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Minden kedves Olvasónknakjó egészséget, boldog, ~
eredményekben gazdag új esztendőt kívánunk! ~
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A TARTALOMBÓl:
jakosainkról 3. oldal
erjú Dógi Jánossal , 6. oldal
.rahang Egyesület beszámolója , , 7. oldal
(is Bálint iskola oldala , , oO oO 8. oldal
Kás-pályázat oO oO' OO oO .. ,. 5. oldal
Idesi Zoltán üdvőzlője 16. oldal
mokos László oldala oO , 10. oldal

GENERALI BIZTOsíTÓ
Teljes körű ügyintézés

kárfelmérés
korrekt. gyors kárrendezés
vagyonbiztosítás (lakás. üzlet. üzem... stb.)
kötelező felelősség-, Casco-biztosítás
életbiztosítás
nyugdíj -előtakarékosság
egyéb módozatok áz ügyfél igényei szerint

GYOMAENDRŐDIKÉPVISELET:
üSS Lajosné (Éva) Gyomaendrőd. Madách u. 2/2.

Tel.: 66/284-989. mobil: 30/2660-788

ct ...
A lakáshitel házhoz jön! .

nki hitelek teljes körű, ügyfélcentrikus, gyors és szakszerű ügyintézéssell :
Építkezni, vásárolni, bővíteni, korszerűsíteni, :

felújítani vagy egyéb célra szeretne hitelt? •
erhelt ingatlanra is van hitellehetőségl • Hívjon és segítünk!

t.;apkamat 2,9%·tól •
Referenciamunkákkal rendelkezünkl

Ahitel közvetítése és lebonyolítása az Ön igényének és kényeimének :
megfelelően történikl. Szolgáltatásunk ingyenes!

További lakáscélú megtakarítások ügyintézése :
pl. - OTP-lakástakarékpénztár (LTP) 30% állami támogatással!

- Egyéb lakáscélú megtakarítások lehetőségei •
(20% adókedvezmény) már 1hónap után hitellehetőség

th Jánosné, üzleti főtanácsadó Tóth János, területi képviselő
20/9376-738 20/9220-990

Önálló irodánk, ügyviteli asszisztenssel: :
Mezőberény, Bajcsy-Zs. u. 27. • Tel./fax: 66/352-537 •
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BOLDOG ÉS EREDMÉNYES ÚJ ÉVET
kíván minden önkéntes segítőjének, adományozójának. tagjának és

véradójának aMagyar Vöröskereszt Gyomaendrődi Területi Szervezete!

Tisztelt Véradóink!
AVöröskereszt városi véradónapot szervez: 2005. január 10-én és 17-én

8-12 óráig agyomai városrészben aKatona József Művelődési
Központban; 2005. január 24. és február 7-én 8-11 óráig,

az endrődi városrészben. aBlaha Közösségi Házban.
Szeretettel uáTjuk uéradóinkat!
KURILLA JÁNOSNÉ ter. yez.

URUl
Vásároljon hazai gyártású bőrcipőt, bőr béléssel,

garanciával a Turul Cipő Kft. mintaboltjában, a gyár
telephelyén, a Szabadság tér 2. szám alatt, a sport
csarnok mellett.

Saját gyártású téli bébi·, gyerek·, fiú·, lányka', női és
férficipólc széles választékával várjuk kedves vásárlóinkat.

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 9-17 óráig. szombaton: 9-12 óráig
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Az Apolló moziban, 2005. január 20-án 18.30 órától
díszelőadás keretében vetítik le Mészáros Márta rendező filmjét,
A temetet/en ha/ott címűt. (Magyar-szlovák-lengyel nagyjáték
film. Forgatókönyvíró: Mészáros Márta, Pataki Éva. Dramaturg:
Gizela MihálikolJá, Jancsó Miklós.) Vetítés után a közönség
találkozó vendége lesz Mészáros Márla, a film rendezője, Jan
Nowiczki és Horváth Lili.

A temetetlen ha/ott Nagy Imrének állít emléket. szubjektív
szemszögből bemutatva életét az 1956-os eseményektől a
kivégzéséig, majd utóéletét napjainkig. A forgatókönyv Nagy
Imre naplója és lánya - Nagy Erzslébet - visszaemlékezései,
valamint hiteles dokumentumok alapján készült. A filmbe
illesztett korabeli archív filmrészletek dokumentálják a korszak
meghatározó politikai eseményeit, hitelesen közvetítik a
korhangulatot.

Régóta készülök arra, hogy filmet készítsek Nagy Imréről

vallja Mészáros Márta. Ahiteles és pontos történelmi háttér biz
tosítása végett a forgatást hosszas adatgyűjtés előzte meg,
ugyanakkor nagyon fontosak azok a jelenetek, melyeket
színészek játszanak, hiszen ők teszik átélhetővé atörténetet.

Májusban átadták az új fedett uszodát

A novemberi ünnepségen, a 200 éves endrődi katolikus
templomban Gyulai Endre püspök ünnepi istentisztelete

Burgonyát kaptak ajándékba
A Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Gyomaendrődi Egyesülete egy

kondorosi vállalkozó által felajánlolt adományt vehetett át, amely Domokos
László országgyülési képviselő közvetítésével került ide. December 29-én aztán
elkezdték kiosztani a rászorultaknak, az egyesület tagjainak az élelmiszert.
Természetesen szívesen fogadták a210 darab huszonöt-harminc kilogrammos
zsákot. Ebből kapott egy szállítmány! az ecsegfalvi egyesülelük is.

Váratlanul ért bennünket ez afelajánlás, amit Karácsonykor tudtunk meg 
mondta Tímárné Kozma Ágnes, az egyesület elnöke. Nagyon örültünk neki, mert
még Ilyen nem volt az egyesület életében. Tényleg nagyon rászorultaknak
nevezhetjük az egyesület tagjait, márt csak azért ís, mert van, aki csak arokkant
nyugdíjából él. A kétezer tagunk közül körülbelül százhúsz emberi tudtunk
kiválasztani, értesíteni. Azonban az emberek között gyorsan terjedt ahír, ezért
hamar kiegészült ez a lísta. Az endrődi Rózsakert Kincs Az Életed Alapítvány
logyatékossággal élő gyermekeí ís kaptak belőle. Nagyon köszönjük a vál
lalkozának és Domokos Lászlának ezt az adományt - tette hozzá végül Tímárné
Kozma Ágnes elnök.

A2004. december 5-i
ügydöntö népszavazás eredményei
A névjegyzékben szereplő választójogosult állampolgárok száma

Gyomaendrődön 12419 fő voll. Megjelent 3419 fő, 27,53%. Érvényes
szavazó lapok száma 3407 volt, érvénytelen 12.

Kérdések és voksok
1. "Egyetért-e Ön azzal, hogy az egészségügyi közszolgáltató

intézmények, kórházak maradjanak állami, önkormányzati tulajdonban,
ezért az Országgyűlés semmisítse meg az ezzel ellentétes törvényt?"

Igennel szavazók száma 2073, nemmel 1254. Érvényes szavazat
3327, érvénytelen 80 volt. Amegjelentekhez képest az igennel szavazók
aránya 60,6%.

2. "Akarja-e, hogy az Országgyűlés törvényt alkosson arr61, hogy
kedvezményes honosítással - kérelmére - magyar állampolgárságot
kapjon az amagát magyar nemzetiségűnek vatfó, nem Magyarországori
lakó, nem magyarállampolgár. akimagyar nemzetiségél a2001. évi LXII.
törvény 19. §-a szerinti - Magyar igazolvánnyal- vagy amegalkotand'5
törvényben meghatározott egyéb módon igazolja?"

Igennel szavazott 1464 fő, nemmel 1851. Érvényes szavazat 3315,
érvénytelen 92 volt. Amegjelentekhez képest az igennel szavazók aránya
42,8%.

Az Országos Választási Bizottság jelentése szerint a választás nem
volt eredményes az azonos jellegű szavazatok elégtelen mennyiség,;
miatt.

2004. december 14-én a szavazatok újraszámlálását rendelte el a
Legfelsőbb Bíróság, aMagyarok Világszövetsége kifogása alapján.

G:·omaendrödön a 4 választási körzetben végrehajtott
újraszámlálás O(nulla) eltérést hozott.
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adzáró vacsora akajakosoknál

Körös Kajak Sportegyesület

Körös Kajak Sportegyesület

Közhasznúsági jelentés
AKörös Kajak Sportegyesület 2003. évi tevékenységéról

Három alkalommal tornatermi edzésen vesznek részt, egy alkalommal úszás,
egy alkalommal pedig k0nditerem a program. A kisebbek pedig asúlyzózás
helyett is úszni jár,lak.

A Körös Kajak Sportegyesület továbbra is várja a sportolni vágyó
gyerekeket. Mindenkinek ajánljuk, hogy tekintse meg honlapunkat is
(www.koroskajak.hu). ahol sok információt talál az egyesületről

Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki valamilyen formában
támogatta az egyesületet.
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munkájukat társadalmi munkában

Eredménykimutatás (ezer forintban)

Mérleg (ezer forintban)
A. Befektetett eszközök
E. Tárgyi eszközök
B. Forgóeszközök
B. IV. _ Pénzeszközök

Eszközök összesen
O. Saját tőke

O. I. Induló tőke

O. II. Tőkeváltozás

Ebből tárgyévi eredmény
Források összesen

A. Összes közbasznú tevékenység bevétele 2362
A. 1. Közhasznú célra,

működésre kapott támogatás
A. 1. b. Államháztartás alrendszerétől

A. 1. c. Más adományozótól és 1%-ból
A. 2. Közhasznú tevékenység ből származó bevétel
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
C. Összes bevétel
D. Közhasznú tevékenység költségei

Ebből:

Anyagi jellegű ráfordítások
Értékcsökkenési leírás
Egyéb költségek

E. Vállalkozási tevékenység költségei
F. Összes tevékenység költségei
G. Adózás elötti eredmény
I. Tárgyévi eredmény
Az egyesület vezeto tisztségviselői

végzik.

A Körös Kajak S.E. közhasznú Szervezet (Békés Megyei Biróság Pk. 60.
10/1998/6. sz. végzése) az egyesület kiadásai az S.E. Alapszabályában foglalt
célok megvalósítására irányulnak, úgymint:

• lehetőséget biztosítan i alakosoknak, különösen a fiataloknak az
evezőssport meg ismeréséhez, gyakorlásához

• lehetőséget adni afiataloknak aszabadidő hasznos eltöltésére
• keretet adni atömegsport és versenysport számára
• a kajakozás népszerűsítése Gyomaendrődön, népszerűsítő versenyek

szervezésével.
A kiadások tekintélyes hányadát az új vízitelep kialakítására fordítottuk.

Aberuházás első szakaszának befejezése és átadása októberben megtörtént.
A működési kiadások a versenyekkel kapcsolatos költségekből, a

sporteszközszállító jármű üzemeltetéséből, utazási és telefonköltségekből

tevődnek össze.

AKörös Kajak Sportegyesület 2004. november 26-án tartotta az évadzáró
vacsoráját. Az est nagyon jól sikerült, minden meghívott vendég, gyermek,
szülő jól érezte magát ahajnal ig tartó mulatságon.

Bevezetőben néhány gondolat az előző évről is: 2üü3-ban aversenysze
zon kezdetén a régi edzők más irányú elfoglaltsága miatt kellett edzőkről

gondoskodni. Ekkor két lelkes kajakos vette át a gyerekek felkészítését. de
ebben az évben csak amegyei versenyeken való tisztességes szereplés volt a
cél. Kétségtelen, hogya klub egy kisebb válságban volt, de aszülők, és főleg

a vezetőség töretlen lelkesedésének köszönhetően fennmaradt az egyesület,
sőt a vízi telepen elkészült a csónaktározó is. így már lényegesen jobb
körülmények között kezdődött meg 2003 szeptemberében afelkészülés ismét
arégi edzőkkel. Atéli alapozás jól sikerült, már megkezdődtek avízi edzések,
amikor ismét edző nélkül maradt a csapat. Külföldi munkavállalás, illetve
egészségügyi okok miatt nem tudták vállalni a további munkát. A
vezetőségnek nem kis munkával sikerült egy szarvasi edzőt, Nyerges Attilát
megnyerni a versenyszezon idejére. Itt szeretnénk utólag is megköszönni
munkáját. 2004 szeptemberétől Kovács Gábor vette át az edzések vezetését.
Személyében megtalálva látszik a Körös Kajak Sportegyesület hosszú távú
edzője, akinek a munkájával sok szép eredményt fognak elérni agyomaend
rődi kajakosok.

Afenti problémák miatt 2003-ban nem volt évadzáró vacsora, ezért min
denki nagy lelkesedéssel várta a mostanit. A rendezvényünket megtisztelte
Kovách Ákos kétszeres ifjúsági világbajnok is, aki az egyesület pártfogója is a
Magyar Kajak-Kenu Szövetségben. Alegnagyobb sajnálatunkra Janics Natasa
kétszeres olimpiai bajnok kajakozó, az utolsó pillanatban lemondta meghívá
sunkat, mert hamarabb indultak edzőtáborozni.

