvasóink leveleit, véleményeit
az alábbi e-maii címen is várjuk:

hornok.erno@freemail.hu

Irányár: .

Érdeklődni: ..

Aláírás: .

--------------------------------~



Telefon: (66) 58'1-540

VILlAMOSSÁGI SZAKÜZLET:
- Kapcsolók. vezetékek. kábelek. lámpák.

villanyszerelési anyagok árusítása
- Autohifi hangfalak. autóhangszórók.

hangfalcsatlakozók

SEBÓK&SEBÓK KIT.
Gyomaendrőd .. Bajcsy u. 82.

Tel.: 66/581-540; 581-700; 20/9816-108;
30/6262-392 • Fax: 66/581-548

Internet: www.sebokvill.hu
E-maii: villszer@sebokvill.hu
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(Cikkünk ([ lap 3. oldalán)
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KESELES AHOLDFENYBEN i
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A Kner Tánc-Sport Egyesület
párosa Kurilla László és Meszlényi
Viktória vett részt a spanyolországi
VB-n. (Beszárnolónk a lap 10. oldalán)

Ingyenes falinaptár
melléklet!

Hitelüg,i~tézés
BANKI HATERREL!

5 éves gyakorlattal, referenciával,
önálló irodával rendelkezünk! I

500.000 Ft-tól 30.000.000 Ft-ig forint I
és deviza alapú hitelek! .!

HITELKAMAT MÁR 2,49%-TÓL!!!
LAKÁSCÉLÚ ÉS SZABADFEL

HASZNÁLÁSÚ HITELEK,
ADÓSSÁGRENDEZÉS, TERHELT
INGATLANRA IS PLUSZ HITELEK,

SZEMÉLYEI HITELEK, HITELKIVÁLTÁS
Akció! 2005. december 31-ig benyúj
tott hiterekre jelentős kedvezmények!
ÚJ! ÚJ! ÚJ! FÉSZEKRAKÓ PROGRAM
35 éves korig állami garanciával, 10% önerő·

vel, vagy önerő nélkül is, 50% szocpollal.
- OTIHONTEREMTŐ TÁMOGATÁS

35 éves korig használt lakás vásárlása ese
tén 50% szoc.pollal

- KÖZTISZTVISELŐi
ÉS KÖZALKALMAZOTII I

hitelek állami garanciával csak a vásárolt in
gatlan fedezetével 12,5 millió Ft-tól

25 millió Ft-ig.
SZOLGÁLTATÁSUNK DíJMENTES!

A hite/ügyéntézés az Ön lakásán,
vagy az irodánkban történik.

LEINFORMÁLHATÓAK VAGYUNK!

A hitelügyintézés az Ön lakásán vagy az
irodánkban történik, mobilok vagyunk!

Az elvégzett munkánkért felelösséget vállalunk!

HíVJON BIZALOMMAL!
Hiteliroda: Mezőberény,Bajcsy u. 27.

Tóth Jánosné Tóth János
üzleti főtanácsadó területi képviselő

06-20/9376-738 06-20/9220-990

Boros Krisztina
ügyviteli asszisztens· Tel/fax: 66/352-537

AKner táncosai
a spanyolországi
világbajnokságon

~. ,FTTNESSCLUB
.'

Csalók gyüjtenek alovagrend nevében
(Tudósításunk ([ lap 4. oldalán)



2 Szó-Beszéd

'. Megdrágu'lt .az úté.pítés .
2005. december

Az önkormányzat szeptember 26-án a
Strabag Rt.-vel kötött szerződést 26 bel
területi lakóút építésére. A kivitelezés
költsége a tervezetthez képest magasabb,
ezért az előzetesen kalkulált lakossági
hozzájárulások összege 5-15 százalékkal
nőtt. A városfenntartó bizottság a 26
lakóút melletti, abban érdekelt ingatlantu
lajdonosokra jutó lakossági hozzájámlást
az alábbiakban állapította meg:

Hunyadi u. (IY. ütem): 87.967 Ft
Mikszáth u. (II. ütem): 90.067 Ft
Rózsa Ferenc u.: 60.284 Ft
Kárász u.: 100.000 Ft

Népliget u.: 75.381 Ft
Szabó Ervin u.: 58.039 Ft
Décsi u: 66.724 Ft

Polányi u. (II. ütem): 100.000 Ft
Mohácsi u.: 58.671 Ft

Zsák-Tulipán u.: 67.112 Ft
Martos Flóra u.: 83.258 Ft
Köztársaság u.: 55.473 Ft
Budai Nagy A. (I. ütem): 90.730 Ft
Könyves Kálmán u.: 58.727 Ft
Liliom u.: 69.664 Ft
Kinizsi Pál u.: 69.664 Ft

Dózsa György u.: 66.161 Ft
Polányi u. (I. ütem): 100.000 Ft
Gárdonyi u. (II. ütem):
Bartók Béla u.: 68.833 Ft
Körgát u.: 74.085 Ft

Pásztor János u.: 85.358 Ft

Ságvári u. (16-20. sz. kivételével):
100.000 Ft

Lehel ll.: 60.127 Ft

Szent Antal u.: 66.161 Ft

Hantoskert u.: 100.000 Ft
Ságvári u. 16-20. (a Bocskai-Sallai

út közötti szakasza): 121.357 Ft
Amennyiben a Hantoskert és

Kárász utca társulási szerződése 2005.
november 30-ig (útalap építések befe
jezési időpontjáig) nem kerül aláírásra,

úgy az érintett utcákban az útépítést
nem kell megvalósítani, illetve más 
engedélyes tervdokumentációvaj ren

delkező) belterületi utat kell
megépíteni a rendelkezésre álló összeg

erejéig, melyről a Városfenntartó és

Környezetvédelmi Bizottság soron
következő ülésén dönt.

Képviselői irodát nyitott Domokos László Hat millió előleg
November 10-én Gyoma

endrődön, a Bajcsy u. 47. sz.

alatt nyitotta meg képviselői

irodáját' Domokos László

országgyűlési képviselő. Az

irodában várják a lakosság

kérdéseit, véleményét. Az iroda
telefonszáma: 20/916-4720

Képünkön az iroda táblájá-
nak felhelyezésében szor-

goskodik Domokos László.

Az augusztusi rendkívüli időjárás

sal kapcsolatos belvíz elleni védekezés
költségeinek elismerésére a megyei
vis maior keret terhére a Békés
Megyei Területfejlesztési Tanács
Elnöke 7 település részére 15 millió
forint elnöki előleg folyósításáról dön
tött, utólagos elszámolási
kötelezettséggel. Az említett célra
Gyomaendröd Város Önkormányzat 6
millió forint támogatásban részesült.

Könyv Verespatakról
Erdély egyik legrégebbi települését,

az aranybányászatáról már a római kor
óta híres Verespatakot bemutató, színes
fotókkal illusztrált könyv jelent meg
december elején a gyomaendrődi

Rekline Stúdió kiadásában. A szerző,

Homok Emő bemutatja Verespatak és az
erdélyi aranybányászat múltját és jelenét,
rávilágítva a modem bányászati tech
nológiák szociális és környezeti veszé
lyeire is.

Ismeretes, hogya közelmúltban egy
kanadai-román vegyesvállalat kapott
iogot az arany kitennelésére. Acianidos
technológia alkalmazása, a lakosság
kitelepítése miatt a mintegy kétezer éves
Verespatak léte került végveszélybe.

A könyv nyomdai munkáit a Gyomai
Kner Nyomda végezte.

M-Gáz Számvitel Bt.