A vacsora előtt a klub elnöke beszámolt az év eseményeiről , ered
ményeiről. Megemlítette a telepen végzett ezévi munkákat, melyek a
következők voltak: a telephelyen már régebben elkészült a teljes épület
alapozása, és mint azt említettük, acsónakház is elkészült. A leendő öltözők,

vizesblokkok és atéli edzéseknek helyet adó helyiség viszont még hátra van,
így az idén az aljzatbeton, illetve aszükséges csövezések készültek el. Teljesen
befejezésre került astég, illetve acsónakházban is történtek némi fejlesztések,
ahajók biztonságos tárolására szolgáló tartók készültek el. Ebben az évben az
épületre kisebb összeget tudott fordítani aklub, de nagyon nagyeredménynek
tartjuk, hogy sikerült egy 4-es hajót venni. Ezzel az egyesület nagy problémá
ja oldódott meg, eddig ugyanis nem tudtunk négyest indítani aversenyeken,
így sokszor hátrányban voltunk más egyesületekkel szemben. A jelenlegi
sportolóinkkal viszont jövőre 2-3 csapattal is lehet indulni anégyszemélyes
hajóban Közben áttértünk az eszközfejlesztésre, afenti hajón kívül egy MK-1
es kajakot szerzett be az egyesület, illetve jó néhány lapátra is szükség voll.
Szeptemberben még így is előfordult, hogy csak váltva tudtak edzeni a
gyerekek, mert nem állt rendelkezésre elég hajó. Pedig így is több gyerek saját
hajóban edz és versenyez.

Ezek után szólt az ezévi az eredményekről, melyek akövetkezők:

Magyar bajnokságon egy VI., egy VIII. és két IX. helyezés.
Vidék bajnokságon egy IV. és három-három VIII. és IX. helyezés.
Országos diákolimpián egy I. és egy III. helyezés.
Régiós diákolimpián egy 1., öt III., két-két V. és VI. helyezés.
Klubközi versenyeken szerepeltünk Szarvas, Békésszentandrás,

Tiszafüred, Miskolc, Szolnok, Velence egyesületei által rendezett versenyeken,
és természetesen asaját versenyünkön, ahol összesen 8arany, 10 ezüst és 14
bronzérmet és számos IV., v., VI. helyezést értek el versenyzőink.

Ezt követően a versenyzok egy kis jutalomban részesültek. Mindenki
kapott valami hasznos dolgot, amit a későbbiekben tud hasznosítani a
felkészülésében. Volt, aki,nek lapát, volt, akinek súlyzó, vagy éppen póló jutott.

Ezek után meghívott vendégünk adott néhány tanácsot agyerekeknek.
Majd következett avacsora, utána ahajnalig tartó beszélgetés, mulatozás.

Akajakos szülők felelevenítették egymás között anyári versenyek alkalmával
történt táborozások emlékeit.

Összességében egy jól sikerült évet zártak a kajakosok, amelyet kitartó
munkával még tovább lehet fokozni. Természetesen az évadzáró vacsorával
nem állt meg a felkészülés, a gyerekek minden nap szorgalmasan edzenek.

1''' ....,.,rl~
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Képviselő-testületiülés anyagából 2004. december 23-án

NAPIREND ElŐTTIEKBŐl
A Kis Bálint iskola Hősök úti épületének bővítésével kapcsolatos támo

gatási szerződések aláírása január 6-án történik meg a tervek szerint. Ezt
ünnepélyes keretek között kívánják megtenni, mert ez a szerződés lesz a
régióban az első ilyen jellegű beruházás Az ünnepélyes eseményen jelen lesz
és beszédet mond dr. Kolber István, a Regionális fejlesztésért és feizárkóz
tatásért felelős tárca nélküli miniszter, dr. Balogh László, a Dél-Alföldi
Regionális Fejlesztési Tanács elnöke. A projekt hel\'színén ünnepélyes alap
kőletételre is sor fog kerülni.

AVízműnél az átszervezés beindul. Ennek során valószínűleg Ecsegfalva,
Dévaványa, Körösladány agyomaendrődi kirendeltségtől elkerül. Az eddigi ter
vek szerint Gyomaendrőd lesz aközpontja akörzetnek, és nem Szarvas.

Beszámolt a testületnek dr Csorba Csaba jegyző a december 5-i nép
szavazás eredményéről, amely problémamentesen lezajlott. Ezt követően az
OVB-től értesültek, hogy Gyomaendrődön négy szavazókörzetben kell a
szavazatszámláló bizottságnak megállapítania ísmételten az eredményt. Ezt
követően sem történt egy esetben sem eltérés az eredményben Arra pedig még
most sincs egyértelmű magyarázat. hogy miért éppen Gyomaendrődön ren
delték el az újravizsgálást a legnagyobb számban megyénkben. A szavazat
számláló bizottság tagjai bizony zokon vették, sérelmezték, hogy minden
különösebb indok nélkül kétségbe vonták tevékenységük tisztaságát

Az alpolgármester, Katona Lajos javaslatára a képviselő-testület

köszönetét fejezi ki a szavazóbizoltságnak, a szavazatszámlálóknak
munkájukért Bíznak benne, hogya következőkben is részt vesznek aválasztá
sok lebonyolításában. Abeléjük fektetett bizalmat ezzel aköszönetlel írásban
is megerősítik.

NAPIRENDI PONTOKBÓl
A helyi járatú autóbusz-!(özlekedésben 2005. január l-jétől a következő

díjszabásokat vezetik be: egy útra szóló vonaljegy 95 Ft (emelés 5,5%-os); tel
jes árú havi bérlet 2373 Ft (3%); kedvezményes havi bérlet 703 Ft (0%);
negyedéves teljes árú bérlet 7119 Ft (3%); negyedéves kedvezményes bérlet
2109 Ft (0%); 4havi teljes árú bérlet 9492 Ft (3%); 4havi kedvezményes bér
let 2812 Ft (0%)

A magánerős közműépítési rendelet módosíiásra került A változásokat a
mindennapi élet problémái vetették fet. Sok esetben fordul elő, hogy útépítéskor

sarki ingatlanként társasház szerepel, ahol az ingatíantulajdonosok vitatják érin
tettségüket. Erre az esetre arendelet egyértelműen fogalmaz, hiszen aközműfej

lesztési houájárulás lakás-egységenként értendő, azonban atársasház esetére
a rendelet nem tér ki. Kiegészítés, módosítás: ,.Társasház esetén a lakossági
hozzájárulást az ingatlan tulajdonosok lakásegységenként kötelesek megfizetni,
melynek mértéke egyenlő az építőközösség többi tagjának megállapított ... egy
ingatlanra eső költségével." "A részletfizetés engedélyezésére irányuló kérelmet
a Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési Osztályához kell benyújtani. A rés
zletfizetés elbírálásáról, illetve engedélyezéséről a Városfenntartó és
Környezetvédelmi Bizottság dönt."

"Indokolt esetben ... külön kérelemre az útépítési érdekeltségi hoz
zájárulást 12 havi kamatmentes részletben történő megfizetését aVárosfenntartó
és Környezetvédelmi Bizottság engedélyezheti."

Houájárul a képviselő-testület, hogy a Városi Gondozási Központ 3.
Számú Idősek Klubja melletl kialakítotll Oférőhelyes, átmeneti elhelyezést biz
tosító részleg 2004. december l-jétől határozatlan ideig, külön költségvetési
támogatás nélkül tovább működjön.

Pályázatot írnak ki aKner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
igazgatói állására. Amegbízás öt tanévre szól, 2005, szeptember Hétől 201 O.
augusztus 15-ig. A pályázat benyújtásának határideje: az Oktatási Közlönyben
történő megjelenést követő 30 nap. Apályázatot legkésőbb 2005. június 30-ig
el kell bírálni.

Aképviselő-testület mint iskolafenntarló Katona Lajos alpolgármester urat
delegál ja aKner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Iskolaszékébe.

Támogatják, hogya Cigány Kisebbségi Önkormányzat részben önállóvá
válhasson. A szervezet ugyanis fel kíván lépni mint foglalkoztató is, és ezért
önálló adószám ra lesz szüksége.

Tájékoztató hangzott el, hogy az adóhatóság akíntlévőségek csökkentésére
azonnali beszedésí megbízásokat - inkasszót - bocsátott kí. Ennek eredménye,
hogy október végéig il helyi adók, pótlékok, bírságtartozások összesen
102515497 Ft-ot lettek ki, ezek november végére 93175408 Ft-ra mérsék
lődtek. 2116 főnek 200 Ft, vagy az alatli összegű pótléktartozása van. A kép
viselő-testület a200 Ft összegű és az ez alatti pótlékösszegeknek automatikus
törlését rendeli el, a200 Ft-ot meghaladó pótlékösszegek vonatkozásában, ha
az adózó apótlékhoz kapcsolódó tőketartozást egyösszegben legkésőbb 2005.
március 15-ig megfizeti, akkor pótléktartozása törlésre kerül.

December IB-án rendezte a Gál István vezette
Gól-Suli a Hetedik Nemzetközi Szaloncukor Kupát a
Városi Sportcsarnokban. Helyezések: I. Gyoma
endrőd FC, II. Lajosmizse, III. Gól-Suli ,,A" csapat, IV.
Pilzno, V. Gól-Suli "B" csapat. VI. Nagyenyed.

A megnyitón

DR. DÁVID IMRE polgármester

Gyomaendrőd Város Önkormányzata az alábbi bérlakás bérbeadására
PÁLYÁZATOT ír kí:
Gyomaendrőd, Álmosdomb u. 26. sz. alatt lévő, 2 szoba,

konyha és egyéb hel iségekból álló, 59 m2 alapterületű, kom
fort nélküli szociális bérlakásra. A lakás lakbére: 4600 Ft/hó.

Apályázat benyújtásának határideje: 2005. január 10. napja, amelyet
a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztályához kell benyújtani.

A lakbér megfizetéséhez "A szociális igazgatásról és szociális ellátá
sokrói" szóló többször módosított 1993. évi III. tv. 38. § (2) bekezdésében
biztosított lakásfenntartási támogatást igényelhet az, aki a többször
módosított 12/2001. (IV. 27.) Kt. számú rendelet 3. § (1) bekezdése
alapján "szociális körülményei miatt rászoruló személy".

"Amennyiben nincs szocíális rászorultságú pályázó, akkor aszociális
körülményei alapján rászorulónak nem tekinthető pályázók közül az
részesül előnyben, aki a lakbér előzetes egyösszegű megfizetését a
meghirdetett - legalább 6 (hat) havi - összeg hez képest hosszabb ídő

ta((amra vállalja."

líRÁSÁLVÁZATIUPAoZALONCU
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Oláh János

Vásár jellege
OÁK
OAMG
OÁK
OAMG
OÁK
OAMG
OÁK
OAMG
OÁK
OAMG
OÁK
OAMG
OÁK
OAMG
OÁK
OAMG
OÁK
OAMG
OÁK
OÁK

Idöpontja
február 13.
március 6.
március 13.
április 3.
április 10.
május 1.
május 8.
június 5.
június 12.
július 3.
július 10.
augusztus 7.
augusztus 14.
szeptember 4.
szeptember 11.
október 2.
október 9.
november 6.
november 13.
december 11.

Emlékkoncert-e t

Avásár ideje állandó napon
Február második vasárnapja
Március első vasárnapja
Március második vasárnapja
Á~rilis első vasárnapja
Április második vasárnapja
Május első vasárnapja
Május második vasárnapja
Június első vasárnapja
Június második vasárnapja
Július első vasárnapja
Július második vasárnapja
Augusztus első vasárnapja
Augusztus második vasárnapja
Szeptember első vasárnapja
Szeptember második vasárnapja
Október első vasárnapja
Október második vasárnapja
November első vasárnapja
November második vasárnapja
December második vasárnapja

Jelmagyarázat: OÁK: Országos állat és kirakodóvásár, amely a Szarvasi
út, Kondorosi út, a külterület, valamint a Polányi Máté út által határolt
vásártéren kerül megrendezésre.
DAMG: Országos autó és mezőgazdasági gép vásár, amely a Pásztor
János út 37. sz. al ,itti piactéren kerül megrendezésre.

2005. vásárok idöpontjai Gyomaendrödön

Kisebbségi nap
December közepén, a városháza nagytermében rendezték a

Kisebbségi Napot Ezen felléptek a Cigány- és a Német Kisebbségi
Önkormányzat zenészei, táncosai, előadói. (képek az l, és a 16. oldalon)

VASZKÓ ANDRÁS az első regionális gitárversenyen, Szegeden,
november 20-án II. helyezést ért el. Felkészítő tanára a Városi
Zene- és Művészeti Iskolában Szabó Mária, Gratulálunk!

• M·

Thai OX kezdőknek!
2005. január 1O-től Thai Box tanfolyam indul abszolút

kezdők részére. Az. edzések helye: Gyomaendrőd,

Bajcsy-Zs. út 59. (ÁFÉSZ-udvar). Érdeklődni lehet a
helyszínen, edzésidőben: hétfőn, szerdán és pénteken
18.30-tól, illetve a 06/20/3814-098-as telefonszámon. A
haladók edzései kedd, csütörtök és szombati napokon
lesznek 18.30-tól.

2004. december '11-én, a fiatalon. tragikusan elhunyt
Soczó Bálintra em'éke:::ett El f1agyszán-:ú közönség. Az
emlékkoncerten, am-?i],::t az Apolló mozirJ&n rendezeti a
zenész családja, barátai, volt zenésztársai, Gyomaendrőd
szinte valamennyi zenekara fellépett: él Nasmi~h, Abraxas,
TreeShow, Újhold, Sweetwater, Virga Negra S8G., MZ/X,
Alexis, Insipid, Akantisz Band. A megmozdulá.s, a
seregszemle a szomorú alkalom ellenére sikeresnek
mondható, s taián egy jövőbeli rendszeres ta!álkozó vagy
fesztivál nyitányára utalhat ... En'e az igény, minden bizon·
nyal, a jövőben is meglesz.

.. í
A Mozgáskorlátozottak é Ha _irok-

kantak Gyo aendrődi Egyesülete és a
FIPU ProTestánsok Nemzetközi Össze
fo ásáéít A.lapítvány) együttműködésével

jelenleg három csoportban f Iyik alapfok'
angol nyelvo ta.tás. A tanfolyam ingyenes,
700 órás, célja az alapfokú nyelvvizsgához
sZL!kséges ismeretek megszerzése, de a
nyelvvizsga nem kötelező.

200S-ben az egyesület német nyelvok
tatás beindítását is tervezi, amelyre várja a
mozgás-, hallás-, látás-, és értelmi sérült
érdeklődők jelentkezését. A jelentkezés
feltétele a fogyatékosság hitelt érdemlő

alátámasztása OOSZI bizottság, vagy
területileg illetékes klinika, kórház, szak
rendelő intézet szakorvosának igazolásá
val. Jelentkezni a Hősök útja 56. szám alat
ti irodában lehet hétfőn-kedden-csütör

tökön 8-12 óra között.

Tímárné Kozma Ágnes elnök

AZeneiskola karácsonyi hangversenyéről (felső kép) az énekkar,
(alsó kép) rézfúvósok tanáraikkal, Imre Máriával és Halász Jánossal

;r-~-~'=======-=;::;;-='=-======-;-T
'I

l
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Új év, új tervek a kisebbségnél
Aközelmúltban tartotta ülését a Békés Megyei Romaügyi Tanács. Ifj. D6gi

János, eszervezet elnöke (aki egyúttal a Gyomaendrődi Cigány Önkormányzat
elnöke is), elmondta a Hírad6nak, hogy ezen az ülésen elfogadták a romaügyi
tanács szervezeti működési szabályzatát, és a2005. évi munkatervét. Ez ut6bbi
val kapcsolatban meg kell említeni, hogy január lS-ig kiírják a Békés megyei
roma fiatalok számára az ösztöndíj-pályázatot. Ugyanakkor az ösztöndíj-pályáza
tokat is figyelemmel kiséri k, s tulajdonképpen arr61 van sz6, hogy az országban
tellelhető roma ösztöndÍJ lehetőségeket összegyűjtik, koordinálják, és megke
ressék az esetlegesen érintett roma fiatalokat, kihasználása érdekében. Szintén
január 15-ig létrehoznak egy ún. szellemi forrásközpontot, egy roma integráci6s
bázis elnevezésú irodát Békéscsabán.

.,Február 5-re egy j6tékonysági bálat szervezünk aJ6kai Színház vigad6ter
mében, az ösztöndíja lap támogatására. Mert, ha megvan a roma integráci6s
bázis, akkor pályazatkiírás is történik. Tehát, a romaügyi tanács múködéséhez
szükséges, pályázat útján szerezhető pénzek így indulhatnak el. Még egy fontos
dolog volt az ülés napirendjében, hogy kistérségi tanácsokat hoznak létre. Ezt is
meghirdetik január lS-ig. Atanács lényege az, hogy úgy tekintjük ezt majd, mint
a "nép hangját", tehát olyan értelmiségi vagy közéleti személyiségeket várunk
ezekbe a tanácsokba, akik romaügyben elkötelezettek, vagyis romákat és nem
romákat - mondta oógi úr aHírad6nak -, akik alulról jövő kezdeményezésként
megfogalmazzák mindenki számára aproblémákat. Ugyanis már két kistérség ben
sem egy és ugyanaz agondok sora. Ezek után akövetkező feladat, hogy atanács
milyen lehetséges megoldásokat keressen, találjon ezekre.

Elhangzott még, hogya Magyarországi Cigányokért Közalapítvány által
meghirdetett ösztöndíj-pályázatokban visszaélések történtek. (Ebben szerencsére
Gyomaendrőd nem érintett.) Ez abból állt, hogy nagyobb városokban, ahol fel
sőoktatási intézmények vannak, ott valakik a nem romáknak pénzért adtak iga
zolásokat az ösztöndíjhoz. Ezek avisszaélések hátráltatják most akifizetéseket.
Sajnálom, hogy szegény, rászoruló családokat érint ez avisszaélés, mivelhogy
minden év december 15-ig az első részletet meg szokták kapni aZ iIyen családok.
Ezt most karácsonyra nélkülözniük kellett. ARomaügyi Tanács elutasítja ezt afajta
magatartást és sajnáljuk, hogy előfordult. Akifizetésekjanuár 15. után történnek
meg - tette hozzá Dóg i János.

Másik témakörben a következőket nyilatkozta az elnök úr: december elején,
az endrődi városrészben, a Cigány Közösségi Házban közmeghallgatást ren
deztünk. Ezt minden évben meg kell tartani a kisebbségi önkormányzatnak is.
Számomra szinte kellemes meglepetés, hogyavártnál is nagyobb volt az érdek
lődés erre. Abeszámol6 után - amely felölelte az elmúlt időszak tevékenységét.
ajövőbeni terveket - kérte Dógi János aroma és nem roma lakosság szorosabb
együttműködésének kialakítását. Ennek során aroma embereket sokkal jobban be
kell vonni a munkába. Úgy érzem, hogy ennek lesz foganatja, eredménye.
Például, közösen készültek aMikulás és karácsonyi ünnepre agyerekek már most
is

Továbbá foglalkoztak azzal, hogy a cigány városrészben lévö, burkolatlan
utcák megépitéséhez az ott lak6k asaját pénzügyi résszel járuljanak hozzá, ebben
az esetben a városi önkormányzat segítségéveI az utakat megépítik. A Cigány
Kisebbségi Önkormányzat vállalta, hogy akiknek nehézségei lesznek az összeg
megfizetésével, azoknak valamilyen külsö íorrásb61 segítséget próbálnak majd
szerezni, hogy az utak megépülhessenek az elkövetkezendő időszakban. -b-

Anyilas hatalomátvétel 60. évfordulóján

Az 1930-as évek végén szükség volt a feltörő szociális reformokra, de
azt Horthy és kormánya nem tette meg, mert szembehelyezkedett aszociális
reformokkal. Ez a legelnyomottabb tömegek elégedetlenségét fokozta, és a
nemzeti szocializmus felé sodorta az országot. Az 1944. március 19-ig tartó
időszakban a Bethlen István sugalmazása szerint vezetett belpolitika 1937
óta az illegális kommunista mozgalom ellen múködő minden belpolitikai és
rendészeti erejét a nemzeti szocialista mozgalom megsemmisítésére
összpontosította. 1937-től az államfőt képviselő belügyminiszter apolitikai
rendőrség bolsevista elhárító tevékenységét beszüntette, és minden ere
jüket a nemzeti szocializmus üldözésére fordították. Az államhatalom
üldöző tevékenysége a munkásság és a szegényparasztság bizaimát a
nemzeti szocializmus felé fordította. Az antibolsevista tömegekkel szemben
törvénytelen és törvénytipró hatalmi politikát folytattak. Szálasi, a párt
vezetője, egy modern tömegpártban gondolkodott. A szélsőbal kérdéseire
keresett megoldást, ez hozta népszerúségéL

Imrédy miniszterelnök Szálasi Ferenc ny. vezérkari őrnagyot, amozga
lom országos vezetőjét, fegyházba záratta, az internálótáborokat megtöltötte
nemzeti szocialista szervezőkkel, az értelmiséget rendelettel kapcsolta ki a
népi mozgalomból. A nemzeti szocialistákat nyilasoknak nevezték. 1939
ben a szavazatok 21 %-át kapták a nyilasok úgy, hogya magyar lakosság
nem jelentéktelen részét kizárták a szavazásból, valamint a nyilasokat is.
Ahol 1Oezer pengő kauciót letelte anyilaspárt, 011 amegyei listára is tudtak
szavazni. Euel szemben a régi pártoknak 1500 pengőt kellett csak \eten
niük. Anyilasok az egyéni listán 40%-ot értek el, ha lett volna megyei lista,
akkor azon is 40%-ot kaphattak volna. Ahol nem tudták a 10 ezer pengőt

letenni, olt nem IeheteIt rájuk szavazni, így a párt sok szavazatot elvesztett.
Ezt a nyilaspárt úgy érte el, hogya vezérkara börtönben ült 1939-ben. A
pártot bezárták, és asajtónak tilos volt anyilasokról bármit is írnia. 1939
ben tény volt, hogy a Horthy-kormány a nyilasokat minden eszközzel
akadályozta. Pénzük sem volt a reklámozáshoz, propagandához, viszont a
németek sem adtak, mert nem szerellék Szálasil, aki nem volt kompromis
szumra hajlandó. A nyilasok az ország megmentésén munkálkodtak az
oroszok ellen, azonban nem valós az a vád, hogy szabadjára engedték a
gyilkolást. Anyilas ideológia bizonyos fokig rendezett volt. Közben az oros
zok az ország egyre nagyobb részét foglalták el. 1944. október végén
Budapesten megalakult egy szűk körű Magyar Felszabadító BizolIság,
amely kapcsolatban állt a Kiss János altábornagy vezetésével szervezkedő

katonai csoporttal. A bizottság vezetője Bajcsy-Zsilinszky Endre volt, aki
november 19-én Malinovszkij szovjet vezérezredesnek írt levelet. Az
arcvonal Magyarországon húzódott, és levelében - a haza ellen - a
Németország elleni hadviseléshez segítséget kért az oroszoktól. Alevél nem
acímzetthez, hanem ahonvédügyészség birtokába jutott, amelynek alapján
letartóztatták Bajcsy-Zsilinszkyt. Ezután a hadbíróság, hazaárulás vádjával
négyüket halálra ítélte, és kivégeztette.

Or. W. J.

Nyugdíjas pedagógusok a Százszorszép Óvodában
A Nyugdíjas Pedagógusok Clubja éves programjaiban fontosnak tartja

intézményeinkkel a kapcsolattartást. annak szervezetté formálását. Úgy itéljük
meg, hogy oktatási intézményeink ebben jó partnerek, a2004-es évben három
- időrendben: Rózsahegyi Kálmán, Kis Bálint iskolák, Százszorszép Óvoda elfo
gadta, támogatta kezdeményezésünket.

Az ut6bbi találkozór61 írok néhány gondolatot, természetesen a klub éves
tevékenységéről is szándékomban áll a tájékoztatás. A rendezvényről: az
időpont tökéletes. December 15., délután 4óra, ameghívást (az óvoda részéről)

nem lehet visszautasítani: aktuális, esztétikus, emberi:
"... Karácsonynak ünnepe
lépeget afák között." KI. S.
Aklub tagsága érezte, megértette aszándékot, szinte hiánytalanul megje

lentünk. A műsor aszomszédos Katona József Művelődési Házban volt, szá
munkra emlékezetessé vált. Először a Zene- és Művészeti Iskola tanárai által

felkészítell növendékeket hallgattuk, láttuk. Következett az Imre Mária által
vezényelt énekkar Évszak és karácsonyi koncertje.

Végezetül az óvodások műsora óvó nénik és tanítványaik szereplése.
Zárószámként karácsonyt idéző jelenetük, majd virággal köszöntöllék nyugdíja
sainkat. Szép és emlékezetes est volt.

Aszínpadi műsor után átmentünk az óvodába Az 6vodavezető tájékoztatott
munkájukr61, miközben a vendéglátás kulturáltságában sem volt hiány.
Megnéztük az öt csoportszobát. Azok nem egyformák, másak, de így szépek,
vonzóak, gyermekbarátok. Az ott folyó munkáról a látottak adtak minősítést.

Az est megszervezéséért, a műsorért, a vendégfogadásért köszönetünket
nyilvánítjuk dr. Csoma Antal Gáborné 6vodavezetőnek, az 6voda felnőtt és gyer
meki közösségének, a rendezvény szereplőinek, a szülőknek, akik partnerei
voltak az óvoda kezdeményezésének.