Könyvelés,
adótanácsadás!
Telefon: 30/625-3421

W$Z:ZiZ~ZEa~~~Z~ES'~~i Családi és üzleti I
I rendezvények I
Ilebonyolítását vállaljuk II Gyomaendródön a I
~ Hárs Termál Hotel I
I 80 fós ~I konferencia termében! I
~ ~
~ Telefon: II 66/282-790 I
~~~~~~~~1&~~~~:&~~~~
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KÉSELÉS A HOLDFÉNYBEN Látszerész Uzlet

Halálos baleset Endrődön

Gyomaendrődön a Holdfény
Sörözőben 2005. november 24-én
délután italozás közben
összeszólalkozott két férfi.

A vitára a foci adott alkalmat.
Az egyik fiatalember megjegyezte,
hogy azt is utálja, aki szereti a fut
ballt. A másik, aki a foci nagy
rajogójaként is ismert, ezt a kije
lentést zokon vette és keresetlen,
nyomdafestéket nem tűrő

szavakkal illette ivócimboráját.
Szó, szót követett és egy adott pil
lanatban tettlegességre is sor
került.

Először biliárd dákóval
ütlegelték egymást és közben egy
bárszéket is összetörtek.

Egyikük, N. L. mérgében haza
ment, majd rövidesen visszatért és
egy késsel kétszer megszúrta a
másik férfit, akinek 8 napon belül
gyógyuló felületi sérülései
keletkeztek.

A Szarvasi Rendőrkapitányság

N. L. gyomaendrődi lakos ellen
súlyos testi sértés kísérlete bűntett

elkövetésének megalapozott
gyanúja miatt indított rendőrségi

eljárást.

Gyomaendrőd. Hősök útja 53. Teleron: 66/284-255

~nden ssemüvegkeret

20 % kedvesménnyef

decemberben!

Boldog karácsonyi ünnepeket kíván és
szeretettel várja vásárlói!:

Szarka Csilla látszerész mester!

Elütötték vagy elesett?
Gyomaendrődön az Apponyi

úton 2005. december l-én,
csütörtökön összeütközött egy
személyautó és egy kerékpáros.

A baleset délután 3 óra körül
történt. Az autó vezetője a 46-os
számú főút felől Kondoros irányá
ba tartott, amikor összeütközött a
38 éves biciklis nővel. A
gyomaendrődi asszony elesett és a
fejét beverte az úttest szélén lévő

szegélykőbe. A mentők súlyos,
életveszélyes állapotban szállítot-

ták a békéscsabai kórházba, ahol
másnap életét vesztette.

A városban egyébként elterjedt
az a hír is a balesettel kapcsolatban,
hogy a kerékpáros rosszul lett és
ezért esett el szerencsétlen módon
a biciklijével.

A baleset körülményeit a
rendőrség szakértők bevonásával
vizsgálja - tudtuk meg a Békés
Megyei Rendőr-főkapitányság

sajtóreferensétől, Szombati
Andreától.

Allianz@)

Gyomaendrődi ~rodája

tisztelettel várja ügyfeleit
Gyomaendrőd, Kossuth u. 9. sz. alatt,

a müvelődési ház épületében
- személybiztosítás
- vállalkozói vagyon

- gépjármű kötelező, casco
- lakásbiztosítás
- nyugdíjpénztár

- lakásfinanszírozási hitel
Ügyintézés a helyszínen!

Telefon: 66/386-674, 30/284-7313

a Dreher Söröző· Étteremben

Családi vasárnap
Gyomaendrődön

~
~
~
~
~
~
~

December 11. Frankfurti leves, Vidróczki pecsenye, hagymas ~

burgonya, tejes pite ~

December 18. Tejfölös gombaleves, pulykasült sajtmartassal, ~
zöldséges rizzsel, túrógombóc I
December 25. pontyhalaszlé, haltepertó csuszatésztaval, ~

makos, diós beigil ~

Telefon/fax: 66/386-444, ~

20/980-8842, 70/365-5360 I
SODEXHO étkezési utalványokat ~

elfogadunk! ~i Váe.i"k kedves ve"dései"ket és szíves I
~ >nesee"deléseiket! ~

~ A menu ára 600 Ft/adag ~
@J~@J

Karácsonyi akcióI
Minden 2000 Ft feletti játék és ajándék vásárlásakor

15 %árkedvezményt adunk!

Minden kedves vásárlónknak kellemes
karácsonyi ünnepeket és békés, boldog új évet kívánunk!

Olvasóink leveleit, véleményeit
az alábbi e-maii címen is várjuk:
hornok.erno@freemail.hu



C alók gyűjtenek a lovagrend
nevében

Harminc fát vágtak ki
a ligetben

Buszmegállót építenek a fürdőhöz

November végén egy eddig ismeretlen férfi több
gyomaendrődi házba is bekopogtatott azzal, hogy a
Templomos Lovagrend nevében 1000-1200 forintos
adományokat gyüjt a rászolUló gyerekek részére. A csaló
emellett még belépőjegyeket is árult a december 15-i
jótékonysági akcióra. Ungvölgyi János szervező, a lovagrend
tiszántúli vezetője felhívta a figyelmet arra, hogy a lovagrend
senkit sem bízott meg gyí.íjtéssel, tehát ne adakozzanak. A
december 15-i templomi rendezvényen való résztvétel pedig
ingyenes, nincs belépőjegy.
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SZÓ-BESZÉD HíREK

Emelték az idegenforgalmi adót
Az eddigi 250 forintról 300 forintra emelték

január 5-től a vendégéjszakánként fizetendő ide
genforgalmi adó összegét. Az önkormányzat ezzel
az adóemeléssel mintegy 600 ezer forintos
adóbevétel növekedést tervez, amely azonban 1,8
millió forintot jelent a költségvetésnek, hiszen
minden beszedett egy forint idegenforgalmi adó
után további két forintot kap a város a központi
költségvetésből.

Elfogadták a kulturális vállalkozó
beszámolóját

A képviselő-testület november 24-i ülésén elfo
gadta a Katona József Művelődési Központ
üzemeltetőjének, Megyeriné Csapó Ildikónak a
beszámolóját. Az intézményben a szakmai, vezető
munkát Megyeriné végzi, emellett egy főállású

számítógépkezelő, egy főállású takarítónő és egy
főállású fűtő-karbantartó segíti a munkát. Az
önkormányzat havonta 524.715 Ft támogatási
összeget utal az intézmény üzemeltetetőjének.

Elégedettek a Híradóval
Havonta 1500 példányt nyomtatnak a

Gyomaendrődi Híradó című újságból - ezt derült
ki Bíró Károly felelős szerkesztő beszámoJójából,
melyet a képviselő-testület november 24-i ülésén

.tárgyalt meg. A felelős szerkesztő vállalkozásban
készíti el az önkormányzat szócsÖvét. Munkáját a
városháza havi 49.248 forinttal támogatta idén.

Irodát kap a német kisebbség
A Német Kisebbségi Önkormányzat nevében

Hack Mária elnök kérte a képviselő-testületet,

hogya város tulajdonában lévő volt Tourinform
Iroda helyiségeit használatba kaphassák. A
képviselők döntése alapján a német kisebbség ez
év december l-től jövő év végéig használhatja az
OTP melletti ingatlant.

Szó-Beszéd

Mint arról korábban
lapukban már beszámoltunk a
város vezetése buszmegállót
és buszfordulót tervez építeni
az Erzsébet liget szélén, a
fürdő főbejárata közelében,
azért, hogy az autóbuszokkal
a fürdőbe érkező vendégek
egészen a bejáratig juthas
sanak el a járművekkel.

Elkészültek a buszmegálló
és amellette megvalósítandó
autóparkoló engedélyezési
tervei. Az építkezés miatt a
sportpálya kerítését két
méterrel beljebb helyezik át
mintegy 30 méter hosszan. A
két oldali buszmegálló
kialakítása során mintegy 30,
javarészt juharfa kivágása is
szükségessé válik a sport
pálya kerítése mellett és a
liget szélén.

2005. december

Az önkormányzat idei
költségvetésében az új ját
szóterek kialakítására szánt
pénzből a Hősök terén és az
Október 6 lakótelepen építet
tek új, uniós szabvány szerin
ti játszóteret akácfarönkök
ből.

Az Erzsébet ligeti régi ját
szóteret elbontották. Új ját
szóteret alakítottak ki a fLirdő

ligeti bejárata közelében
ahová a Bankó Kft. által gyár
tott időtálló, erős szerkezeti
elemekkel rendelkező

játékokat telepítettél<.
A közúttól a Pavilon

bejáratáig aszfaltburkolattal
látják el a leromlott állapotú
járdát. A Pavilontól a fürdő

bejáratáig terjedő járdasza
kaszt pedig beton térkőből

rakják majd ki.

,

Uj gumiabroncsok
árusítása mindenféle gépjárműhöz.

Szerelés, javítás, centírozás!

TÉLI GUMI AKCIÓ!

Régi bútorokat,
használati tárgyakat

vásárolok,
készpénzben a helyszínen fizetek!

30/9-533- 94

Munkal hetőség!
ALiviel Kft.

számítógépes ismeretúkel
(Excel, Word)

rendelkező férfi munkatársakat keres
napi 4 órás munkára!
Jelentkezni telefonon:

30/9-533-594

Katona György ~:;mijavító

Gyoma, Bajcsy u. 107.
Telefon: 66/285-127 I -, "",

)
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Emelték a bérleti díjakat

Dezső képviselő azt mondta, hogy
apolgármester

ne mutogassa magát szoknyában
A képviselő-testület november 24-i ülésén a napirendi

pontok tárgyalása előtt Dezső Zoltán képviselő kért szót.
Elmondta: a megyei sajtóban látta, hogy a polgármester
skótszoknyában pózol egy fényképen, s a város vezetője a
cikk szerint úgy nyilatkozott, hogy élőben is megmutatná
magát bárkinek a skót népviseletben egy angol font
ellenében.

- Javaslom, hogy a polgármester ajövőben tartózkodjon
az ilyen megnyilvánulásoktól, mert ezzel nemcsak saját
magát, hanem - s ez a nagyobb baj - a várost is nevetségessé
teszi - jegyezte meg Dezső Zoltán.

D,: Dávid Imre rövid válaszában kifejtette, hogy a Békés
Megyei Hírlapnak nem núnt polgármestel~ hanem mint
magánember nyilatkozott. - Egyébként pedig nekem sem tet
szik sok núnden - fakadt k.i a polgármester

Dezső Zoltán lapunk.nak elmondta, hogy megszokta már
a polgármester cinikus válaszait, ugyanakkor reméli, hogy
ha a város vezetője legközelebb AFikában jár, akkor itthon
nem egy ágyékkötőben áll majd modellt a megyei lapnak

volt kisegítő iskola: 11.371
Ft/hó

• Kulik Zoltán, Hantoskert
területhasználat: 989 Ftihó

• Fibernet Rt., Fő út 173-
179. - kábeltévé: 10.778
Ftihó

• Kiss Sándor, Erzsébet
liget földhasználati Jog:
579.437 Ftiév

• Körösi Halász Szövet
kezet: 1.073.152 Ftiév

• Templom-zugi Környe-
zetvédelmi és Horgász
Egyesület: 189.481 Ft/év

• Pap-zugi Természet~

védelmi és Horgász
Egyesület: 89.706 Ft/év

Bónul11-zug Vízéért
Egyesület: 331.092 Ftiév

• Soczó-zugi Környezet-
védelmi és Horgász
Egyesület: 179.509 Ftiév

• Kecsegészugi Tájvédel
mi Egyesület: 133.210 Ft/év

• A piac és vásárrendezés ,
(Markt Platz Egyéni Cég)
bérleti díja 2006. március 31
től 295.127 Ftlhó

A képviselő-testület az
önkormányzati tulajdonú
bérbe illetve használatba
adott ingatlanok helyiségbér
leti és területhasználati díjait
3 százalékkal megemeli
2006. január l. napjától
kezdődően 2006. december
31. napjáig az alábbiak
szerint:

• Mirhóháti u. ll.