Varjú József, Nyugdíjas Pedagógus Club
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Itrahang Egyesület
Tisztelt gyomaendrődi lakosok!

Ismét eljött a szeretet és az összetartozás ünnepe, a Karácsony,
valamint azárszámadások hava, december. Bár az Ultrahang Egyesület nem
tekint vissza komoly múltra, mégis úgy érzem, eljött az ideje, hogy beszá
moljak az egyesület eddigi tevékenységéről, eredményességéről, valamint
köszönetet mondjak azoknak az embereknek és cégeknek, akik segítsége
nélkül nem örülhetnénk együtt annak a reális lehetőségnek, hogy jövőre

megvásárolhatjuk az új ultrahangkészüléket.
A visszaemlékezést időrendi sorrendben teszem, és remélem, hogy

senkit sem felejtek el megemlíteni, illetve, ha mégis, akkor azoktól előre is
elnézést kérek.

Ez év májusában érlelődött meg bennem, hogy a gyomaendrődi

szakrendelőben igen nagy szükség lenne egy korszerű ultrahang
készülékre. Az orvosi munka megkönnyítése mellett ez az itt élő lakosoknak
nagy előnyére válna, hacsak a Gyulára, illetve a békéscsabai kórházba
történő beutazást, illetve a hosszú várakozási időt tekintem A rendelő

intézetnek az új eszköz vásárlásra szükséges pénz - cca. 15 millió forint
nem állt rendelkezésre, így a Gyomaendrőd Város Önkormányzata
Képviselő-testületéhez fordultam, segítségüket kérve. A polgármester úr
némi biztatás mellett közölte, hogy részben tud csak segíteni, de a teljes
összeget nem áll módjában avárosnak biztosítani, mivel néhány éve arönt
genkészülék is felújításra vár.

Gondjaimat gyermekkori barátommal, Németh Dezsővel, a Bowling
Treff Étterem tulajdonosávalosztottam meg, aki családjával történt előzetes

megbeszélés után azzal az ötlettel állt elő, hogy az Ultrahang Egyesület
nevében szervezzünk jótékonysági koncerte!, melynek tiszta bevétele,
valamint a szponzorok által felajánlott összeg részben már fedezheti a
készülék árát. Tekintélyes összeggel segítette az indulást, valamint baráti és
üzleti partnereit is segítségül hívta asiker érdekében.

Ezt követően vezetésemmel összeállIt egy kis csapat: Németh Dezső,

Császárné Gyuricza Éva, Dávidné Csontos Marianna, Dávid Imre (ács),
Dinya Zoltán, Dinya László, ifj. Dógi János, Farkas István (Cuti pék), Fülöp
Zoltán, Hunya Jolán, Hunya Péter, Uhrinné dr. Katona Klára, Kovács
Lászlóné, Rózsahegyi Kálmán Ált. Iskola lelkes tombolaárus diákjai,
Szurovecz Istvánné, Tóth Ferenc, Vodova János, akik szabadidejüket nem
kímélve, csütörtök esténként aTreff étteremben szervezték a koncertet, és
felkeresték személyesen aszponzorokat is. Óvtak mind ajogi, mind agaz
dasági buktatóktól, mert nekem orvosként ebben gyakorlatom eddig nem
volt. A koncert plakátját és belépőjegyeii Hornok Ernő tervezte, és annak
költségeit is fedezte. A plakátok és a belépőjegyek Varga Mihály
nyomdájában készültek el, térítésmentesen. Az utcai plakátokat a Kner
Nyomda Rt. készítette, külön köszönet jár Papp Lajos igazgató úrnak igen
pozitív emberi hozzáállása miatt, a nyomda anyagi hozzájárulása mellett
kérés nélkül ajánlotta fel további segítségét (tombolatárgyak, tombola
jegyek nyomtatása, aprojektor kölcsönzése - melyet, sajnos, anedves idő

miatt nem tudtunk használni, ezért akkor ott nem tudtuk az adományozók
neveiI ismertetni. A jegyek részben már elővételben elkeltek - a takarék
szövetkezet dolgozói, az önkormányzat dolgozói, óvodák, iskolák,
Szabóipari Szövetkezet, Kner Nyomda, kereskedelmi és vendéglátó üzletek,
Mammut tec., Madizoi Kft., MKDSZ és más helyi vállalkozók segítségéve!.

Szeptember 25-e borús reggelén Holubné Hunya Anikó szervezésével
aszarvasi Fúvós Zenekar ébresztette kis városunk lakóit, és avőfély, Véha
Béla szívélyesen invitált mindenkit. "Cibere" úr már az eseményt megelőző
héten hangosbemondójával járta avárost, hogy senki se feledkezzen meg e
lontos eseményen való részvételről. Az egész napot videón örökítette meg
Zsilinszky Mihály. Ünnepi beszédet dr. Gedei Margit, arendelőintézet igaz
gató főorvosa mondta, előzelesen meghívtuk a polgármester urat is, aki
elfoglaltsága miatt csak akésői órákban tudott megjelenni.

A koncerten fellépők: Kiszely Zoltán és Foglár Gábor mint városunk
szülöttei és Sándor Teréz, tiszteletdíjukat felajánlva járultak a rendezvény
anyagi sikeréhez. Igen színvonalas műsorukkal szórakoztatlák anagy szám-

endhagyó beszámolója
ban érdeklődő - mintegy 2000 fő felnőtt és gyermek - közönséget, akik a
kora délután kezdődő és éjlél után végződő koncerten igen jól érezték
magukat a viszonyiag keciv8z6tlen idő ellenére, mert a szarvasi
Halászcsarda tulajdonosa sátorávai kellemes környezetet biztosított, melyet
a Németh Kft. dolgozói és az Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai és a
Bowling étterem állítottak fel és bontottak le.

A tiszteletdíjas fellépők: Koós János, Crystal, B. Projekt, Republik
együttes is színvonalas produkciót nyújtott az igen le!kes közönségnek. A
programot éjfél után - mindenki meglepetésére - tűzijáték zárta, melyért
külön köszönet jár Orbán Józsefnek, aki ezzel járult hozzá az est
emlékezetessé tételéhez. A rendet aváros Polgárőrsége sikeresen biztosí
totta, aforgaimat ahelyi Rendőrőrs vigyázta, aműsort Bánki Árpád vezette.
Abelépőjegyek ára és atombolából befolyt összeg nagy részt fedezte apro
dukció költségeit, közeli 00 értékes tombola került sorsolásra, melyek a
helyi vállakozók, valamint dévaványai és békési vállalkozók adományaként
gyŰltek össze. Abefolyt szponzori díjakból amai napig közel 4millió forint
van az egyesület számláján, a képviselő-testület novemberi ülésén a2005.
évi költségvetési koncepcióba 4millió forintot állított be az ultrahang vizs
gáló gép vásárlására, ez a pénz még nem elég, ezért kérem azokat, akiket
idő hiányában nem sikerült nekem, illetve segítőimnek személyesen meg
keresni, de úgy érzik, tenni kívánnak azért, hogy 2005-ben reális esélye
legyen az ultrahang vizsgáló gép megvásárlásának, ezt megtehetik az OTP
11733120-20014988, vagy az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet:
53200125-11066963 számlájára történő befizetéssel, a jó szíwel adott
legkisebb adomány is előre visz bennünket közös célunk meg
valósításához. SEGíTS, HOGY MIIS SEGíTENI TUDJUNK!

Sok szeretettel kívánok magam és az Ultrahang Egyesület tagjai nevében jó
egészséget, boldog új ével városunk minden polgáránaki

dr. Farkasinszky Erzsébet, az Ultrahang Egyesület elnöke, urológus főorvos

Adóigazolás céljából kérjük adóazonosíló számát vagy adószámái január 1Q-ig
megküldeni szíveskedjenek! Cím: Ullrahang Egyesüle\, Gyomaendrőd, Fő út 187. sz.
(Uhrinné dr. Katona Klára).

AMŰSOR TÁMOGATÓI: Némelh Oezsó, Kner Nyomda Rt., NtMETH Klt., dr. Farkasinszky Erzsébel,
Németh-Szabó Kft., Szilánk Üveg Varga Gusztáv. Mammul Tec Hungary Kft., Sikér Klt., Euroflour, Endrődi
Szabó Szövetkezet, Oávid Imre ácsmester, Farkas István CUTI Klt., Timár Vince TI-VI TECHNIKA, CHIP
ELEKTRON IK 2000 Kft.. LAYER Kft., Ouzs Károly, Vaszkó Béla, Varga Mihály Nyomda, FOLMELL Klt., Oinya
Zoltán, Túri András, Farkas Máté, FISH COOP Bt., AGROFtM KM., KESELYŰS KM.. BETHLEN AGRÁR Klt.,
Diószegi Zsol I. Hunya Péter. FOlöp Zoltán, Endrődi Gazdakör, Minya Gábor, Sebők &Sebilk KM., Szarka
Csilta oplikus, Hegedús Józsel. Kiss Islván, Gschwindl Mihály, Dávid Vince, HIDAS AUTÓ Klt., Gombkötőné,
Balogh Károly. Dávid Mályás, Dr. Jánosik Bertalan, Jónás Jánosné, Uhrin Margi!, Újhelyi Szabolcs. Varga
Józsel, Pápai Lászlóné, Putnoki Sándor, dr. Katona Piroska, Uhrin Frigyesné, Ungvölgyi János, Komóczi
Attila, HANYECZ ÉS TÁRSA Klt., Dávid István. EURO FLORE, MARSI tS TÁRSA Bt., ANITELLA CIPÓ,
CORVO BlANCO Klt., Rau Józselné, RÓZA Kft.. Farkasinszki László, Domokos László, Bohák Lászlóné. Varjú
Istvánné, Horváth Lajos. Bula János, Szabó Balázsné, Geltai István, Hanyecz László, Uhrin Lajos, KÖRÖS
LÚD Bt., Kertmegi Mihály, Császárné Gyuricza tva. Búza Mihály, Giricz Máté, dr. Hanyecz Károly, TImár
Menyhért, Lizák Istvánné, ARANYSAS PATIKA, Mikó Imre, Erdei László, Timár Vince SAROKHÁZ. Pelyva
Imréné. Hegedűs Imre, Csikós Zoltán, Bula Lajosné, Kurilla Béla, Baráth Elek, Bela Imréné Pedikűr-Manikűr,

Belisné Szabó Anikó, Köszi Mónika, CSÜRDÖNGÖLŰ Bt., Márton Gábor, MÁGUS COMP, KNAP-Hlo,
KÖRÖS BÚTOR, Eichler Éva, Vesze li Lajos, Varga Jánosné, THERMIX ÉP[TÓIPARI SZÖVETKEZET, Szilágyi
Béla (Hunya), dr. Kulcsár László, Szelei Bálini, Giricz László, Farkasinszki Sándor, Balázs Tibor, Uhrin
Atliláné, Váni András. FOlöp Is~Ján, Tandi Ferencné, Farkas Antal, ENDRÓDI FODRÁSZ ÜZLET. AGROKÖRöS
KI!., Gellai Imre, Rácz Béla, Váradi Mihály, id. Némelh Dezs6, Roszik János. Kiss Pál. dr. Török Anna,
Juhászné Ágoston Klára. Feketéné Bielik Júlia, GYEFA KII.. ILLATOÁZIS, ELlNO Bt., GYURICZA SÖRÖZÓ.
Farkasinszki Ede és neje, Veres Lajos, Timár Gáspárné, Varga Zoltán Attila, Dinya László, Farkasinszi
Zsuzsanna, dr. Palya Lilla, Vaszkó János, Oskó Sándor, Knapcsek Béla, Barna Zsoll, LtNlA, Szilágyi
Boldizsárné, Bánli Gyuláné, Balogh Károlyné, CARLOS TRIO Bt.

PJ. Ultrahang EgyesOlel támogatói: Fekécs Gáspár, Losonczi Lajos, Timár Lajos, Fekécs Vendelné,
Uhrin Benedek. Holub János, Juhász Islvánné, Gonda István, Csapágy Boll, Gellai Miklós, Fasola Adeola,
Eszenyi Mariann, Varjú Islván, Varjú Szabolcs, Divatáru Bolt, Bajcsy-Zs. u, Kucsmik Islván. Piroska BolI,
Békés, Ágoston Lajos, Szendrei tva, Jenei Bálint, Vaszkó Imre, Gyuricza Elek, Csorbáné, Oimákné Putnoki
Éva. Giricz Vendel. Gyetvai Vendel, Endrőd és Vidéke Takarékszövelkezet, H6technikai és Gépipari KII .. VBH
Budapesi Klt., Rávainé Farkas Éva, Lazarus, Mazsi Paplrboll, Kiss Sándor Horgászboll, Foal Top BI., Henkel
Rt., Selyem úli Óvoda, Bukva Zsuzsa, Botlik Judi!, Marsi Csaba, Varga Jánosné, Adamik Pálné, Uhrin Zoltán,
Color ShOp Paplrboll, Kala Illatszer. Sport Trió KII.. Szakorvosi Rendelő dolgozói, Nagy Tibor. Madizol,
Minya Gábor, Nyúzó BálinI, Timár Albin, Timár Andrásné, Bosnyákné Garai Anikó, Palainé Mészáros
Piroska, Bethlen Szakképző Iskola, Városunk Szerkesztősége, Nyilas Miklósné, Cuti Pékség. Mammut Tee.,
Jucca VirágbolI, Margó Virágbolt, Carlos Trió BI.. Műveli Cigány IIjúságért Alapftvány, Hunyáné Varjú
Mariann, Varga Mihály Gyoma Pressz KII, Cibere bemondó, Bukovszky Péter, özv, Somogyi Gáborné, R,
Nagy Tibor, özv, Bótos Józsefné, Gácsi Lászlóné, Komplex Kontó Kfl., Horváth Lajos, Magyar
Kereszténydemokrata Szövetség, Marjai Piroska, Lehoczki Józsefné, B. Horváth Gizella, Csikós Piroska. Wall
Villamosipari KKT, Szeret6 Endre. Veszeli Lajos
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qsko[áfJa ft i-vofJató
Bemutatkozik a Kis Bálint Általános Iskola

Intézményiink a város két korábbi
önálló iskolájának összevonásával
alakult meg 1995-ben. amely ezt
követően hat évig 2. Számú Általános
Iskola néven működött. 200 l-ben vettük
fel Kis Bálint egykori rektor-tanító nevét,
aki 36 éven át nevelt és tanított Gyomán.

Tanulóink létszáma jelenleg 659 fő,

ellátásukat 60 szakképzett pedagógus
végzi. A nevelők többsége az alap
képesítésen túl kiegészítő, speciális
képzettséggel is rendelkezik.

FelvállaJtuk a "sajátos nevelési
igényű" gyermekek speciális gondozását,
valamint ebben a tanévben indítottuk be
az úgynevezett Integrációs és
Képességkibontakoztató Felkészítő

Programot.

Diákjainknak - igény szerint 
lehetősége van szakkörre, tehetséggon
dozásra, felzárkóztatásra és sportköri
foglalkozásokra járni. Büszkeségeink
közé tartozik az országos hímévnek is
örvendő Kis Bálint Tornászcsapat.
Kihasználva a városunk adta lehetőséget

- a Liget Fürdő bővítésével - 3. osztály
tól, testnevelés óra keretében beindítot
tuk az úszás tanítását.

KiemeIt feladatunknak tartjuk az
idegen nyelv oktatását már kisiskolás
korban. Igény szerint lehetőség van az
első évfolyamtól angol és német idegen
nyelvet tanulni. Felső tagozatos tanu
lóink az idegen nyelvóra mellett angol
és német tehetséggondozáson, szak
körön, nyeIvvizsgára- és közép iskolára

való előkészítő foglalkozásokon is
gyarapíthatják nyelvtudásukat.

Ötödik osztálytól tanulóink infor
matikai, azaz számítástechnikai oktatás
ban részesülnek szakképzett pedagógu
saink vezetésével.

Diákjaink számára kikapcsolódási és
szórakozási lehetőséget is biztosítunk az
eredményesen működő diákönkor
mányzat szervezésében. Népszerű prog
ramjaink közü] megemlítjük a már
hagyománynak számító Kis Bálint
Napokat, a Bálint-Valentin Napi
Kavalkádot, a Suli-bulikat, a játékdél
utánokat és a hulladékgyűjtés!.

Mindezek sikerességét is bemutatja a
Sulirádió, a honlap és a negyedévente
megjelenő iskolaújság, a Suli-Tükör.

CDiákéfet képekben

Kiss Bálint Általános Iskola
5500 Gyomaendrőd, Fő út 181. Telefon: 66/386-006

www.kisb-gyomae.sulinet.hu

~cfves SEü[ők!

Életünk során sok nehéz dön
tést kell meghoznunk, melyek
személyes életünket és gyer
melwink jövöjét alapvetöen
befolyásolják.

Az általános iskolai tanul
mányok megkezdése előtti

hónapokban a családokban lefoly
tatott beszélgetések, az isko
lakezdéssel összefiiggő milliónyi
kétség és kétely, gyakorta napiren
den lévö téma. Annak eldöntése,
hogy gyermekünk melyik
iskolában kezdje meg tanul
mányait, ki legyen a tanító nénije,
nagy és felelősségteljes döntés,
amit a kedves szülőknek kell
meghozniuk.

Bízunk abban, hogy rövid
bemutatkozásunkkal segítünk a
döntés meghozatalában. A tervek
és reményeink szerint ősztől min
den kisdiákunk a Hősök útján
felépülő új, korszerű iskolaépület
ben folytathatja tanulmányait és
ide várjuk a leendő első osztá
lyosokat is.

A Kis Bálint Általános Iskola
nevelőtestülete

A játékdélutánokat nagyon
szeretem (Polányi Alíz 4. a)

Amikor először mentünk úszni
még nagyon féltem a víztől, mégis

jól sikerült az úszó vizsgám
(Nagy Bence 3. a)

Jó volt örömet szerezni télapó
műsorunkkal az ovisoknak és

velük együtt énekelni
(Győrfi Anett 2. b)

Az edzések kemények, de izmossá és
kitartóvá tesznek (Bela Zoltán 5. a)
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90 éve, hogy kitört az elso világháború (VI.)
Huszonöt gyomaendrődi katona szolgált a Magyar Királyi Nagyváradi

4. Honvéd Gyalogezredben, illetve a4. Népfelkelő Ezrednél. Valamennyien
hősiesen harcoltak a hazáért úgy aZ orosz, valamint a balkáni és az olasz
fronton. Jámbor Lajos tartalékos főhadnagy "A hősi névsor elé" című ver
sének első versszaka a következőképpen szól:

"Még dübörögtek ott kint az olasz ágyúk,
Pergőtűzben hervadt Bihar virága,
Hazafelé szállott, minden forró vágyunk
Sagyőzelmes békét fonták imába,
Már akkor, már ott, aföldre szállt pokolban.
Hálával volt telve a»négyes« szív,
Megörökíteni hatalmas szoborban
Emlékét azoknak, akiket asorban
Avég-takarodó már hiába hív."

(Bihar virága Nagyváradot jelenti. - Aszerző.)

Az első világháború évekre lebontva akövetkezőképpen alakul!:
1914.
ABalkánon rövid ideig három, majd két osztrák-magyar hadsereg har

colt. Amonarchia fegyveres erejének zöme az oroszok ellen, akeleti harc
térre vonult. Ennek eredménye az lett, hogy a szerbek betörtek a
Szerémségbe és Pancsova környékére. Akeleti, orosz hadszíntéren anagy
obb erővel szemben a kelet-galíciai területen hullámzó heves harcokban
seregünket nagy veszteség érte. Fokozatosan, az idő előrehaladtával

állóharc kezdődött. 1914. augusztus 16-án afrancia flottának egy része az
Adriai-tengeren rajtaütött egy cirkálónkon és egy rombolónkon. A"Zenta"
nevű cirkálónkat körülfogták, és elsüllyesztették. A legénység többsége
megmenekült.

1915.
Akeleti hadszíntéren csapataink akialakult Riga és román határ között

lévő csatavonal déli részén vívott állásharcot. A balkáni hadszíntéren
Ausztria-Magyarország újjászervezte csapatait, és a németekkel, bol
gárokkal az év második felében meghódította Szerbiát és Montenegrót.
Május 23-án hadat üzent Olaszország amonarchiának, és ebben az évben
zajlott le a1-4. isonzói csata.

1916.
Az év elején, január havában történt avéres kelet-galíciai újévi csata.

Az olasz harctéren az év folyamán az 5-9. isonzói csatára került sor.
1917.
Az olasz harctéren állásharcok folytak. Augusztus és szeptember

hónapban az olasz és román csapatok nagyobb erővel támadták amonar
chia erőit. Abalkáni területen Albániában állásharc folyt. Az olasz harctéren
lezajlott a 10-12. számú csata, ahol fényes győzelmet arattak az
osztrák-magyar haderők, és aPiave folyóig szorították vissza az olaszokat.

1918.
1917 telén megkezdődtek Breszt-Litovszkban (Fehéroroszország és

Lengyelország határán fekszik) afegyverszüneti tárgyalások, melyek több
ször félbeszakadtak. Anagy történelmi pillanat 1918. március 13-án zajlott
le, amikor abizottságban elnöklő Hoffmann német tábornok pillanatnyi fel
hevülésében íróeszközzel meghúzta a határvonalat. és öklével az asztal
közepére csapott. Ezt követően adelegált személyek amár hetekkel előbb

elkészített szerződést aláírták. Ugyancsak ez idő tájt kötötték meg a
bukaresti békét. Az Osztrák-Magyar 9. Hadosztály ezután megszállta
Ukrajna déli felét. egészen a Fekete-tengerig. Albániában a szeptemberi
összeomlásig állóharc folyt, majd általános visszavonulás következett. Az
olasz harctéren a piavei, majd a vittorio-venettoi véres csata elvesztése a
monarchia fegyveres erejének összeomlását eredményezte.

Nem szóltam aNyugat-Európában és más földrészen folyó háborúról,
mert azok nem érintettek bennünket. Gondolok itt elsősorban a
Franciaországban dúló elzász-Iotharingiai harcokról (a szövetségesek és az
Antant országai között folyó háborúra).

A harcok Földünkön fokozatosan szűntek meg, és a négy évig tartó

kegyetlen öldöklés, a harc falvakat. városokat sodort el, iszonyatos
szenvedéseket okozva akatonáknak, civil embereknek egyaránt. A puskák
ropogása, gépfegyverek katlog.!tsa. az ágyúk dörgései megszűntek. Avér
zivataros események szétrobbantolták az Osztrák.-Magyar Monarchiát, és
darabokra tördelték az ezeréves magyar hazát.

Aháború folyamán:
Magyarország és Ausztria 900 ezer, Németország 2millió, Törökország

és Bulgária 350 ezer, az Antant (Oroszország, Franciaország, Anglia,
Olaszország, Románia, Amerika, Belgium, Szerbia) összesen 5 millió 110
ezer katonát veszített.

A Magyar Királyi Nagyváradi 4. Honvéd Gyalogezred hősi halált halt
tisztjeinek és tisztjelöltjeinek száma 140 fő. Életüket és vérüket áldozták fel
a magyar hazáért. A nagyhatalmak által hozott, ránk nézve szégyenletes
békeszerződésről (1920. jún. 4.) részletesebben írunk a következő szá-
munkban. H AI .unya aJos

Olvasói levél
Pár éwel ezelőtt a buszmegál

lóknál szemétgyűjtő kosarakat (fém
ből készült lyukacsos gyűjtő/el

dobó) helyeztetett el az önkor
mányzat. A felszerelés után két hó
nappal a Fő út 192. számú ház elől

az egyik ilyet ellopták. Azóta csak az
öntöttvas oszlop látható, amellékelt
fénykép szerint. A megállónál meg
szégyenítő módon eldobott papír
zsebkendők, sztaniolpapírok, zacs
kók, cigarettacsikkek hevernek. Ilyen
látvány fogadja tehát az itt elhaladó
kat. Jó lenne valamit tenni ennek
megszüntetésére! -ha-

ASportcsarnok január havi programtervezete
Nöi konditorna: hetente hétfőn és csütörtökön 18.00-19.00 óráig,
vezeti Varga Lajos tornászolimpikon.
"Erika"-torna: hetente hét/őn és csütörtökön 19.00-20.00 óráig
Január 2.,8.,9.,15.,16.,29.,30. "Profi" teremiabdarúgó bajnok
ság fordulói 14.00 órától
2.,9.,16.,30. Gól-Suli 9.00-tőI12.00 óráig
20., 21., 22., 23. Galambkiáll ítás
30. Streetball 9.00-tőI14.00 óráig
29. Női NB l-es FUTBAL 10.00-tőI12.00 óráig
19. V-VI. kcs. amatőr kosárlabda megyei elődöntő 9.00-tőI14.00 óráig.

Sportcsarnok hírei
Befejeződött a"B" csoportos amatőr teremiabdarúgó bajnokság őszi for
dulója. [me avégeredmény:
1. Varjú Kocsma 37-9 (gólkül.), 27 pont; 2. FORDuLAT 53-18,20 p.; 3.
OLD BOYS 35-17, 20 p.; 4. "C"-Vitamin 24-29,15 p.; 5. Favill2 26-32,
14 p.; 6. BFC 21-24, 9 p.; 7. Postás 17-30, 6 p.; 8. Csavargó 29--47, 5
p.; 9. Kner Nyomda 18-33, 3 p.; 10. Béke 22-43,3 p.
Legjobb góllo'v6k: Orovecz Zoltán (Csavargó) 12 gól; Nemes István
(FORDuLAT) 11 g.; Berta Imre (Béke) 11 g.; Ugari Zsolt (FORDuLAT) 10
g.; Tóth László (Csavargó) 10 g.