Munkaügyi Központ:
100.889 Ft/év

Buszállomás trafik:
4.876 Ftihó

• Hősök u. 56. - 22 m2

iroda (közjegyző):1.187
Ftihó

• Hősök u. 56. - 22 m2

iroda - Mozgáskorlátozottak
és Hadirokkantak
Egyesülete: 3.580 Ftihó

• Gyomaendrődi Futball
Klub - gyomai sportpálya:
75.529 Ftihó

• Endrődi Cuti Sütőipari

Kft. Endrődi utcában
közterület: 12.400 Ft/hó

• Szúnyog Antal, Fő út S. -

Hunya Elek

4. Az agrár

szerkezetpoliti ka, ter-

meléspolitika: környe-

zettudatos gazdálkodás, a

piaci igényekhez igazodó

mmosegl termelés, a

növénytermesztés és az

állattenyésztés megbomlott

egyensúlyának helyreál

lítása, magas színvonalú

zöldség-gyümölcs ter

mesztés.

S. Piacszabályozás és

piacvédelem: szigorú

minőségellenőrzéssel a

silány minőségű tennékek

kiszorítása a magyar

piacról.

6. Közgazdasági szabá

lyozás, gazdabarát adó- és

járulékrendszer. A gazdák

helyzetéhez igazodó pénzü

gyi szolgáltatás

megteremtése, Gazdabank

létesítésével.

• A mezei munkák a ked

vező őszi időjárás

következtében ha nehezen

is, de elvégezhetőek voltak.

A napraforgó 0,5-3,5
tonna/hektár, a kukorica 5

12 tonna/hektár közötti ter

mést adott. A nagy mennyi

ségű nyári csapadék megne

hezítette a talajmunkák

elvégzését. Őszi árpát és

őszi búzát kevesebb

területen vetettek, mint egy

évvel ezelőtt.

Több helyen az őszi

mélyszántás van még hátra.

A vizesebb részek várnak

még felszántásra. Felhívom

a gazdák figyeimét a tápa

nyagutánpótlásra, hiszen

ilyen esős időjárás után és a

nagy termések miatt

lemerült a talaj tápa

nyagkészlete! Eredményes

gazdálkodást kívánok az új

esztendőben.

Íme egy statisztikai
adat 2004-től, melyek azt
mutatja, hogy mennyi való
sult meg a kormány
ígéreteiből:

Tavaly, 2004-ben az
agrár- és vidékfej lesztési
támogatások módosított
előirányzata 304 milliárd
forint volt, az éves teljesítés
155,9 milliárd forintban
valósult meg, tehát ISO mil
liárdos tartozása van a kor
mánynak a mezőgazdaság

felé.
• A Magyar Gazdakörök

Szövetsége november 26-án
rendkívüli kongresszust tar
tott Hódmezővásárhelyen.

A kongresszus összehívásá
nak egyik oka, hogya 2005.
márciusi agrármegállapodá
sok eddigi teljesítése SO-60
százalékosra értékelhető,

főleg azokat a pontokat tel
jesítette a kormány, ame
lyeknek nem volt anyagi
vonzata.

A liberális országokban
növekszik a tőkekoncentrá

ció, szegényedik a lakosság.
Magyarországon is ez a
folyamat zajlik a mezőgaz

daságban. A nagytőke átgá
zol a parasztságon ha
hagyják, a gazdálkodóknak
ezért saját programot kell
alkotniuk. Erről szólt ez a
programalkotó kongresszus,
melynek legfontosabb
megállapításai az alábbiak
voltak:

l. A termőföld a magyar
gazdák, gazdálkodó csalá
dok kezében legyen.

2. A birtokpolitika:
középpontjában a családi
gazdaságok.

3. A gazdák önkéntes
összefogása: beszerzési,
tárolási, feldolgozási,
értékesítési társulások
szervezése a piacra jutás és
a versenyképesség erősítése

érdekében.



Betemetik a szeméttelepet

A közösségi ház szolgál
tatásait heti rendszerességgel
hat civil szervezet veszI
igénybe.

Térítési díj ellenében adnak
helyet termékbemutatóknak,
tanfolyamoknak, vásároknak,
ingyenesen adtak lehetőséget

önkormányzati rendez
vényeknek, véradásoknak,
tüdőszlíréseknek és ország
gyülési képviselők fogadó órái
nak.

2005. december

Bérbe adnák az endrődi

közösségi házat

Egyszerű közbeszerzési
eljárás lefolytatásával az
önkormányzat négy cégnek,
illetve szervezetnek küldte meg
azt az ajánlati felhívást, amely
az Endrődi Közösségi Ház
működtetésére szól. Ennek
alapján pályázhat a Trendl Kft,
Molnár Borbála, Megyeriné
Csapó Ildikó és a Templárius
Alapítvány. A sikeres pályázó
val 2006. március elsejével
kötnének szerződést.

Szó-Beszéd

Font Sándor
országgyűlési kép-

""-'":"7'J-,-...,.",.,....,-,,.,....,.....,.,..,.-:-=;:r;,. V iselő , a Mezőgaz

dasági Kabinet és a
Költségvetési és
Pénzügyi Bizottság
tagja tartott előadást

november 30-án a
/ Körös Étteremben

Hogyan tovább
mezőgazdaság - avagy
meddig bírjuk még?
címmel.

Bethlen Gábor Szakképző Iskola és
Kollégium képzési ajánlatai:
Szakiskola
• baromfifeldolgozó ipari szakmunkás • falusi vendéglátó
• gazda • pék, cukrász • tejtermékgyártó

Szakközépiskola
• nyelvi előkészítő osztály (mg. szakirány)
• kereskedelmi-marketing szakirány

Felsőfokú szakképzés (érettségizette~ részére)
• agrárkereskedelmi menedzserasszisztens
• hulladékgazdálkodási technológus
• vadgazdálkodási technológus

Kollégiumi ellátást igény szerint biztosítunk.
A szakközépiskolások és a felsőfokú szakképzésben
résztvevők számára külföldi gyakorlati lehetőség

(Ausztria, Dánia, Franciaország) adott.

6

,I Fontos előadás

Gyomaendrőd, Hősök útja 40. Tel./fax: 66/386-028

ANGOL, 'NÉMET
Nyelvtanfolyamok kezdőtől a nyelvvizsgáig!
2005. - 2006. szeptember

Az egykori téglagyár
melletti felhagyott gyomai
szeméttelep rekultivációs
munkáit 2009. végéig kell
elvégezni. Ez év október

végéig elkészült az egykori
szemétlerakó terepren-

dezése, és a szemetet földdel
takarták le. Jövő év

tavaszára építik meg a régi
lerakó körül azt az
árokrendszert, amely a
csapadékvíz elvezetésére és
gyűjtésére szolgál.

Induló csoportok:

Középfokú angol tanfo~am novembertől!

Nyelwizsga: júniusban és augusztusban

jelentkezést még elfogadunk!

• Építészeti tervezés, műszaki vezetés, műszaki
ellenőrzés és generál kivitelezés referenciákkal.

Nagyné Perjési Anikó építészmérnök, tervező
szakmérnök. Mobi!: 30/525-3367

• Teljes körű és részleges
környezetvédelmi felülvizsgálat, környezetvédelmi

teljesítményértékelés, hatásvizsgálat, illetve kármentesítés
előtti tényfeltárás végzése és dokumentálása. Nagy Zsolt

környezetvédelmi szakmérnök. Mobil: 30/330-3062

2006 januárban induló tanfo~amok

Jelentkezés: december

• Kezdő angol • Alapfokú német • Alapfokú angol
Nyelwizsga: 2006. október-november

Telefonon: 20/9142122. 20/4684876
E-mail-ben:vendel@bekesnet.hu

Insula Bau Építöipari Tervező, Kivitelező

és Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.
5500 Gyomaendrőd,Kossuth L. u. 8.

Tel/Fax: 661386-793, e-maii: insuJabau@bekesnet.hu

További szolgáltatásaink: színes szkennelés, fénymásolás
AJ3 méretig, színes lézemyomtatás 120x30 cm méretig.
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Jótékonysági koncert asportcsarnokban
A sors nem mindenkivel

egyformán kegyes, vannak akik
hátránnyal indulnak, mégis tar
tal masan, örömte lj esen,
szeretetben szeretnék élni az
életet és ebben a jobb eséllyel
indulóknak segiteni kell őket. A
másság elfogadása, az együtt
élés sokszor nem könnyű fela
dat, sem felnőttnek, sem gyer
meknek. Van akinek ez ter
mészetes, van akinek ezt tanul
nia kell. Tanítani, a célunk ez
volt, ami nem is kevés.

Visszanézve akoncerten
készült kazettát, az ott
önfeledten együttjátszó sérült és
nem sérült gyermek és felnőtt

azt bizonyítja, hogy sikerült. Jó
lenne, ha ezeket az amatőr

felvételeket talán osztályfőnöki

óra keretében megnézhetnék az
osztályok és akik nem voltak
részesei ennek adélutánnak
talán feltennék a kérdést: Miért
nem? Ajó példa többet ér min
den meggyőző szónál.

Néhány sorban elmondom
hogyan is jött létre ez a szombat
délutáni buli november 12-én.

A sérült embereknek szük
ségük volt egy liftre, ami
besegíti őket a kádba (milyen
egyszerű is ez nekünk
egészségeseknek). Ez egy hor
dozható készülék és minden
család igénybe veheti.

A "Kincs az Életed"
Alapítvány önerőből ezt a gépet
nem tudta megvenni. Hogyan
tudnék pénzt szerezni, hogy ez
ne okozzon gondot senkinek se.
Jött az ötlet bulizzunk, jót tesz
ez mindenkinek, hisz ki nem
szeret játszani, énekelni, táncol
ni, együtt lenni egy közösség
ben, amelynek célja segíteni.
Már csak hely kellett hozzá.

Adta magát a helyi
lehetőség: a Szent Gellért
Katolikus Iskola nagy tornater
mében, egyforma távolságra a
Rózsahegyi Kálmán és a Kis
Bálint Iskola tanulóinak. Sajnos
kérésünk nem hallgattatott meg,
no nem az égiektől, hanem Kiss
Pál igazgató úrtól. Nem volt
más lehetőség, mint megkeresni

a sportcsarnok üzemeltetőjét

Bélteki Jánost, hogy segítsen.
Bár 12 - én délután voltak ren
dezvények, de átcsoportosítás
sal 13 órától - 16 óráig szabad
dá tette a termet, ezzel járulva
hozzá a koncerthez. A 100 Folk
Celsius játszott félpénzen,
melyet az Ultrahang Egyesület
fizetett az esti "Márton Napi
Libaságok" vacsoráján eladott
tombolajegyek árából. A másik
felét a zenekar által hozott
Magyar Fejlesztési Bank szpon
zorálta.

Az üditő, a cukorka
adományi pénzből, a nápolyi
szeletet a Karamell Kft. adta, a
sok sütit a Sikér Kft. és Pájer
pékjei sütötték. Ajándék is adó
dott bőven, minden megkeresett
vállalkozó, a Kner Nyomda, az
Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet, a pol-

gármester úr szívesen adako
zott. Közel 200 tombola gyűlt

össze. A színpadot a Németh
Kft. dolgozói állították fel a
helyszínen. Agyerekeket
busszal Rácz József hozta és
vitte alkalmazkodva a módosí
tott időhöz is. A csomagokat
Édesanyám és Csikós Piroska
csomagolta több estén át, sok 
sok szeretettel. A rendezvényen
vendégeink is voltak Békésről,

az ottani "Együtt Könnyebb"
Alapítvány néhány tagja
(tolókocsival) látogatott meg
bennünket. Akikről ez a délután
szólt valamennyien kis
ajándékcsomaggal távoztak,

melynek tartaimát "Piroska
Bolt" (Békés) adományozta.
Remélem a gyerekek nemcsak a
kis ajándéknak, hanem a szép
délutánnak is örülve távoztak a
program befejezte előtt, mivel a
Zöld Cukrászda látta őket

vendégül a város diszkóklub
jában. Nekünk egészségeseknek
ez nem olyan nagy dolog, de ők

először látták a számukra oly
más világot.

Hogy némi üröm is került az
örömbe, hát ez természetes. Én
orvos vagyok, sajnos gyer
mekem sincs, igya lebonyolítás
néhol kicsit döcögött. A
gyerekek korábban érkeztek
(Lehet, hogy rosszul egyeztet
tem a pedagógusokkal?l) Közel
700 gyereket elhelyezni sem
lehet pár perc alatt, úgy hogy
mindenki jól lásson és jól is
érezze magát. A színpad fólál-

!ítása, a hangszerek hangolása
is a tervezettné! több időt vett
igénybe. A gyermekeket a
várakozásért üdítővel próbáltuk
kárpótolni.

A "Kincs az Életed"
Alapítvány által támogatott,
segítségre szoruló gyerekek
rövid, de annál kedvesebb,
megható versekkel, énekkel
próbáltak közel jutni egészséges
társaikhoz. 14 óra után röviddel
kezdődött a laO Folk Celsius
koncertje. A tornaterembe
önfeledten együtt éneklő, tán
coló, szaladgáló gyerekek, fel
nőttek bizonyították, hogy
mégsem volt mindez hiába.

Barátkozhattak más - más isko
la tanulói is. Végül eljött a
tombolahúzás ideje. (A jelzett
időtől valamivel később, mert
mint kevésbé járatos szervező,

nem gondoltam, hogya sport
csarnok nincs saját mikrofonja.)
Cibere a bohóc és gépko
csivezetője igen jól megoldotta
ezt a kis problémát. Trabantját a
hátsó kijárathoz vitte és a
hangosbeszélőn keresztül már
kezdődhetett is a húzás.

Köszönetet kell, hogy
mondjak nekik a sok szeretetért
és türelemért, ahogyan a gyer
mekekkel együtt örültek, ját
szottak. Köszönetet kell, mond
jak a pedagógusoknak,
szervezőmunkájukért, és hogy
szabadidejüknek egy részét
velünk töltötték. Végül
köszönetet mondok mindazok
nak, akiket véletlenül a fel
sorolásból kihagytam.

Néhány megjegyzés:
rosszul esett, hogy a gyerekek
dobálóztak a süteménnyel,
rosszul esett, hogya kitakaritott
teremben a tombolahúzás végén
szétdobálták az összetépett
jegyeket.

Végül: jól esett a köszönet a
szervezésért. A születésnapi
ünneplés spontán kez
deményezés volt, melyet nem
hallottam, mert a vendégeink
csomagjait hoztam át
Endrődről. (Otthon felejtettem,
amire oly nagyon készültünk.)

Bevétel: 730 gyermek és
300 felnőtt jegy ára ]03.000,
Ft, mellyel remélem közösen
segíteni tudtunk.

A ünnepek alkalmából sok
szeretettel kívánok mindenki
nek kellemes karácsonyt, és
kívánom, hogy a jövő évi ren
dezvényünk többek segítségé
vel jobb legyen, teremtve ezzel
hagyományt, hogy Endrőd és
Gyoma segítségre szoruló és
egészséges gyermekei, felnőtt

jei legalább egyszer egy évben
együtt töltsenek egy kellemes,
tartalmas délutánt.

Dr. Farkasinszky Erzsébet
urológus főorvos
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•

•

Adventi koszorúk, díszek, kellékek,
szalagok nagy választékban.

Kellemes karácsonyt és
boldog, békés új esztendőt

kíván a Margó Virágbolt!

Színvonalas virágkötészetf

~1J~
- t1:M 27 éve-

Gyomaendrőd,Bajcsy u. 69.
Telefon: 66/386-183

•

•

Szerszámgépek nagy
választékban!

Stihl fűrészekl

Radiátorok, konvektorok,
fűtés szerelési anyagok!

Sándor Service Kft.

ForJFiesla

Törlesztőrészlet havi 15 177,- forinttól, THM 5,84 % !
6 havi ingyen Casco!

Keresse fel márkakereskedéstinket, mely idén ünnepli fennállásának
25 éves jubileumát!

FordFiesta alapáron most 3 év garanciával, I 995 OOO Ft-tól lehet az Öné
Ha más felszereltség mellett dönt,

akár 400 OOO-500 OOO Ft kedvezményt adunk. amely csak nálunk a
Jubileumi akciós finanszírozással összevonható!

Kellemes karácsonyi
ünnepeket és boldog

új évet kívánunk minden
b..-_--.....:kedves vásárlónknakI

Sándor Service Kft
5310 Kisújszállás, Deák F. u. 69-75.
Te!.: 59/321-134, Fax: 59/322-300
e-maii: fsandor@mai!.externel.hu honlap: www.fordsandorservice.hu
Minden szombaton és vasárnap 8-l2-ig nyitva'

Automata mosógépek • Mosogatógépek • Gáztűzhe~ek

Hűtők és fagyasztók • Konyhai kisgépek • Fűrdőszobafelszerelés

Fűtésszereléshez fali- és állókazánok, szerelvények!

ClTP hitelakció!

Gyomaendrőd, Baj~Zs. u. 98. 011\ lV'A IMRE
Tel.: 661282-802 j" I,

"VAS-MU5ZAKI BOLnA
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Karácsonyi vásár
a Stafírung Kft. telephelyén, Gyomaendrődön!

(bejárat a Rákóczi utca felől.)

Ungvölgyi János
(41 éves), a 8. sz. választókerület önkormányzati

képviselője:öltje

Támogatóim:
l. FIDESZ Magyar Polgári Szövetség

GyomaendrődiSzervezete
2. Magyar Kereszténydemokrata Szövetség

Gyomaendrődi Szervezete
3. Kereszténydemokrata Néppárt Gyomaendrődi

Szervezete
4. Endrődi Gazdakör
5. Kisgazda Polgári Egyesület
Jelmondatom: "A legnemesebb munka az életben az

Emberek szolgálata!"
Sajnálattal vettük

tudomásul a hírt, hogy
választókerületünk kép
viselője, Kovács Mihály
önkonnányzati képviselő

úr tragikus hirtelenséggel
elhunyt, aki kollégám
volt a Bethlen Gábor
Szakképző Iskolában. Az
ismert okok miatt
időközi önkormányzati
képviselő választásra
kerül sor 2006. január
14-én, szombaton.

Tisztelettel kérem Önöket, amennyiben megtisztel
nek bizalmukkal, hogy az ajánló szelvényüket (kopog
tató cédulájukat) nekem adják át vagy az általam
felkért segítőimnek.

A választókerület gondjaival, problémáival kérem
keressük egymást, és ez alapján szeretném a prog
ramomat összeállítani, és az Önök érdekeit képviselni és
támogatni a helyi önkormányzati képviselő testületben.

Yégzettségem: két diplomás pedagógus
végzettségű, mérnöktanár vagyok. Jelenleg végzős

hallgatója a Budapesti Műszaki Egyetem pedagógus
szakvizsga és közoktatás-vezetői képzésének.

Nagyon sok embemek' tudtam eddig is segíteni
önzetlenül. Évek óta a "Segítsünk a rászoruló gyer
mekeken!" jótékony célú adakozás főszervezőjeként

segítjük a rászoruló gyermekeket. Tagja vagyok az
Önkormányzat Pénzügyi és Gazdasági Bizottságának,
mint külsős bizottsági tag. Az országos működésü

Templárius Alapítvány kuratórium i elnöke, a
Templomos Lovagrend Tiszántúli vezetője vagyok és
számos civil szervezet munkáját segítem. Az
Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium
pályázati bíráló szakértője vagyok.

Kapcsolataim és eddigi munkáim alapján kérem
tiszteljenek meg bizalmukkal és támogassák
szavazataikkal megválasztásomat, hogy még
hatékonyabban tudjam segíteni a 8. számú választóke
rület lakóit.

Törzsvásárlóink további ked
vezményeket is kapnak.

Egy akcióra is felhívom
vásárlóink figyeImét. 2005.
december 23-án a december
hónapban tízezer forint felett
vásárló ügyfeleink között egy
egy az üz!etünkben levásárol
ható tízezer, hatezer és
háromezer forintos vásárlási
utalványt sorsolunk ki.

Továbbfejlesztjük kel-
lékanyag házhozszállítási
tevékenységünket, melyben a
gyorsaságra és pontosságra
helyezünk nagy hangsúlyt.

Nyitva tartás: hétfőtől pén
tekig: 8,00-17,30-ig, szomba
ton 8,00-12,00-ig.

Új címünk: 5500
Gyomaendrőd, Fő út 18111.
Telefon: 30/982-4062

Kedves Ügyfeleinknek
ezúton is kívánunk békés
karácsonyt!

Üdvözlettel: Maurer János

Smaragd Irodatechnikai
Szaküzlet és Szervíz

A Smaragd Irodatechnikai
Szaküzlet és Szerviz több
mint egy éve végzi
tevékenységét a városban.
Elsősorban a helyi vál
lalkozók szükségleteit kívánj a
kielégíteni. Minden olyan
eszköz értékesítéséve! és
szervizelésével foglalkozunk,
amit a kereskedők és a többi
vállalkozó munkájához
elengedhetetlenül szükséges.
Tennészetesen a lakosság
igényeit is figyelembe
vesszük.

Ilyenek például a
számítógépek, pénztárgépek,
fénymásolók, egyéb irodai
kiegészítők. Igyekszünk a
lehető legszélesebb skálában
biztosítani ezen eszközök kel
lékanyag-, valamint a
nyomtatvány ellátását is.

December hónapban 5
százalékos árkedvezménnyel
várjuk régi és új ügyfeleinket.

Nagy ágynemű vásár!
December 10-18-ig!

Ágynemű garnitúrák már 800 Ft-tól!
L _.. 0.0 ••••••••• 0.0 •• 0'0 ••••••••••• 0.0 •••• 0.0 •••••••••••• 0.0 ••• ' ••• 0.0 ••• ,_ ••••••••••• ,_. 0.0.'. o ••••••••••••••••••• ooo •• o ••••••• ~
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Má odik alkalommal a világbajnokságon

magas szinten folyhat a tánctanulás és a
versenytánc, mint a vezető országokban.

Ezúton is szeretnénk köszönetet
mondani támogatóinknak, hogy hoz
zájárultak ahhoz, hogy részt vehessünk
ezen a rangos versenyen. Mindenekelőtt

dr. Dávid Imre polgármester úrnak, és az
Endrőd és Vidéke Taka-
rékszövetkezetnek. Köszönjük a
Körösmenti Alapfokú Müvészetoktatási
Intézménynek, hogy helyet és
lehetőséget biztosított a versenyre való
felkészülésre.

lntézményiinkbe várjuk a gyermekek
és fiatalok jelentkezését, annak
reményében is, hogy a tánc alapjainak
elsajátítása után belőlük is bajnokot
nevelhetünk.

Tímár Krisztián Kner TSE. elnöke

Tornászok sikere Budapesten
December 3-án a Kis Bálint

Általános Iskola fiú tornász csapata
Budapesten vett részt a Réthy Sándor
Emlékversenyen. Az induló nyolc
csapat közül az előkelő második
helyet szerezték meg a gyomai tomá
szok. Egyéni értékelés ugyan nem volt
a versenyen, de említésre méltó Bela
Zoltán (6. b) eredménye, aki mind
három szeren a legmagasabb
pontszámú (9,6) gyakorlatot mutatta
be. Csapattagole Bela Zoltán (6. b),
Czibulka Alex(4. b), Csatári Mihály(7.
c), Hangyási László (7. b), Homok
Imre(6. b), Kovács Bence (5. b),
Poharelec Csaba (3. b). Felkészítőjük:

Varga Lajos és Pelesz Béla

legjobb 48 versenyzőhöz. Lackó és Viki
örömünkre és bánatunkra is a 49. helyet
érték el, megelőzve 10 helyezéssel a
másik magyar párost. Egy helyezéssel
csúsztak le a 48-as mezőny től.

A verseny vége előtt nagy
ceremóniát rendeztek, ahol valamennyi
induló páros fölvonult országának zász
laját a kezében tartva. Úgy gondoljuk
mindez kárpótolt bennünket, hiszen
boldogság töltötte el kis csapatunkat,
hogy ily módon is képviselbettük
Magyarországot. Ezután következett a
döntő, ahol 2 orosz, egy lett, olasz,
német és egy francia páros küzdött a