Megjegyzés: A Béke és a Kner Nyomda csapatától 3-3 büntetőpont

levonva!
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Tisztelt gyomaendrődi Lakosok!
Adecember 5-i népszavazáson az emberek világosan amellett foglaltak állást, hogy az egészség nem lehet

üzlet, és megvédték a kórházakat, mégpedig "elsöprő többséggel" Bár a Fidesz egyik kérdésben sem játszott
kezdeményező szerepet, de "örömmel állt oda meggyőződésétől vezetve a kezdeményezők mellé az igenel<
oldalára". A kettős állampolgárság kérdését illetően avéleményt nyilvánítók többsége igent mondott az össze
tartozásra, a kettős állampolgárságra.

Békés megle 5. számú választókerületének települései - :<ondoros, Békésszentandrás, Csabacsüd, Hunya,
Kardos, Gyomaendrőd, Szarvas, Örménykút - összességben, mindkét kérdést illetően az IGEN-ek mellé álltak.
A kórházprivatizációt a szavazók 68%-a elutasítja, a kettős állampolgárságot pedig 54% támogatja.
Gyomaendrődön az érvényesen szavazók 62%-a akórházprivatizációt elutasítja, akettős állampolgárságot pedig
aszavazók 44%-a támogatja.

Köszönöm, hogy részt vettek anépszavazáson, és véleményt nyilvánítottak. Köszönöm, hogy vasárnapjuk
ból10 percet arra szántak, hogya demokrácia szabályaival éljenek, és ekét fontos ügyben letegyék voksukat.

Az új esztendő első napjaiban tisztelettel köszöntöm Önöket!

Kívánom, hogy aszeretet, a béke és a nyugalom töltse be szívüket és otthonaikat! Ne feledjük, aszeretet
olyan erő, amely szeretetet teremt. Reményekkel és várakozással tekintünk ajövő felé. Kívánom, hogy az új évben
is maradjon annyi melegség aszívekben, amely kitart a következő karácsonyig. Kívánom, hogy legyen elég erő

és kitartás álmaik megvalósításához, hozzon az új esztendő bőséget, gyűlölködés helyett emberi szót, és soha
el nem fogyó szeretetteljes békességet!

Országgyűlési képviselő

Domokos László

Köszöntő

"Ismét egy év suhant tova
Örömmel, búval rakva,
Egy évvel lett hát teljesebb
Az élet nagy kalandja ...

Csak most indultunk, úgy tűnik,

Az égi, áldó szóra-
Smár itt kopogtat csendesen
A legutolsó óra ... "

Vesztesek és nyertesek
Akormány vidékünkkel szembeni hibás gazdaságpolitikájával kapcsolat

ban határozott fellépés szükséges. Véleményünk szerint akkor jár el helyesen
aszocialista kormány, ha nem engedi eladni az elmúlt évtizedekben felépített
közkórházainkal, ha amezőgazdaságból élők jogos támogatását biztosítja, ha
az önkormányzatok több pénzt kapnak, ha emelkednek a nyugdíjak. Ennek
érdekében nyújtottam be módosító javaslatokat többek között Kondoros
szennyvízelvezetésének támogatása és a tanuszoda megépítése érdekében,
melyeket amegyei szocialista képviselők nem támogattak, így Földesi Zoltán
sem.

A2005. évi költségvetés vesztesei a bérből és fizetésből élők. Hiszen az
elmúlt két év az adóemelések éve volt, aszocialista kormány huszonkétszer
emelt adókat az elmúlt két esztendőben. 2005. pedig újra csak az adóemelések
éve lesz: a leginkább rászorultak, a minimálbéren élők adóterhelése nem
csökken.

A 2005. évi költségvetés vesztesei a gyermeket nevelők, a családok.
Ellentétben aválasztási ígéretekkel, 2005-ben sem lesz mindenkinek ingyenes
a tankönyv, 2005-ben sem lesz mindenkinek ingyenes az óvodai, iskolai
étkezés, és 2005-ben sem lesz senkinek sem ingyenes az utazás az iskola és
a lakóhely között. Azt ígérték aszocialisták, hogy bővíteni fogják acsaládtá
mogatási rendszert. Ezzel szemben acsaládi adókedvezmény mértéke három
éve változatlan, és ez idő alatt 20 százalékot vesztett értékéből. Ez azt jelenti,
hogy egy kétgyermekes család 19 200 forinttal, egy háromgyermekes család
pedig 72 ezer forinttal kap kevesebb támogatást, mint 2002-ben.

A2005. évi költségvetés vesztesei anyugdíjasok, hiszen aszocialista kor
mány megszüntette apolgári kormány által bevezetett nyugdíjemelést, amely
nek értelmében a nyugdíjasok minden évben a törvényben előírt mértékhez
képest 3 százalékkal több emelést kaptak. Aszocialista kormány két év alatt
összesen 11191 ezer forintot vett ki anyugdíjasok zsebéből, mivel megszün
tette apolgári kormány által alkalmazott rendszert.

A2005. évi költségvetés vesztesei a betegek, az allergiában szenvedők,

hiszen aválasztási ígéretekkel ellentétben nem lesznek ingyenesek aszív- és
érrendszeri megbetegedések, illetve acsontritkulás kezelésére szolgáló készít
mények. Sőt, egyes készítmények ára 60-70, sőt 100 százalékkal emelkedett
az elmúlt években, sjövőre újabbgyógyszeráremelések váihatók. Jövőre sincs
forrás a parlagfűirtásra. Holott a szocialisták azt ígérték, hogy negyedére
csökkentik aparlagfűvel fertőzött területek nagyságát. Ezzel szemben ma már
több, mint 2,5 millió beteg szenved az allergiától.

A 2005. évi költségvetés vesztese az egészségügy, az egészségügyben

dolgozók. Vesztesek az ápolók, akik két éve nem kaptak egy fillér fizetéseme
lést, és aválasztási ígéretekkel ellentétben nem kapják meg ahűségjutalmat.

A2005. évi költségvetés vesztesei agazdák, a mezőgazdaságból élők. A
Gyurcsány-kormány idén sem biztosítja számukra az EU-s támogatások
nemzeti kiegészítésének forrását. Vesztesek az állattenyésztők, mert csökkenő
állatlétszám mellett magasabb hatósági díjakat kell fizetniük 2005-ben.

A2005. évi költségvetés vesztese az oktatás, apedagógusok, atanulók.
2005. január 1-jétő1600 önkormányzati és valamennyi egyház által fenntartott
óvodában és iskolában csökken agyermekek után járó normatíva. A felsőok

tatási intézmények támogatása alig 2 százalékkal nő, így az egyetemek,
főiskolák ma reálértékben 10-15 százalékkal kevesebb pénzzel gazdálkodnak,
mint két évvel ezelőtt. A költségvetés vesztesei azok a gyerekek, akik
kistelepülési óvodákba, iskolákba járnak. Ezektől agyerekektől pénzt vesz el a
Gyurcsány-kormány, rajtuk akai spórolni. Ugyanis az eddigi egységes alap
normatívát kettéválasztja, és a bizonyos kiegészítő normatívát csak egy
bizonyos nagyság fölötti óvodának, iskolának adja oda. Jövőre tíz százalékkal
kevesebb pénzzel gazdálkodhat az az óvoda és az az iskola, ahol az osztálylét
szám atörvényben meghatározott átlag 50 százalékát nem éri el.

A2005. évi költségvetés vesztesei avállalkozók, mert aGyurcsány-kor
mány az adóemelésekkel, az új adók bevezetésével1 00 milliárd íorintot vesz
ki avállalkozók zsebéből. Ugyanakkor aköltségvetésben jelentősen csökken
ti aközépvállalkozói célelőirányzat összegét. (20 milliárd forintról3,5 milliárd
forintra).

,6, 2005. évi költségvetés vesztesei az önkormányzatok. Akormány jövőie

sem biztosítja a közalkalmazotti béremelés fedezetét az önkormányzatoknak.
így tovább folytatódik avagyonfelélés, egyre több önkormányzat nem tudja
ellátni még akötelező feladatait sem.

Aköltségvetés nyertese Gyurcsány Ferenc propagandagépezete Ugyanis
kormányzati propagandára a korábbihoz képest közel kétszer annyit - más
félmilliárd forintot - fordít aGyurcsány-kormány.

A költségvetés nyertese Medgyessy Péter is, aki utazó diplomataként
próbálja az ország imázsál javítani szerte avilágban. Abukott kormányfő erre
a feladatra idén 20, jövőre azonban már nyolcvanmillió forintot kap a költ
ségvetésből.

A költségvetés nyertesei az MSZP-közeli vállalkozók, hiszen miközben
drasztikusan csökken például a honvédelmi tárca költségvetése, aközben a
tárca textiltisztítási közbeszerzésén adrágább ajánlatot tevő, MSZP-közeli vál
lalkozó érdekeltségébe tartozó cég nyert. Összességében évi százmillió forint
tal kell többet fizetnie atárcának azzal, hogya drágább ajánlatot választotta.

DOMOKOS LÁSZLÓ, Gyomaendrőd országgyűlési képviselője
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8 hónapos haski kutya eladó. Érd.: 386
395; 06/30/4884-393

Keverék kiskutyák ingyen elvihetők. Erd.:
66/285-468, 70/529-1393

35 EFt Érd.: Szabó Gyula Gye., Hunyadi Német juhász kutyakölykök eladók (8
u. 33. -b-4x- hetesek). Ár 4 EFt Érd.: 66/285-487 -
Eladó SIMSON motor. Erd.: 386-021; "-.b-..:.:4x'----_~---~--
06170/2632-901. T ÁRSKERESÖ

30/185/75, barna hajú és szemú
leszázalékolt srác keres 18-tól 41-ig
olyan lányt, hölgyet, aki így is elfogadja.
Válaszokat "Társkereső" jeligére a
szerkesztöségbe kérem: (Híradó, Gye.,
Szabadság tér 1.)

Megfejtök
A decemberi keresztrejtvényünket helyesen megfej

tök közül az alábbiaknak kedvezett a sorsolási
szerencse:

Kovács Sándor, Gonda Jánosné, Papp Andrásné,
Tímár Rita, Pataki Lászlóné, Karbiner Gyuláné,
id. Varga Istvánné, Mercz Ádámné, Egri Antalné, Oros
Ferencné, Gonda Zsuzsa, Polányi Vivien, Fülöp Imréné,
Keresztes Jánosné, Ádám Endréné, Rácz Gréta, Soczó
Bálint, Veres Lászlóné.

A nyereményeket a következők aján Iották fel:
Gschwindt és Társa, SIKÉR Kft., ÁFÉSZ, Barna és
Társa, Kert-Kivi, Szivárvány áruház Gyomaker, Dávid
Mátyás. Köszönjük!

A nyereményeket postán küldtük el, gratulálunk!

Anyakönyvi változások
Házasságkötések:
Rajki Sándor és Hargitai Valéria Katalin, Rácz Sándor és Pindzsu
Julianna, Uhljár György és Tomasovszki Katalin, Tőgyi Imre és Lengyel
Krisztina, Gácsi Zoltán és Wolf Katalin,

Elhalálozott:
Wolf Lajos 90, Domokos István 52, Kovács Jánosné Tímár Veronika 92

Gazdáját keresi egy nagytestú, fekete hátú, barna lábú és pofájú, rövid szőrú kutya.
AHősök útján aHankó söröző tájékán tanyázik.

Tisztelt Hirdetünk!
A HíRADÓBAN megjelenő magánjellegú apróhirdelését kérésére ingyenesen
továbbítjuk aDél-Alföldi megjelenésú~ A Z Á K 7# apró
hirdetés újság legközelebb: szémában való megjelentetésre. A bekűldendő

hirdetése mellé csak annyit fljon, hogya Br\ZÁRban is kereml

Kérjük azonban ne feledje megadni az árat (ingatlanra, egyéb eladni
kívánt dolgai irányárát) em! Kérjük olvasóinkat, hogy jelenék nt is, hogya
Magyar Bazár Tas-ban hány alkalommal kívánják amegjelenéstl

Gyomaendrődi Híradó szerkesztösége, Szabadság té. 1. sz.
Telefon: 66/581-237. fax: 283-288

Bekilldési hatf.rldő minden hó 25-e.