világbajnoki címért. Nagyon szoros volt
a verseny, de végül orosz páros lett az
aranyérem és kupa tulajdonosa, joggal.

Másnap Open Junior II. Latin
versenyen is részt vett párosunk, ahol
42 induló volt. Itt a 18. helyet érte el,

Lackó és Viki, ami
nagyon szép ered
mény ilyen erős

mezőnyben. A
következő nap fel-
nőtt párosunk,
Hajas Tibor
Kurilla Enikő állt
rajthoz. Ők két
helyezéssel marad
tak le, az elődön

tőbe jutó a 24
párostól.

Nagyon sokat
tanulhattunk a
versenyek láttán és
reméljük, hogy
hazánkban is olyan

MÁGUS-COMP
Számítástechnikai Szaküzlet és Szervíz
Gyomaendrőd. Fő út 230. (a gimnáziummal szemben)
Telefon: 66/581-610 E-maiI: magus-comp@bekesnet.hu
'Számítógép konfigurációk
összeállítása igény szerínt

-Használt alkatrészek értékesítése
és beszámítása
-Szakkönyvek

-Új és utángyártott festékpatronok, tonerek
-Internet elöfizetés és kártyás

-Helyi hálózatok tervezése. kivitelezése

'Számítógépek, nyomtatók, monitorok javítása

-Fénymásolás, faxolás, nyomtatás, szkennelés, internetezés.

Nyitva tartás: hétfától-péntekig 8-12-ig és 13-17
szombaton: 9-12 óráig

Az elmúlt évben már értesül
hetett a kedves olvasó, hogy a
gyomaendrődi Kner Tánc - Sport
Egyesület párosa Kurilla László
és Meszlényi Viktória részt
vehetett a Junior II-es Latin
Világbajnokságon Lettország
fővárosában, Rigában. Az idei év
eredményei alapján ismét
delegálták a párost e rangos
versenyre, ezúttal
Spanyolországba.

Szeptember első hetében tudtuk meg
az örömhírt, hogy a Magyar TáncSport

, Szakszövetség Lackót és Vikit nevezi a
: VB-re. Nagy felkészülés várt a párosra,
I minden nap edzettek a versenyre.

Október 27-én indultunk a nagy útra
Barcelonától északra Platja D'Aro
városába. Nagyon kedves, családcent
ri kus városka a tengerpart mell ett.
Szállásunk a verseny színhelyének
közelében volt. A világbajnokságot
október 29-én rendezték meg egy szín
vonalasan berendezett spoltcsarnokban.
40 ország legjobb 2 párosa állt rajthoz.
Érkeztek Japánból, Singapurból,
Amerikából, Dél-Afrikából, Izraelből és
még sorolhatnánk földünk országait,
akik között nagy büszkeségünkre mi
magyarok is ott lehettünk. Valamennyi
páros jól felkészülten érkezett a
versenyre, és a maximumot nyújtották.
Az első kör után kiválasztották a legjobb
24 párost, ezután a redance következett,
ahol még 24 párost választottak ki a
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Táncosok fergeteges hangulatú bálja
November 26-án a Körösmenti

Táncegyüttes Alapítvány és a

Körösmenti Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény ismét
megrendezte alapítványi bálját a városi
sportcsarnokban. Az est programjában
a növendékek bemutatója, s a pedagó
gusok táncán kívül sztárvendégként az
Irigy Hónaljmirigy együttes lépett

színpadra. A bál jó hangulatáról a

Suttyomba és a Bibuczi zenekar gon
doskodott.

A segítőkész vállalkozók, a szülők

és a pedagógusok munkájának köszön-

hetően több száz nyereménytárgyat
sorsoltak ki a 600 fős vacsoravendég

sereg és a nézőként jelenlévők között.
Az est a tanári kar által tavaly nagy

sikelTel bemutatott, s most közkívánat
ra megismételt Apáca Show-val indult,
majd a néptánc, modern- és társastánc
tanszak növendékei adtak ízelítőt

díjnyertes koreográfiájukból.
Lehetőség nyílt a különböző korosztá

lyoknak arra, hogy külön-külön, s

együtt is elkápráztassák a közönséget.
Az iskolai bemutató műsorát egy
keleties hangulatú hastánc zárta a

tanári kar előadásában.
A Körösmenti Táncegyütte~

Alapítvány és a Körösmenti Alapfokl
Művészetoktatási Intézmény ezútor

szeretné hálás köszönetét kifejezn
mindazon szülőknek, vállalkozóknak
segítőkész támogatóknak, akik hoz·
zájárultak a bál sikeres megvaló·

sulásához.
Külön köszönik Néineth Dezső é~

munkatársai támogató segítségét, ~

egyben kellemes karácsonyi ünnepeke

és eredményekben gazdag boldog II

évet kívánnak mindenkinek!
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En rődi Közösségi áz
decembe programjai

5502 Gyomaendrőd, Blaha u. 21.
Teiefon: 66/386·917

E-maii: kozossegihaz@bekesneUm
December 2-l9-ig, naponta 8-13 óráig, péntekenként csak 12

Iráig: Tüdőszűrés
December 17-én, 17 órától: Piros pezsgő címmel zenés, sok

lUmorral fűszerezett est, Kenéz Marianna, R. Kárpáti Péter szín
nűvészek és Albert Dezső karnagy, előadóművész

!~özreműködésével. Belépőjegyek elővételben december l-től
'ásárolhatók a Közösségi Ház irodájában 700 Ft/fő, illetve nyugdí
iasoknak és 14 év alattiak esetében 580 Ft/fő áron.
, December l6-án, 17 órától: Az MKDSZ karácsonyi ünnepsége

,l December 21-én, 15 órától: A Barátság Klub karácsonyi ünnep
léae

b December 28-án, 17 órától: Az I. számú Nyugdíjas Klub szil
'eszteri vacsorája
I December 31-én, 18 órától: Batyus Szilveszter 2005. a

I l~.özösségi Ház és a Barát:á? Klub sze::v~zésében, amelyre ~i~den
,Tdeklődőt várunk. Belepo csak eloveteIben: 1000 Ft/fo aron
lecember l-től kapható. Müsor, zene, tánc, tombola!

Január 21-én, 17 órától: Pótszilveszter a Barátság Klub
zervezésében.

Békés, boldog új esztendőt kívánnak
a Közösségi Ház dolgozói!

Gyermekekért Alapitvány tájékoztatása

sportcsarno
ecem eri pro ramja

• December 10. szombat 14.00 - 20.00
AmatőrLabdarúgó Terembajnokság "B"
csoport

• December 11. vasárnap 9.00 - 12.00
Gól suli Gál Ist"án szervezésében, 15.00 
20.00 Amatőr Labdarúgó Terembajnokság
"A" csoport

• December 16. péntek Szalagavató Kner
Imre Gimnázium és Szakközépiskola

• December 17. szombat 9.00 - 16.00
Szaloncukor Kupa (labdarúgás)

• December 18. vasárnap 15.00 - 20.00
AmatőrLabdarúgó Terembajnokság "A"
csoport

• December 22. csütörtök Szalagavató
Bethlen Gábor Szakképző Iskola és
Kollégium

• December 29. csütörtök 8.00 - 16.00
MÁV rendezvény

Verso Biztosítási Alkusz Kft.
Generali, Hungaria, Garancia, AB Aegon,
Uniqa, Union, Európa biztosítások teljes
körű ügyintézése.

- kárfelmérés
- korrekt, gyors kárrendezés,
- vagyonbiztosítás (lakás, üzlet, üzem, stb)
- kötelező felelősség-, Casco-biztosítás
- életbiztosítás
- nyugdíj-előtakarékosság

- egyéb módozatok az ügyfél igényei szerint.
Gyomaendrődi képviselet:

Kiss lajosné (Éva)
Gyomaendrőd, Madách u. 2/2.
Tel.: 66/284-989, mohil: 30/2660-788

; .

..................................................................................................................:

lóinak munkájához. Vagyon
gyarapodása 680.000 Ft volt,
amelyhez hozzájárult a novem
ber ll-én megtartott jótékonysá
gi vacsora bevétele, valamint a
szűlők adománya.

Az alapítvány tervei között
szerepel a Kis Bálint Díj
alapítása, az iskola tanulóinak
hovatartozását, egységes megje
lenését szolgáló nyakkendő és
sál vásárlásának támogatása, a
tanév végi jutalmazások és gyer
mekprogramok szervezése.

A további sikeres
együttműködés reményében
kívánunk minden Kedves
Olvasónak kellemes ünnepeket!

Az alapítvány kuratóriuma

Telefon: 20/9-527-636

CSARNOKOK, MAGTÁRAK
tervezését, kivitelezését vállaljuk!

FÉ
~----------------------------------------------------- -------------------.
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A Kis Bálint Általános Iskola
}yermekekért Alapítványa ezú
on· mond köszönetet minden
~edves támogatójának, akik
~005. évben munkáj ukkal,

~
dOmányOkkal segítették
űködését.

Az alapítványt 1997-ben a 2.
ifZ. Általános Iskola hozta létre
'0.000 Ft alaptőkével. Az
lapitvány jelenlegi vagyona
ilintegy három és fél millió
lorint. Ez évtől új kuratórium
l'ette át az alapítvány vezetését,
le1ynek elnöke R. Nagy Tibor,
agjai Amótszky Györgyné és
k Tímár Gyöngyi. Az
llapítvány idén 651.000 Ft érték
ien járult hozzá az iskola tanu-
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Melódia Üzletház decemebri ajánlata
Gyomaendrőd, Apponyi u. 12. Telefon: 66/285-426

VIRÁG
AJÁNDÉK

100 FT-OS
BOLT

FESTÉK
BARKÁCSÁRU

MELÓDIA
PRESSZÓ

Kültéri és beltéri
festékek rendkívüli ak
ciós áron! Függöny
karnisok, csipeszek
10% kedvezménnyel!

- Vágott és cserepes virágok
- Koszorúk, sírcsokrok

készítése élő és
szárazvirágból

- Asztali- és falidíszek
készítése különböző alka
lmakra megrendelésre is,

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig:

7.00-17.00-ig
szombaton és vasárnap:

7.00-12.00-ig

Ismét megérkezett
új szállítmányunk Dél
kelet Ázsiából! Rattan
ülőgarnitúrák, kiegé
szítő bútorok széles
választékban. Háztar
tási cikkek, ajándék
tárgyak!

Szeretettel várjuk kedves
vásárlóinkat!

Vállaljuk családi és
céges rendezvények
melegkonyhás lebo
nyolítását 60 főig!

Elektromos kerékpárok
akciós áron!

Gyermekkerékpárok
akciós áron!

Quad-ok akciós áron, már 270.000 Ft-tól.

láncfürészek: motoros már 39.900 ft-tól

Szervíz!

.J Á AMUABCMUSZAKI
Vaszkó és Társa Kft.
Gyomaendrőd, Zöldfa u. 1.
Telefon: 66/284-801
E-maii: vaszko@bekesnet.hu

KIVITELEZÉS
HŐSZIGETELÉS
GIPSZKARTON

SZERELÉS
ZSINDELYEZÉS

ci)
EMI·TOv

Minösitctt kivitelczó

Prokoncept
energiatakarékos épilési rendszer kétoldali höszigeteléssel

• 5O-70%-kal kevesebb fűlési költség· Höhídmentes szerkezet

ÉpíTÖANYAG

Gipszkarton 9,5 mm: 975 Ft/tábla
Gipszkarton 12,5 mm: 1013 Ft/tábla

• , Gipszk. impregnált 12,5 mm: 1688 Ft/tábla

Estrich beton 650,·/40 kg

Höszigetelö rendszer 2305 Ft/m'-töJ

JSOVER 10 cm höszig. 5500 Ft/tek.

Tetöfóliák 83 Ft/m'·töl

ISC ver .'0' Faanyagok, Jécek, deszkák

R' , o o o \ o Hajópadló 1600 Ft/m'
'o 'g.ps ,

'o o Frühwald térkövek!
E c o R A S T E R·

TEAIIAIIOVA Gyomaendrőd,Hősök útja 51.FriiIiWiIiI Telefon: 66/282-440, Mobil: 30/332·6075, 30/627-8234
~ Nyitva: hétköznap 7·17 óráig, szombaton 7-12 óráig

eE~sőÉPíJÉ~ZET
SZARAZEPITÉs
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CORINI ALKOTÁSOK AMŰKINCSPIACON