;-----------------------------------------------------------------------------------*:
j INGYENES CSEREBERE HIRDETÉS (APRÓHIRDETÉS) i
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200x140 cm-es bontott üvegfal 2 db
eladó. I.ár 1700 Fl/db Érd. 06/30/2322
284. -b-4x-

JÁRMŰ
Karosszéria javítás, valamint kipufogó
javílás és készítés. Érd.: 06/30/5243-700.
1 db JAWA Muszláng segédmotor új
szerú állapotban, 1400 km-rel eladó. I.ár

Eladó: 2 db bontott, jó állapotban lévö,
90x210 cm méretú beltéri román ajtó +
tok (14 EFI/db), 1 db öntöttvas fürdőkád

(5000 Ft), 1 db állványos mosdókagyló
keverőcsappal együtt (8000 Ft). Érd.:
06/20/5416-154. -b-4x-

Kézzel hajtós kukorícamorzsoló és egy
28-as férfi kerékpár eladó. Ár meg
egyezés szerint. Érd.: 66/284-354. -b-4x
1 db 22 kg PB-gázpalack (12 EFt), 1 db
sertéskábíló patronos (15 E Ft) + 30
doboz palron eladó, csere is érdekel.
Érd.: 66/284-490. -b-4x-

Középkorú hölgy takarítást, vasalásl vál
laI. Érd.: 283-901; 06/20/3332-972
Idősgondozást vállalok. Erd.: 283-901;
06/20/3332-972

Szépségcentrum! Fodrászat, kozmetika,
szolárium (23 Fl/perc), pedikúr-manikúr,
hajgyógyászat, hajpótlás. Hol? Endrő

dön, a Rózsa presszó mellett, tel.:
06/30/5219-869.

Veszélyes fák (fenyő is) kivágását alpin
technikai módszerrel, fák gallyazását,
túzifa felvágását, döntést vállalok
láncfúrésszel. Érd.: 06/70/2830-347
Eladó: heverő, gyerekheverő, ágynemú
tartó, szekrénysor, keverőtárcsás

mosógép, T4 gáztúzhely. Ár megegyezés
szerint. Érd.: 06170/5165-223, vagy este
66/284-785. -b-4x-

MA-ZSI Papír [rószer továbbra is várja
kedves vásárlóit. Az akciókról érdeklőd

jön az üzletben. Hol? Endrődön, a Rózsa
presszó mellett.

Tisztelt Szülők! Tanítók, tanárok korrepe
tálást, felzárkóztatást, fejlesztő foglalkozá
sokat, másnapra, dolgozatokra való fe[
készítést vált ainak általános iskolásoknak.
Mi csak az Ön gyermekéért dolgozunkl

Januárban intenzív félév előtti foglal
kozások indulnak. Tel.: 06/3C/8563-218
Gázpalack van eladó. Erd.: 283-901;
06/20/3332-972

2 db nagyméretú, kárpitozott, ka rfás,
plüss huzatú, nagy ágynemülartós fotel
ágy újszerú állapotban eladó. I.ár 20 E
Fl/db. Érd.: Szabó Gyuláné, Gye.,
Hunyadi u. 33. -b-4x-

Ár 1000 Ft-tól. trd.: 06/30/3229-132. 
b-4x-

SAMSUNG színes TV (55 cm) eladó. I.ár
25 EFt. Érd.: 06/20/5656-200. -b-4x
Kiskutyák ingyen elvihetők. Érd.: 282
840; 06/20/9645-901. -b-4x-

A Kossuth utca 8/2. számon, felújílás
alatt álló helyíségek vállalkozások szá-'
,mára 2005 tavaszától kiadók. Avégleges
kialakílás még igény ~zerínt változtatható.
Érdekl6djön a 06/30/5253-367 telefon-·
számon. .
Ajtók, ablakok javítását vállalom. Erd.:
06/20/4264-623.

Gye., Rózsa F. u. 14. sz. alatti családi ház
sürgősen eladó, vagy kisebb csere
érdekel. I.ár 9,5 M Ft. Érd.: 66/284-295;
06/30/2497-622. -b-4x-

VEGYES

A Fúzlás-zugban 300 n.öl gyümölcsös
eladó. Érd. 283-901; 06/20/3332-972.
Gyomán, új, amerikai konyhás, konvek
loros, 6 szobás ház olcsón eladó, vagy
lakólelepire cserélhető. I.ár 7,5 M Ft.
Érd.: 06/70/3685-730 -b-4x-

Gye., Öregszőlőben, Iskola u. 21. sz. alat
ti ház eladó. Víz, gáz, az udvarban, nagy
kerttel, alsó épülettel. I.ár 1,2 M Ft. Érd.:
a helyszínen, tel.: 06/30/5372-849. -b
4x-
Endrődön, aSzélmalom u. 1. sz. alatti ház
alsóépületekkel, nagy kerttel, árverezés
sei eladó. I.ár (a legmagasabb) I M Ft.
Érd.: 66/386-435. -b-4x-

Oklóber 6. ltp.-en II. emeleti lakás eladó.
I.ár 6MFL Érd. 06170/2939-753. -b-4x
Régi típusú ház eladó Gye., Öreg
szőlőben. Komfort nélkül, viltany van, a
vezetékes víz bekölhelő. I.ár 1,2 M Ft.
Érd.: 66/284-857. -b-4x-

Templom-zug külsőben 1271 ml-es telek
eladó a diófás csatornaparton (villany
van). Ár megegyezés szerint. trd.:
66/285-195. -b-4x-

AKolImann Itp.-en I. emeleti, jó állapot
ban lévő, 3 szobás lakás eladó. Érd.:
06/20/4272-132.

INGATLAN (ELADÁS-KERESÉS)

Ház eladó Endrőd, Napkeleti u. 15. sz.l.ár
3MFt. Érd. 66/283-638. -b-4x-

Gyomán aközpontban kertes családi ház
eladó, melléképülettel, garázzsal, 1300
ml-es lelken. I. ár: 15 MFt. Érdeklődni a
06/30/9580-479-es telefonszámon le
het.-b-4x-

CO huzal, 2 mázsás kovácsüllő, ipari 1
medencés mosogató, menetmetszők,

menelfúrók, lémfúrók, 230-as f1ex eladó.

Hordozható fém kandaltó 7 kW, mozgat
ható rostély, fa-széntüze[ésú, köríves 2
szárnyú ajtó, szép állapotban eladó.
I.ár 57 E Ft. Érd.: 06/30/5050-091
-b-4x-

Báli szervezők, figyelem! Rendezvényre,
bá/ra, egyéb táncos összejöveteire
válassza az ismert, helybeli zenekart, az
Akantiszt! Zenei elképzeléseit beszéljük
meg! (A báli szezonban még van szabad
időpont.) Érd.: 06/20/2216-633;
06/30/6108-928. -b-4xc

Vízparti nyaraló aFúzfás-zugban lakható
faházzal eladó. Érd.: 06/20/9645-260.
Gye., gyomai részben, Bajcsy-Zs. u. 141.
sz. alatt lebontani való állapotban ház
eladó. I.ár 1MFt. Érd.: 06/30/5376-503.
-b-4x-

Gyomán a központban, tetőtér

beépítéses, 2 család részére is alkalmas,
hőszigetelt, jól karbantartott családi ház
melléképülettel, garázzsal, 600 ml-es
telken eladó. I.ár: 16 M Ft. trdeklődni:
06/66/285-693 vagy a06/30/4716-476
os telefonszámon lehet.-b-4x-
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r·_·_·_·_·_·_·_·_·_·~~,

Goldex
Security

Budapest, Orczy út 32,
Gyula, Béke sgt. 58.

Szeged, Budapesti út 8.
Békéscsaba, Dobozi út 5.

Szarvas, Vasút út 60.

... Személy- és vagyonvédelem
.(... Akkreditált felnőttoktatás

(... Magánnyomozás és
jogérvényesítés

(... Számítógépes,
telefonos biztonságtechnikai
hálózatépítés és karbantartás

(... ISO auditra való felkészítés

Érdeklödni: 66/311-872,
20/4293-889, 20/9240-121

AGoldex Security Kft.
személy- és vagyonör

(OKJ) ,

TANFOLYAMOT INDIT

Profilváltás miatt a konfekció termékeket
kiárusításra bocsátja

Férfi-, gyermekfarmer 1000-1500 Ft
s Pólók 300-1000 Ft
. , Blúzok, szoknyák 600-1500 Ft

Pizsamák 1100-1700 Ft
Flanell ing 800 Ft
Alkalmi ingek 1100-1400 Ft

r Gyomaendrőd, Apponyi u. 17/1.
I

; J Nyitva tartás:
:, kedd-péntek: 9-12-ig, 14-il-ig, szombat: 9-12-ig

" Hétfő szünnap!

';g~~jWd~~~~1
I

•••••••• O •• ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~O~ • ••• oc.
TELEVíZiÓ, VIDEO készülékek javítása, üzembe helyezése, :

FÖLDI ANTENNÁK felszerelése, javítása, beszerzése, :
PARABOLA ANTENNÁK telepítése, javítása. :

(Analóg, digitális, fix, forgathatós, előfizetős.) :
UPC Direct-szett telepítése :.

GELLAl IMRE :
Gyomaendrőd, Zsák u. 7. sz. • 06/30/2284-728

............................................... 00.0 •• .,.o.ec

HOLISZTIKUS MEDICINA K
- AZ ÖN EGÉSZSÉG'É !

• Személyre szabott edzés- és diétás programokaz egészség megőrzése, az élet
minőség javitása, aszív-, érrendszeri és anyagcsere-betegségek megelőzése,

zsíranyagcsere aktiválása, a fitnesz-szint javítása céljából - szakorvosi, illetve
műszeres kontroll mellett.

• Testsúlykontroll
• Ingyenes vérnyomásmérés, testzsir-meghatározás
• Koleszterinszint mérés 1 csepp vérből

• MÁGNESTERÁPIA - balesetek, sérülések, vérkeringési, Izületi, immunprob
lémák kezelése, rehabilitációja

• POLARIZÁLT FÉNY- ÉS SOFT-LÉZER KEZELÉS!

Bejelentkezés, érdeklődés: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér2/2
Tel.: 66/282-937

folyamatosan
Szarvason,Békéscsabán,
Gyomaendrödön, Gyulán,

Orosházán

Érdeklödni: 66/311-872,
20/4293-889, 20/9240-121

L._._._._._._._._._._.~

'\ UTI

@• •
9-

'U~\
GYOMAENDRŐD
Bajcsy-Zs. út 63.

ÓriásD té ikabát
és cipovásár!
a~1f~tl

Nyitva tartás:
hétfő: 8-17-ig, keddtől péntekig: 8.30-!7-ig,

szombaton: 8-12-ig
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L
,
SZ

,

LATSZ
GYOMAENdRŐd, SZAbAdsÁCj TÉR 5.

TElEfON: 284-255
;NqYENES kOMPUTERES 5ZEMVizsqÁlAT

H.~I<'~P.~S20. dÉlElőTT

SzTK~vÉNYEk bEVÁlTÁSA SZEMüvEqEk kÉszíTÉSE,

jAvíTÁSA

OpTikAi cikkEk, NApszEMüvEqEk

NAqy vÁlASZTÉkbAN kApHATók

GYORS ÉS pONTOS kis20lqÁlÁsSAl VÁRjuk

kEdVES VÁsÁRlóiNkAT!

TiSZTElETlE!: Szarka Gdia ~TSZERÉSZMESTER

~oldo9 új esztendőt kívánunk

minden kedves vásárlónknakf

BEL~ŐÉPíjÉ~ZET
SZÁRAZEPITÉS

::J

GYOMAENDRŐD
06-30/3326-075

pítkezik? Keress ..,
Kazettás égipszkarton álm ~nnyezetek,

gipszkarton válaszfalal , urk latok.
Padlásterek, tetőterek beépítése. átalakítása,
külső-belső hőszigetelés. tetőzsindelyezés

GYOMAENDRŐD, HŐSÖK ÚTJA 51.
TEL.: 66/282-440, 06/30/6278-234, 06/30/3326-075

5500 Gyomaendröd,
Ipartelep u. 3.
Tel./fax: 66/386-614,

Epítőipari Szövetkezet 66/386-226

TEVÉKENYSÉGEINKET PIACKÉPES ÁRON KíNÁLJUK
• Magas- és mélyépítési munkák generál kivitelezése, tervezése
• Transzportbeton értékesítés, szállítás
• Egyedi asztalos termékek gyártása
• Interspan bútorlap-értékesítés
o Építőipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru,

keretes állvány, útpanel...)

"

IN

II

LO"
horgász- adász üzlet

Horgász-,vadász munkaruházat és
egyéni védőeszközök

PIROTECHNIKAI TERM'K K

RÓZA VENDEL

(}

Gyomaendrőd,Hársfa u. 8/1. \}
Tel./fax/ü. rögz.: 66/282-686,

tel.: 06120/9142-122·20/4684-876
E-maii: vendel@bekesnet.hu

Nyilvántartási szám: 06-0077-02

Nyelvtanfolyamok 2005 ben:
angol, német, olasz, francia.
kezdőknek: 100 óra
Nyelvvizsgára készülőknek:

alapfok 150 óra
középfok 150 óra

Jelentkezni lehet: 2005. január 15-ig!
Telefonon: 20/4684-876

e-maii-ben:vendel@bekesnet.hu
Kezdés idöpontja: 2005. január

6-10 fős csoportok, 500 Ft/óra, heti 2x2/2x3 alkalommal
Vizsgalehetőség: június, szeptember, október

, ,

NYELVoTUDIO

: Szolgáltatásként: orsófeltöltés, zsinórtekercselés, :
szezonális akciók!