Marguerite de Corini "Vitorlás hajók" című képe csúcsáron a Villás Galériánál

A műkincspiac minden változásra
~rzékeny, akár a legfinomabb
Jarométer, de éppoly kiszámíthatatlan
is, mint az időjárás. Vannak, s talán nem
is érdemtelenül nagyra értékelt festők,

akiknek tekintélye ma már vitathatatlan,
de sztárolásuk mértéke olykor annál

inkább. A kereskedelmi érték és a
muveszi érték szerencsés esetben

közelít egymáshoz, de nagyon sok
,fáradságába kerül ez a fajta üzletpoliti
ka az igényesebb aukciós házaknak, s
I:sak hosszú távon térül meg.

I Vannak nagy, nemzetközi aukciós
házak, mint a Christine's, vagy a

Shoteby's és vannak a hazaiak, mint a
'Polgár, a Belvedere, a Belvárosi és a
Mü-Terem Galéria, vagy aKieselbach
baléria és Aukciósház, hogy csak a
legismertebbeket említsem, akik
megengedhetik maguknak a hosszú
távú gondolkodást. Egy-egy kiszemelt

müvésznek kiállítást rendezni, szpon
zorálni, gondoskodni, hogy jó sajtót
kapjon. Ha élő művész, magát az

alkotást és az alkotót finanszírozni, ha
elhalt, felvásárolni, neves

müvészettörténésszel könyvet íratni
!róla, stb., s ezután bevezetni a piacra.

Aztán vannak kis, vidéki galériák, s
:vannak apró, ócskásboltnak álcázott
zugüzletek, Ecseri-szerű

Ifégiségvásárok, ahol jó eséllyel bóvlit

,óznak az emberre, de a szemfüles
\nűvészetbarát itt is találhat ritka cse

megéket, csak neki értékes unicumokat.

Más kategóriába tartoznak azok a vidé
ki galériák, akik a helyi nagyságok és a
tisztes középszer alkotásaival kezdték, s
ma már, ha nem is a sztárolt élmezőny,

:je nívós, jó festők képeinek forgal
mazói lettek. Ezek a galériák a műke

reskedelem "kistigrisei", akik karmai kat

próbálgatva a meglehetősen telített

fővárosi piacra is bemerészkednek.

~ Ezek közül való a Villás Galéria is,
:lmelynek debreceni üzletében szept.
24-én megrendezett árverését - nyilván

nem véletlenül - a később csúcsárat elért

:llkotásokkal: Glatz Oszkár "Bujáki
lányok" és Corini, Marguerite de

.:,Vitorlás hajók" című képével hirdet-

ték. - Az idegen írásmód ellenére ugye,
ismerős a nevű. - A kiváló mester,

egykori főiskolai tanár Glatz művét 700
ezer Ft-ról indították, a kevésbé ismert,
de a jó szemű galériások által ma már

keresett és sokra tartott Coriniét pedig

550 ezerről. A leütési ára mindkettőnek

I millió forintot ért el, ezen az aukción
csúcsárat!

Visszamaradt azonban egy kissé
magasról, 850 ezerről indított Tóth
Menyhért mű, 180 ezerért egy kisebb
Rudnay, míg egy másik Rudnay alkotás

"Bábony" címmel 320 ezerről indítva
500 ezerért kelt el. Egy 480 ezerről indí

tott Szőnyi képet 700 ezerért vihetett

haza boldog, új tulajdonosa, míg a
nagyvárosi utcákat festő Berkes Antal

egyik "opusa" 170 ezerről indítva kiki
áltási árán kelt el.

Lassan, de biztosan halad tehát
Corini művészete az újbóli - már
hányadik? - felfedezése felé. Életútja

azonban még mindig kevéssé ismert.

Még a műveivel foglalkozó galériák is

következetesen téves adatokat közöl

nek, s megfiatalítják a művésznőt. Ez,

mint egykori színésznőnek, lehet, hogy
nem is lenne nagyon ellenére, mégis tar

tozunk az igazságnak a valós adatokkal.

Egyedűl a Kieselbach Galéria igazította
ki levelem nyomán adatait. Tehát,
Corini Margit 1897-1982-ig élt.

Egyébként éppen a Kieselbach

árverezett elsőnek a rendszerváltás után

újjá éledt, vagy újonnan alapított hazai

galériák közül 1997 decemberében

Corini alkotást. Talán a századik
születésnap tiszteletére beindult

hírverés és a Gyomaendrődi Városi

Képtár kiállítása is bátorította a

kezdeményezést. 1999-ben és 2000-ben

is aukcionáltak a Kieselbachnál egy-egy

Corini képet, igaz, elég szerény áron,

alkalmanként 60 ezer Ft-ról indítva. Az

akkori leütési árakról nincs informá

cióm. 1998 májusában az Élet és

Irodalom cikke szerint "viszonylag jó

áron kelt el Corini Margit párizsi

utcalányokat ábrázoló képe is." a

Belvárosi Galériában. A Kieselbachnál

feltűnt "Párizsi est", "Esti fények" és a

"Montmarte-i este" c. alkotások és a

Belvárosi "rosszlányai" azóta el is tün

tek a műkereskedelemből. Nyilván új

tulajdonosuk a maga örömére vásárolta

meg őket.

A most csúcsáron elkelt "Vitorlás
hajók" néhány évvel ezelőtt már szere

pelt a Villás Galéria kinálatában

emlékeim szerint olyan 120 ezer Ft

körüli áron, s tavaly ismét feltűnt egy

másik kép is, amelyet 1998-ban vásárolt

meg gyomai tulajdonosától egy

kecskeméti galériás jelképes összegért

és egy általa festett csereképért. Az org
onacsokTot japán gésa szoborral ábrá

zoló kép tavaly tűnt fel újra az Abigael

Galériánál 300 ezer körüli áron. Ez a két

mű forog a műkereskedelemben, de

számítani lehet rá, hogyaVillásnál elért

csúcsár hatására újabb képek kerülnek

elő. Talán feltűnik az 1992-ben ellopott

tizenhét Corini kép közül az a kilenc is,

ami a rendőrségi nyomozás ellenére

sem került elő. Bár ezeket fotók híján

elég nehéz lesz azonosítani.

Várható városunkban és a megyében

a műkereskedők, de a kalandorok inváz

iója is, akik számítanak a tulajdonosok

tájékozatlanságára. Ahogy Juszt László

mondaná: Ne hagyjuk magunkat be

csapni, átverni, legyünk óvatosak.

BuJa Teréz festmény szakbecsüs



Deutsch hat Zukunft,
azaz a német nyevnek van jövője ...

2005. december

Ez volt a mottója annak a megyel
rendezvényen k, amelyet a Békés
Csongrád Megyei Német
Iskolaegyesület a Kis Bálint Általános
Iskola felújított Hősök úti épületegy
ségében rendezett november 17-én.

Iskolánk tanárai és tanulói izgatottan
készültek erre a napra. A vendégeket
apró ajándékokkal fogadtuk, majd nyol
cadik osztályos tanulóink ünnepi műsor

ral tisztelegtek a nagy német költő és
drámaíró, Fridrich Schiller emlékének,
aki l 80S-ben, 200 évvel ezelőtt halt
meg. Fe1csendült énekkarosaink
előadásában Beethoven IX. szinfóniájá
nak egy részlete is, melyben a zene
szerző Fridrich Schiller német költő An
die Freude (Az örömhöz) című ódáját
zenésítette meg. Az Örömóda az Európai
unió himnusza lett. Ezután a 6. a és 6. c
osztályos tanulók a Hans im Glück című

mese dramatizálásával kedveskedtek a
vendégeknek. A gyerekek német nyelvű

előadása nagy sikert aratott.
A műsor után Magyar Béláné igaz

gatóhelyettes mutatta be iskolánkat a
megyéből érkezett pedagógusoknak,
majd Nagy Mária német szaktanácsadó,
a gyulai Implom József Általános Iskola
tanárnője nyitotta meg a rendezvényt. A
továbbképzés keretében iskolánk egyik
német tanára, Dubis Ferencné tartott
bemutató órát a 4. osztályos tanulóknál.
Jól sikerült, oldott hangulatú németórát
láthattak a vendégek. Ebéd után a
résztvevők Dr. Rolf Kruzinna előadását

hallgathatták meg, melynek címe:
Deutsch hat Zukunft - a német nyevnek
van jövője... Az előadássorozatot a
német nyelvtanulást segítő, továbbképző

Goethe Intézet szervezte.
Magyarországon kisssé visszaesett a

német nyelvet tanulni vágyók száma. A
legtöbb szülő angol nyelvet szeretne
gyermekével taníttatni, hiszen az angol
világnyelv. 2004. május elseje óta
hazánk is az Európai Unió tagja. Az
előadás során megtudhattuk, hogy az EU
legtöbb polgárának anyanyelve német.
Ugyanakkor az egyik legtöbbet használt
idegen nyelv Euróbában: az EU minden
harmadik polgára tud németül.
Németország Európa szívében fekszik,
kilenc más európai állammal határos, s
Magyarország legfontosabb gazdasági
partnere. A közvetlen külföldi befek-
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tetések egyharmada Németországból
származik, a magyar export több mint 40
százaléka német nye lvű országokba
irányul, s az import közel egyharmadát
innen szerezzük be. Az EU országaiban
is számos nemzetközi cég működik és
kínál kitűnő munkalehetőségeket az
európai munkavállalóknak.

A professzor beszélt arról is, hogya
turizmus is összeköti hazánkat a német
nyelvü országokkal: évente körülbelü]
3,5 millió vendég érkezik erről a
nyelvterületről, s az összes ma
gyarországi vendégéjszakák felét ők

veszik igénybe. Ha európai szintű szol
gáltatást szeretnénk nyújtani, beszélni
kell nyelvüket is. Azt is fontos tudnunk,
hogy anémet és a magyar történelem
szorosan összefonódik. A közös örökség
része az is, hogya német nyelv mindig
kiemelkedő szerepet játszott
Magyarországon. Ebben fontos szerep
jutott és jut ma is a hazánkban élő német
nemzetiségieknek is.

Városunkban is működik német
kisebbségi önkormányzat, mely segíti
iskolánkban a német nyelvoktatást. Már
több alkalommal szerveztek tanulóink
számára német nyelvi táborokat, s a
gyerekek pedig megyei német
nemzetiségi rendezvényeken
képvisel ték városunkat.

Iskolánk vezetősége is arra törekszik,
hogyatanulók minél eredményesebbek
legyenek az idegen nyelvek tanulásában:
a 8. osztályosok nyelvvizsgára
előkészítő szakkörökre járhatnak ettől a
tanévtől kezdve. Pedagógiai progra
munkban szerepel egy német nemzetisé
gi nyelvoktató program is, amely
bevezetése esetén a tanulók heti öt
órában foglalkozhatnának a német
nyelvvel.

A német professzor előadását az
iskolaegyesület közgyűlése zárta. A
vendégek elégedetten távoztak
iskolánkból. Bennünket, vendéglátókat
pedig örömmel töltött el az, hogy a
meghívott pedagógusok jól érezték
magukat. A rendezvénynek otthont adó
új Hősök úti épület a 2J. századhoz
méltó helyszínnek bizonyult, méltán
lehetünk büszkék rá.

Balla Károlyné,
magyar-történelem-német

szakos tanár
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Tóth Dominika
ezüstérme

November 5-én Miskolcon ren

dezték meg a Judo Diák B korcsoport

Magyar Bajnokságát. A legnagyobb

hazai versenyen a Gyomaendrődi Judo

Klubot három versenyző képviselte.

Tóth Dominika egy súlycsoporttal fel

jebb lépve a 33 kg-osok között

mutatkozott be, nem is akármilyen

eredménnyel. A döntőbe jutásért vívott

küzdelemig nem forgott veszélyben a

továbbjutása, ott azonban a miskolciak

kiválóságával mérkőzött és a hazai

közönség előtt győzte le küzdelmes

mérkőzésennagy riválisát.

A döntőben a tavalyi magyar

bajnok volt az ellenfele, aki ellen

sokáig yukoval vezetett, de a rutino

sabb budapesti lánya maga javára

tudta fordítani a mérkőzést. A tavalyi

Magyar Bajnokságon elért bronz utá;)

a mostani ezüst mindenképpen

figyelemre méltó eredmény.

Katona Akos 50 kg-ban két

győzelemmel a legjobb négy közé

verekedte be magát, de ott sajnos

kikapott a későbbi győztestől. A

vigaszágon mérkőzött országos har

madik helyért, de egy nagyon szoros

mérkőzésen vesztett, így ötödikként

zárta a viadalt.

Pintér Béla 35 kg-ban élete első

magyar bajnokságán megilletődött

volt, és ez rá is nyomta bélyegét a

versenyzésére. Két mérkőzésen

veszített, de bátrabb judóval mindket

tőt nyerhette volna, ugyanis ellenfelei

nem tudásban és erőben, hanem

inkább versenyrutinban kerekedtek

fölé.
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A Csejti iskola. Rojik Mihály, Hunya Elekné, Márton Gábor,
Borbély Sándorné, Gellai Jánosné kislányával, Márton Gáborné (1972)

Vendégségben otthon, Csejten

Felhívás az egykori csejtiekhez! zó-Beszéd!Tisztelt
Mélységesen fel vagyok háborodva, a

legutóbbi számban megjelent "A városháza
elégedett a fUrdőigazgató munkájával" című

írás miatt.
Kérdem én, hogyan lehet egy munkát

értékelni úgy, hogy azt sem tudják, mi folyik az
adott közintézményben, vagyis a gyomaendrő

di Liget Fürdőben. Tisztelt gyomaendrődi

Képviselő Urak (Hölgyek), őszintén mikor jár
tak az átadást követően a fLirdőben, mert hogy
sokszor nem találkoztam Önökkel, az biztos,
mivel én elég sokszor megfordulok az
intézményben. Ha esetleg meglátogatnák a
fLirdőt, akkor érzékelnék azokat az állapotokat,
ami jellemzi az itt folyó munkát.

Mint vendég nap mint nap tapasztalom azt a
sivárságot, hidegséget, ami erre az intézményre
jellemző. Kérem szépen, mondják meg őszin

tén, ez a fajta vendéglátás jellemző a mai kor
ban, amit ebben az amúgy szépen megépített
fürdőben tapasztalok?1 Lassan két hónapja
nem működik a belső uszodában a büfé, a
vendég egy üdítőt nem tud meginni! Az
uszodában szólhatna egy halk zene, a
gyerekekre gondolva lehetne pár játékot (cso
csó, sakk stb.) kihelyezni, ezzel is vonzani
őket. Kellene szervezni családi vetélkedőket,
úszóversenyeket, programokat, hogy ez a fürdő

egy szórakoztató központként működjön és
ezzel nagyobb bevételre tehetne szert, mert
nem hiszem, hogya napi átlagos 8-12 fő - amit
nap mint nap tapasztalok - nyereségessé teszi a
fürdőt.

Kérdem, akkor mivel elégedett a város
vezetése? A fürdőigazgatóval, aki nem találja
meg a hangot dolgozóival, akinek nincsenek
tapasztalatai és nem fogad el jobbító szándékú
véleményeket?! Javaslom a tisztelt igazgató
úrnak, hogy menjen el más fürdőkbe tapaszta
latszerzésre és a jó dolgokat hasznosítani kell
itt Gyomaendrődön is, hiszen a lehetőségek

adottak, csak ki kell használni I

Juhász János, "Öcsibácsi"
Gyomaendrőd

Köszönet

Levélcímünk:
Szó-Beszéd Szerkesztősége

5500 GyomaendrődPf.: 48.

Gyebnár Jánosné

Köszönöm mindazok elismerő szavait,
akik gratuláltak férjem, néhai Gyebnár János
kitüntetéséhez.

szeretnénk kifejezni mindazoknak,
akik ezt megszervezték. Köszönjük

szüleink és nagyszüleink nevében,

hogy egy új honfoglalás történt,
melyet egy földhalom, egy kő jelez.
Számunkra ettől a naptól ez egy
megszentelt hely, egy kegyhely, egy
képletes Csíksomlyó.

Jövőre szeretnénk újból, ugyanitt
találkozni minden kedves régi és új
ismerőssel. Csejten nincs kerítés,
korlátanok a lehetőségek és csak raj
tunk múlik, hogyan használjuk ki.

Tímár Vince

gasröptű irodalmi műsort túl
szárnyalt színvonalában az emlék

mű avatáson. Azt a találkozót, ahol 

egyetértve Tímár Vince unoka

testvéremmel - úgy érzem, adósak

maradtunk az ünnepség előkészítő

munkáit végző barátainknak.
Ezért a távolból én is azt kérem,

hozzunk létre egy anyagi alapot
arra, hogy tovább élhessen ez a

"csejti életerő"l

Hadd legyen egy - akár országos

példát állító - új zarándokhely

nekünk a csejti emlékmű.

Hadd jelenthessük őseinknek: A

legnagyobb értéket megőriztükl

Tisztelettel: Tímár Miklós,
Budapest

I Meghívót kaptunk Endrődről, a

ICsejtről elszármazottak baráti
Italálkozójára. Nagy volt az öröm,
,nagy volt a készülődés, és vártuk a
,nevezetes augusztus 27-ét.

IValóságos álom volt, amit megta
;pasztaltunk. Azt régről tudjuk, hogy
laz endrődi emberek mindig
ivendégszeretőek,önzetlen adakozók
[,és az utolsó falatot is megosztják
még az ismeretlennel is. De amit mi
kaptunk szépet, örömöt, az egy életre
,szóló élmény marad.

Ezért köszönetünket és hálánkat

Hat éves koromig éltünk

Csejten. 1956-ban, mikor

el költöztünk, még egy népes falu

emléke maradt hátra. Akkor még

inem érzékeltem azt az iszonyatos

írombolást, ami megalázta és csejti
isárba tiporta apai nagyszüleim 

I Hanyecz Anna és Tímár Mihály 
I szellemét és elvette anyai nagyapám

iUhrin Károly életét.
I Pedig szobrot érdemeltek volna

Iezek az ősök, akik olyan szépen

'j tudtak gyarapodni a semmiből és

Iilyen kemény örökséget hagytak

,lelkükben, ami képes volt életre

hívni az augusztus 27-i találkozót.

IIAzt a találkozót, ami pedagógus

:feleségem szerint is bármilyen ma-
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Bútorgyártó
cég

asztalosokat
keres felvételre.

Érdeklődni:

30/9-533-594

PVC
PADLÓSZŐNYEG

TAPÉTA
Nyitva a hét minden napján!

Gellai Miklós
Gyomaendrőd,

Fő út 29.

Telefon:
66/285·392

CJ<:e:rácson~i

köszöntő

Ezer kínzó kérdés ...
S mit felelsz te rájuk

Most, amikor újra
A Karácsonyt várjuk?

Szeretet a törzse,
Hitből van az ága,
A levele remény,
A dísze a hála.

Ürögdi Ferenc
református lelkipásztor soraival

kívánok
Önöknek Békés Boldog

Karácsonyt!
Domokos László
Gyomaendrőd

országgyűlési képviselője

~ eQj CÉv
receptje

~SSÖl1tő ésjókívál1ság

Végy tizenkét hónapot,
Tisztítsd meg minden irigységtől,

Keserűségtől, fösvénységtől és
nagyképűségtől,

Majd mindegyiket tördeld fel
harminc vagy hannincegy részre

Ez a mennyiség elég lesz egy évre.
Minden napot egyenként készíts ej,
egy rész munkából,
két rész derűből és humorból
Tegyél bele három púpozott

evőkanáloptimizmust,

egy teáskanál megértést,
egy szem iróniát és
egy csipetnyi tapintatot.
Majd öntsd nyakon az egészet sok

sok szeretettel.
Díszítésként pennetezd meg egy kis

figyelemmel és szervírozd minden nap
egy mosollyal.

(K. Elisabeth Goethe 1731-J808)
Tisztelettel: Domokos László

országgyűlési képviselő

WATT

Villamossági Bolt,
- Termosztátok (digitális és analóg típusok) .~

- Szénmonoxid érzékelők

- Karácsonytafüzérek és izzók

- Barkácsgépek

- Háztartási gépek

BoLdog karácsonyt kívánunk nJinden kedves olvasónak'

Gyomaendrőd,Fő út 214.

Telefon: 66/386·358

1l--lJl'í~
QBOl,81

Papírdoboz
Stancolt és hagyományos papírcoboz
gyártása!
Stancaforma készítés!

Róza Kft. Gyomaendrőd,Hársfa u. 8/1.

Telefon/fax: 66/282-095 • Mobil: 20/9142-122



Ingyenes apróhirdetések
HÁZ

Zöldövezetben, gyógyfür-
i dőhöz közel, kétszobás családi ház
· eladó. Irányár: 5,5 millió Ft.
é36/315-145

Endrődön a Baross utcában 3
) szobás. összközmi.íves, gaz-

dálkodásra is alkalmas ház eladó.
~Irányár:. 5,5 millió Ft. 30/381-31
41,30/413-7288

Eladó Gyomán az Attila u. 611.
szám alatt 5 szobás családi ház
melléképületek.kel. Egy évre előre

1foglalót elfogadok. Irányár: 14,9
millió Ft. Érd.: 30/66-77031 .

Endrődön, négyszobás,
összkomfortos családi ház mel

: léképületekkel, nagy telekkel,
i garázzsal eladó. Azonnal
beköltözhető. Irányár: 7,8 millió

Jt. Érd.: 285-8 l O, 70/2 I5-03-04
: Felújitott családi ház eladó.

Irányár: 6,5 millió Ft. 66/284-482
Ház eladó Endrődön, a

Szabadság ll. 5. sz. alatt. Irányár: 4
· millió Ft. Érd.: 66/386-353, du.
· Endrődön a Fazekas u. 8. szám
(alatt kétszobás, összkomfortos,
I belül igényes felújított, jó állapotú
I ház eladó. Irányár: 3,7 millió Ft.
,70/368-7118
,Endrődön többszobás,
· összkomfortos családi ház, kb. 500

négyszögöl telken, me 1-
· léképületek.kel eladó. Hitel fel ve
,hető, azonnal költözhető. Ir. ár: 7,8
'millió Ft. Érd.: 66/285-810,

70/215-03-04
~ Gyomaendrőd,Rózsa F. u. 14.
I szám alatti családi ház eladó. 4
: szobás+nappali, garázzsal, me 1
.Iéképülettel. Irányár: 9,5 millió Ft.
· Érd.: 66/284-295, 301249-7622

Gyomaendrődön kétszobás
családi ház eladó. Irányár: 6,5 mil
lió Ft. Érd.: Gyomaendrőd, Petőfi

S. u. 1.
Gyomán a Bajcsy u. 10. szám

•alatti ház eladó. Irányár: 2,8 millió
Ft. Érd.: este, 284-194

Gyomaendrődön az
Öregszőlőbenház eladó nagy kert
tel, alsó épületekkel. Irányár: 1,5
millió Ft. Érd.: Gyomaendrőd,

Zöldfa u. 7., Tel.: 30/537-2849
Gyomaendrődön felújított ház

eladó a Bajcsy u. 54. szám alatt,
'irányár: 5,3 millió Ft. Ugyanitt
automata mosogép eladó 20 ezer
Ft-ért. Érd.: 70/596-1882

Igényesen felújított kockaház
sürgősen eladó Gyomaendrőd,

Fegyvernek u. 40. szám alatt.
Irányár: 7,6 millió Ft. Érd.:

·70/336-1172, 20/455-4008
l Gyomaendrőd, Korányi u. 17.

szám alatti kétszobás ház gazdasá
gi épülettel sürgősen eladó.
Irányár: 2 millió Ft. Érd.: 70/388
1947

Négy szobás. összkomfortos
családi ház eladó. Irányár: 10 mil
lió Ft. Érd.: hétvégeken
Gyomaendrőd, Arany J. u. 16.
szám alatt.

Gyomán a Somogyi Béla u.
611. szám alatt kétszobás,
összkomfortos ház lakható mel
léképülettel , garázzsal eladó.
Lakótelepi csere is érdekel.
Irányár: 8 millió Ft. Érd.: 386-588

LAKÁS
Gyomán a Vásártéri ltp-en a 4

lakásos háztömbben, a Il/l. szám
alatt földszinti, 3 szobás lakás
eladó. Irányár: 6,5 millió Ft.
66/283-080

Gyomaendrődön az Ifjúsági
lakótelepen 2. emeleti, konvek
toros lakás garázzsal eladó.
Irányár: 7 millió Ft. Érd.: 20/386
5194

Gyoma, Fő út 173-179. sz.
alatti, OTP mellelti fóldszinti lakás
2006. januártól kiadó. 30/207 J940

KERT, TELEK
Kecsegés zugban horgásztelek

eladó. Villany, kövesút, horgászjog
van. Gyep-legelő csere érdekel.
Irányár: 2 millió Ft. Érd.: 66/581
500

Gyomán a Bánomkertben 844
m' területü zártkert 20 m'-es
épülettel, gyümölcsfákkal, fúrott
kúltal, villanyárammal eladó.
Irányár: 800 ezer Ft. Érd.: 20/533
26-33,30/574-3045

Endrődön a Toronyi út végén a
körgát külső oldalán közművek

mellett, 2021 m' terület eladó.
Irányár: !80 ezer Ft. Érd.: 06
1/376-8944

A Pocos kertben 1561 m' kert
sürgősen eladó. Fele szántó, fele
gyümölcsös. Irányár: 140 ezer Ft.
Érd.: 20/3750-798

Gyomaendrődön az Álmos
domb utcában kert eladó
gyümölcsfákkal, fúrott kúttal, vil
lany bevezetve. Bármilyen csere
érdekel. Irányár: 300 ezer Ft. Érd.:
70/230-9948

Gyomaendrődöna Zalka Máté
utcában kétszobás 516 négyszögöl
zárt kert eladó, telekké minősíhető.

Irányár: 680 ezer Ft. Érdeklődni:

30/360-8142
A Csepűskertben 1,5 hektár

szántófóld eladó. Irányár: 620 ezer

Ft. Érd.: 66/285-510, Gárdonyi u.
49/1.

A Csepűskertben 3 különböző

területű szántófóld eladó. Irányár:
10 ezer Fr/Ak. Érd.: délután,
70/606-1928

ÁLLAT
Két tehén borjával (3 hóna

pos), egy vemhes tehén (várható
ellés dec. 21.) eladó. Érd.:
Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 19.
Tel.: 30/602-32-37

Lakáshitej, személyi
kölcsön, hitelkártya!

70/226-9876

Nagy májú tömölt kacsa
megrendelhető. Ugyanitt nagy
üzlethelyiség kiadó raktárnak,
műhelynek. Érd.: 66/285-495

JÁRMŰ
Gilera RC 50 enduró motorke

rékpár elől-hátul tárcsafékes,
vízhűtéses, kevés km-rel, szép
állapotban, jó gumikkal eladó.
Irányár: 185 ezer Ft. Érd.:
30/9257-481

Yamaha Jog robogó jó állapot
ban eladó. Érd.: 70/3370-994

Jó állapotú Simson 51-es
segédmotorkerékpár eladó 50 ezer
Ft-ért. Érd.: 70/230-9948

Toyota Corolla 1,3-as, 2007-ig
műszakival, vonóhoroggal eladó.
Részletfizetés megoldható.
Irányár: 230 ezer Ft. Érd.: 70/312
28-37

VW Passat 1,6 TD - 91-es,
metálfekete, szervókormánnyal,
központizárral, magnóval, alufel
nivei, vonóhoroggal,
Magyarországon vásárolt, tulaj
donostól eladó. Irányár: I millió
Ft. Érd.: 70/313-86-84

EGYÉB
Négytagú család albérletet

keres. Sürgős' Érd.:
Gyomaendrőd,Bocskai u. 52.

Számítógépasztal és kisméretű

íróasztal eladó. Irányár: II és 12
ezer Ft. Érd.: 20/5198-764

Fő út 68. szám alatt egy 24 m'
es kéthelyiségből álló üzlet kiadó.
Irányár: 20 ezer Ft. Érd.: 30/388
0843

A gyomai strandon
melegkonyhás, felújított üzlet áron
alul eladó. Önálló tulajdonú
terület. Irányár: 14 millió Ft. Érd.:
30/380-2558

Egy kettes mélyszántó eke,
függesztett 3-tagú nehéz fogas
cladó. Érd.: 30/349-2141

Gázkazán, gáztűzhely és gyer
mek kiságy eladó. Érd.: 301261
5127,30/558-3083

Vetőgép, Vogel eke. borona,
bálás szalma. széna. hizók eladók.
Érd.: Gyomaendrőd, Móra F. ll.

20., Tel.: 284-082
Pool billiárd asztalok és cso

csóasztal eladó. Érd.: 30/380-2558
Világos, 2x3 méteres közép

szőnyeg, ágyazható kanapé két db
görgős fotellel eladó. 20/337-6819

Használtcikkek: hi.ítő,

fagyasztó, kombihütő, kerékpárok,
gáztűzhelyek, CD-s rádiósmagnó
eladó. Érd.: Gyomaendrőd, Körgát
u. 25. Tel.: 282-366, 30/978-1803

Jó állapotú 3 funkciós nagyke
rekü babakocsi esővédővel eladó.
Irányár: 13 ezer Ft. Érd. 30/487
3964

Eladó: négyelemes áthidalós
szekrénysor, 4 személyes rekamié,
két db fotel és egy TV állvány.
Érd.: 30/489-5886

Eladó egy 1,5 kW-os, három
fázisú villanymotor és egy háro
majtós ruhásszekrény. Érd.: 282
798

Szekrénysor valamint 2 db
nagyméretü hangfal eladó. Érd.:
66/386-840

Gyomán, a Fő úton
üzlethelyiségek eladók

vagy hoszabb távra kiadók.
30/852-9583

Eladó: használt Fég 12-es
falikazán, 51-es fali vízmelegítő,

200 l-es villanybojler, öntöttvas
ftirdőkád, keringtető szivattyú és
golyós csapok. Érdeklődni:

661283-108, este.
Eladó Whirpool elöltöltős

automata mosógép, hintaszék,
ágynemütartó, 2 db fotel, gyer
mekbicikli. Érd.: 20/96-14-336

Eladó: heverő, 3 fázisú daráló,
házi készítésű oszlopos fúró,
mázsa, tűzhely. Érd.: 20/255-9403

Gyomán a Bajcsy u. 93 szám
alatt eladó: rekamié, szék, fotel,
asztal, konyhaszekrény. Meg
tekinthető: szombat

Eladó cirkula, PB palack,
kisméretű íróasztal, 120 literes
hűtő, 26-os férfi versenykerékpár.
Érd.: 66/284-327

Vízmelegítős gázbojler olcsón
eladó. Érdeklődni: 66/282-156
Gyoma, Sallai u. 2\.



Megnyitottam

Kozmetikai Szalonomat

Békés. boldog karácsonyt és
szerencsés új évet kívánok!

G " O~O tOkacsl ~ ~ P I a
Gyomaendrőd, Pásztor u. 25. Tel.: 66/282-609

Irányár: I
I

Érdeklődni: I
I

Aláírás: I
I

Köszönet az 1%-ért
A Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány köszönetet

mond mindazoknak, akik adójuk l százalékának átu
talásával 108 ezer 17 forintot juttattak az alapítvány
számlájára. A fenti összeget viseletek vásárlására
fordítottuk. Köszönjük segítségét! Az alapítvány
bankszámlaszáma: 53200125-10002096, adószáma:
18370236-1-04

Ingyenes az apró!
A Szó-Beszéd ingyenesen jelenteti meg azoknak az olvasók
nak a lakossági apróhirdetéseit, akik ezen a szeivényen
küldik be megjelentetés céljából l A szelvényen a megjelölt
helyre kell beírni a kívánt szöveget és a szelvényt leve
lezőlapon vagy borítékban elküldeni a következő címre: Szó- .
Beszéd 5500 Gyomaendrőd, Pf.: 48. Egy apróhirdetés
szövege lehetőleg ne tartalmazzon 15 szónál többet! A hirde
tések szövegéért felelősségetnem vállal a szerkesztőségi

Feladó neve: .

Címe: .

Az apróhirdetés szövege: .

Mammut tec Hungary Kft.

logisztikust és pénzügyi
előadót/közgazdászt

munkatársakat keres német nyelvtudással!
Keresünk továbbá tűzőnőket!varrónőket!

: Jelentkezni személyesen a kft. Körösladányi úti központjában lehet.

. Telefon: 66/581-060

r--------------------------------~

j i
i I

Hagyományos, valamint
Mountain Bike és verseny ke
rékpárok mindennemű karban
tartását, javítását, felújitását vál
lalom. Érd.: este 5 óra után és
hétvégeken, 282-592

FESTŐ

SZAKMUNKÁSOKAT
keresek felvételre!

20/9645260

Veszélyes fák kivágása (fenyő

is), gallyazása, döntés, tűzifa

felvágása láncfűrésszel elérhető

áron. Érd. 70/283-0347

Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok!

Gyomán. a Fő út 224. szám alatt.

a katolikus templom mellett. a fodrászat emeleti részén!

Szeretettel várom kedves vendégeimet
kedden és csütörtökön 8- I6 óráig.
szerdán és pénteken I I-I 9 óráig.

szombaton 8-12 óráig.

Putnoki Nikoletta • 30/532-70-17

Minden típusú háztartási

gázkészülék javítását,
beüzemelését, átvizsgálását vállalom!

(Gázkazánok, vízmelegítők, konvektorok stb.)

Telefon: 30/472-45-65

Takarítást időseknek, bevásár
lást, mosást vállalok. Ugyanitt asz
tali tüzhely eladó. Érd.: 30/858
60820

Favágást és házkörüli munkát
vállalok. Telefon: 20/314-0920

Gépírást, szövegszerkesztést
vállalok. Érd.: 284-167

Korrepetálás, felzárkóztatás
másnapra, dolgozatokra,
versenyekre való felkészítés
általános iskolásoknak. Érd.:
30/856-3218

A Pájer Pékség
szakmunkást és női segédmunkást

keres felvételre.
Jelentkezni személyesen

Gyomaendrőd,Rákóczi u. 32. szám alatt.

MUNKÁT
KERES, AJÁNL

TOTÓ LOTTÓ @.ij)
megnyitottam új lottózómat
a Fő út 174. szám alatt a Quelle ruhaüzletben
(a Tímár Panzió mellett) ahol feladhatja minden
típusú játékszelvényét, valamint
vásárolhat kaparós sorsjegyet is.

Qulle Ouelle Quelle Quelle
Az üzletben továbbra is kapható
a Quelle katalógus ruhái féláron!
Váram kedves vásárlóimat!

--~-----------------------------~



--Megnyílt a Körös Uzletház
November 21

én Gyomán a
Mirhóháti út 33.
szám alatt, a volt
lakatos nyomda

/ épületében m~g

nyílt a Körös Uz
letbáz. A földszinti

I 300 négyzetméte
ren kapott helyet az
Euronics Műszaki Áruháziánc üzlete és .

á a Diego szőnyeg és lakástextil bo10a.
Török Sándor, az új üzletház üze

e
meltetője lapunknak elmondta, hogy

~ az épület emeletén december közepén
nyitják meg a Balla Bútor Üzletiánc

;~ 400 m2-es bemutatótermét, ahol a ki
~ állított bútorok megrendelhetőek.

l Több mint SO féle bútorcsalád, külön-
•1 böző színű és stílusú bútoraiból ren

delhet a vásárló.
- Az üzletház mindhárom részle

gében lehetőség van hitelre történő

vásárlásra is, akár előleg befizetése
nélkül. A hitelügyintézés a helyszí
nen történik.

A Diego-ban vásárolt szőnyegek

beszegését, valamint a lakástextíliák,
függönyök igény szerinti készre var
rását a helyszínen vállalj uk. Gyoma
endrőd területén egyébként a terjedel
mesebb árucikkek házhoz szállítását
ingyenesen végezzük.

Karácsonyi ajándékait
itt vásárolja meg!

Idén az üzletház folyamatos nyitva
tartással válja kedves vásárlóit.:

Hétköznap 8.30-18.00-ig,
szombaton 8.30-13.00-ig,
vasárnaponként 8.30-12.00-ig.

Szakképzett eladók, udvarias
kiszolgálással várják a vásárlókat.

Telefon: 66/285-559
Kellemes karácsonyi ünnepeket és

boldog új évet kíván minden kedves
vásárlójának a Körös Üzletház!

119.400 Ft
68.400 Ft

116.500 Ft

5500 Gyomaendrőd,Fő út 140/1. • Telefon: 661282-831

3·2·1 ülőgarnitúrák: j3&48fJ11
Étkező garnitúrák: JIUHHtFi'
ECO étkező garnitúra: j2Z-.38ft'Ff
Franciaágyak: ~ 29.500 Ft

zekrénysorok, konyhaszekrények~

TV állványok nagy választékban.
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