: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 214. (Piktorboll mellett) TeL/fax 06/386-642 :
Nyitva tartás: h.-p. 8-12,13-17 óráig, sz.-v. 8-12 óráig :. .

.0 •••••••••• 0 o o •• 0 •••••• 00.00 •••••••• e. CI ••• 00 ••••••••••••••

r·~~o:::::::~
fl Varrodámban vállalom.

I ői elsőru á
hozott anyagból, gyermek mérettől a női extra méretig

lj egyedi méret szerint felsőruházati termékek készítését.
Szoknyák, blúzok, nadrágok, alkalmi ruhák, kosztümök,

alkalmi és táncruhák készítését is.
Nyitva tartás: a hét minden napján 8-17 óráig.

Gyors határidő, kedvező árak.
Telefon: 66/386-479/23, 06/30/5648-740

~<~.:r ;o, ~:;a:z>. 22J<Y/'Y':ZZ2ZZZ",? Z~~~<-7""r"7"'Z.,;.,.r_~""'~
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lIJC Direct AKCiÓI
Ön se maradjon le róla!

Több mint 150 televíziós csatorna!
Most akár ingyen is bekötheti!

Letéti dl]: OFt, csatlakozási díj: OFt*
Antenna: OFt, szerelési dl] bekötéskor: OFt**

lIJC Direct
Mú1loldas televízió mindenkinek!

TE EMAX TÁVKÖZLÉSTECHNIKA
Békéscsaba, Gyóni G. u. 3. Tel.: 66/442-755
Gyomaendrődi szerelőnk: Szabó Gyula, 06/20/9266-853

* Amennyiben az ügyfél ahavi díjai bankszámlájáról fizeti
** Késleltetett fizetési lehetőség, csak egy év múlva kell fizetni

AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja'33.
Gyomaendrődi Autósiskola

az alábbi időpontban és kategóriákban
tanfolyamot indít

Gyomán: 2005. január 13-án 17 óra
Endrődön: 2005. január 13-án 17 óra

(Déryné Múvelódési Otthon)

~ sZemtéIYkgé~kkO~Si, .fl
~ mo or ere par, ~

segédmotoros kerékpár
Jelenlkezni'Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. Telefon: 66/285-556, 06/30/4025-878

Foglalkozások: kedd, csütörtök 17-20 óráig

Ügyféllogadás: hétfő, szerda, 17-18 óráig Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233, fax: 386-269

Állunk alakosság és aközületek rendelkezésére az alábbiakkal:

•

- ipari park menedzsment
- magas- és mélyépítő-ipari kivitelezés és szolgáltatás
- szemétszállítás
- szállítás, gépbérlet
- belonértékesítés, helyszínre történő kiszállítás
-teljes körű temetkezési szolgáltatás

BÚTORBO T!
Avolt tejcsarnokkal szemben, a Kisréti úti Óvoda helyén!

• Szekrénysorok
• ülőgarnitúrák

• konyhai garnitúrák
• irodai bútorok
• franciaágyak

• heverők
• kiegészítő kisbútorok
• számítógép asztalok

melyek megvásárlásához két bank kedvező

hitellehetőségeiből választhat!

Január 31-ig a CRED/GEN Bank Bónusz plusz
utalványok üzletünkben levásárolhatók!

Kedvező árakkal várjuk a kedves érdeklődőket

és leendő vásárlóinkat
a Gyomaendrőd, Kisréti u. 36. sz. alatti üzletünkben

Nyitva: H,-P. 9-17 óráig • Sz, 8-12 óráig .
Telefon: 06/66/282-0 8

r-----------~----~----,
RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK
Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

Telefon: 06/30/3932-162, 06/30/9533-594

REÁLIS ÁRON VESZEK
• boltberendezést • hagyatékot, régiségeket, ócskasá
gokat • régi stílbútorokat • parasztbútort (szekrény,
asztal, kaszli, sublót, falitéka, konyhaszekrény, láda,

szék, tükör és tükörasztal, kredenc)
Fizetés azonnal, készpénzze !

'- ~~~ai_~o~t:..G.:~m~~~~d~~o~s~~: ~9.:. .)

ÁLLÁST AJÁN L! Asztalosipari cég
ÚJ BÚTOR GYÁRTÁSÁHOZ

ÉS RÉGI FENYŐBÚTORJAVÍTÁSÁHOZ
önállóan dolgozni tudó bútoraszlalosokat, asztalossegédet keres.
Jelentkezni a 06/30/9533-594-es telefonszámo!1 lehet

r·_·~·_·_·_K~._._~~._.'

i PAPIRDOB Z i
Stancolt és hagyományos -

PAPÍRDOBOZ gyártása !
STANCfDRMA KÉ ZíTÉS I.

RÓZA KFTo I
5500 GYOMAENDRŐD,Ipartelep u. l/l. •

TeL/fax: 66/282-686,06120/9142-122 I
E-maiI: vendeI@bekesnet.hu •
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AZ ÉV TÖRTÉNÉSEIBŐl

Az ÖNO alapkő-elhelyezési ünnepségén aMirhóháti
utcában, augusztus 5-én, dr. Tóth Zoltán államtitkárral

Határ Győző születésnapján iskolások vetélkedője,

Hajdú László tanár úr vezetésével az Apolló moziban,
novemberben

Számítástechnikai szaküzlet és szerviz ajánlata:

Részletfizetési lehetőség!
Címünk: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.

(a gimnáziummal szemben)

E-maiI: magus@bekesnet.hu
Tel./fax: 66/581-610

Nyitva tartás:hétfőtőlpéntekig 8-l2-ig és 13-17 óráig

• Számítógép-konfigurációk összeállítása igény szerint
• Számítógép-alkatrészek, perifériák, kellékek

• Gépbővítés

• Szakkönyvek
• Festékpatronok, tonerek

töltése
• Internet-előfizetés

• Fénymásolás, faxolás
• E-maiI küldés-fogadás
• Helyi hálózatok

tervezése, kivitelezése

• Számítógépek javítása rövid
határidővel, akár a helyszínen is

• Szervizünkben vállaljuk továbbá nyomtatók, monitorok, táp
egységek stb. javítását

A MÁGUS-CO

~ . Körösi Weekend Hor~ász-~~~ '.
~hobbY .• kempinl!szaküzlet ~~

HORGÁSZFELSZERELÉSEK
- teljes márkakínálat

FOLYAMATOS AKCiÓK!
Állateledel: minden alap- és prémium kategóriában
Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 06/70/2610-472
Nyitva: 8-17 óráig, szombat, vasárnap 8-12-ig

Gépjármű-tulajdonosok,figyelem!
Vállalkozásom keretén belül:

Gyári, új gumiabroncsok árusítása személy-,
teher-, mg.-i gépjárművekhez,

valamint targoncához. rf
Továbbá vállalom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű TeClt

és targonca gumiköpeny szerelését,
javítását, centírozását

Érdeklődni:

Katona György gumijavító
5500 Gyomaendrőd,Bajcsy-Zs. út 107.

Tel.: 66/285-127 Nyitva: H-P: 8-17-ig, Sza.: 8-12-ig.

OMart Üzletház, Gl,Jomaendrőd. Fő út 216. sz.

TeleFon: 06/66/284-81 S

• Aranl,Jékszer-vásárláshaz törött oranl,J azonnali cseréjel

• Fénl,Jképezőgépek. Filmek széles választéka.
Ajándékutalvány állandóan kapható!

Az OMart Könyvesboltban :
Nálunk műsoros DVD, CD. hangkazetta és videokazetta:

is kaphatói
Molnár István Tamás fotókiállítása januárban is

megtekinthető. Iskolai csoportokat is szivesen látunk!
Boldog új esztendŐé kívónunk!.

--
OMart Vzletház

A Julica Üzletház neve megváltozott. ezutón
OMart Üzletház néven várja kedves vósárlóit!

• Folyamatos RGFR-akciók!
• AmatőrFilm kidolgozás kiváló minőségben

Hívassa elo nálunk karácsonyi, szilveszteri felveteleitI
• Papírkép készítés bármill,Jen digitális adothordozóról.

• Különböző ajándéktárgl,Jak
• óriási oranl,J- és ezüstékszer választékI

• Aranl,J- és ezüstékszerek javítása.
li; tört aran' 'ból ékszerkészítés.r y

r~~:;t:;Ii'j",:, .. ~ ,~", l-,~.... ~~". ,(O ,;',' l' '.r.rrs::r ~ •.,~. "' .•~:t .l • 4 .l':;.;{j~'~·'l~';l .... ,l:'h~·lfi. ~..h, 1-'. I.•1.~lil~\~~(.! l~-',I,).i ,;"·b",,,ll"j'''' .•;jl.,'I_ ,;I.':'-~I .1"",;1,1"'.-1' ,1 •.Li.,,~~~,· t, 1·'M··'.j.,,,?;·'1~', ~,.~i~'1' ~",ll.;~ .( l' 0' •.;.i;i'i!' ,1",.I..:ili'1·1 ,J;,.U'~?;,}·',it41:"'·?' ·t. l, •
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[. Rendőrségihírek •]
2004. november-december

November 24-ről 25-re virradóra aRegionális Szeméttelepről ismeretlen tettes eltulaj
don~ott egy MTZ traktort, ezzel mintegy 7millió forintos kárt okozva. Érdekessége az ügynek,
hogya kerítést is kibontották, valamint ahelyszínen még leszerelték atolólapot is agépről,

továbbá, hogy éjjeli őr is vigyázza atelepet (?) ... Ismeretlen elkövető ellen folyik az eljárás.
27-én egy öregszőlői lakos bejelentette, hogy miután alibái átkeveredtek aszomszéd

telkére, sezt aszomszéd nem vette jó néven, majd gépkocsijával alibák közé hajtott. Az álla
tok közül hármat halálra gázolt, ezzel mintegy 30 ezer forintnyi kárt okozott. Az ideges szom
széd ellen állatkínzás miatt lolyik az eljárás.

December 3-án, éjszaka betörtek az Árpád úti zöldséges boltba, ahonnan dohányárut,
szeszesilalt, és készpénzt raboltak el. Aforrónyomos adatgyűjtés során anyomkövető kutya
szagot fogott, saz egyik Árpád utcai ingallanhoz vezette arendőrökel. Innen elő is állították az
egyik elkövetőt. Az intézkedés során kiderült, hogy hárman követték el acsetekményl. Egyikük
előzetes letartóztatásban várja az ügy befejezését.

6-án arendőrjárőr előáll~ott két személyt, akik többek közt azzal gyanúsíthatók, hogy
2004. januárjában betörtek aBlaha úti Center sörözőbe, sott feltörték ajátékgépet, és minte
gy 100 ezer forintnyi értéket viUek magukkal. Ellenük lopás míatt folyik az eljárás.

Ezen areggelen előállítottak egy fértit is, aki gyanúsítható azzal, hogy októberben betört
aMelódia i1alboltba, onnan 50 ezer forint készpénzt tulajdonított el.

December 4-én bejelentették, hogya Fazekasi úton egy gépkocsi lesodródott az útról, és
avillanyoszlopnak ütközött. Az intézkedés során megállapítolták, hogya gépkocsi vezetője

ittas voll. Ellene ittas vezetés miatt indult eljárás.
8-án egy helyi lakos az Endrődi utcából az Apponyi útra lelhajtva nem adott elsőbbséget

egy, avédett úton haladó járműnek, ezért összeütköztek. Avizsgálat során erről avezetőről is
kiderült, hogy ittasan vezette ajárművél. Ellene is megindult az eljárás.

17-én, az esti órákban egy személy segitségkérését jelenteUék be. Aférfi elmondása
szerint őt megtámadták. Akiérkező rendőrökaforrónyomos intézkedés során kiderítették, hogy
asegítség kérő és egy másik férti italozott együtt az este lolyamán, ezalatt több kocsmát is
meglátogattak. Később hazafelé mentek, sekkor az egyikük el akarta venni amásik táskáját,
amiben körülbelül 8ezer forint értékű élelmiszer voll. Egy darabig huzakodtak, majd vissza
szerezte asértett atáskáját, de már ekkor, adulakodás közben seg~ségért kiabáll. Atársa
menekülésbe fogott, de nem sokkal ez után elfogta akiérkező járőr ahelyszínt elhagyót. Lopás
miatt folyik ellene az eljárás.

19-én, Hunyán, ahazatérő, ittas állapotban lévő családapa afeleségén és gyermekén
kezdte el követelni az ellopott láncfűrészét, amit szerinte ők tüntettek el. Egy székkel akarta
megtámadni leleségét, de afiú megakadályozta ebben, sadulakodás közben lelejelte az apját,
akinek eltört az orrcsontja. Az anyját védő liú ellen súlyos testi sértés miatt lolyik az eljárás.

Az utóbbi időben több alkalommal történt lopás közterületen parkoló gépkocsikból.
Sajnos, ajárművek ajtaját minden esetben nyitva felejtették, amit atolvajok kihasználtak. Az
ellopott értékek készpénz, bankkártya, személyes iratok voltak. Ezért arendőrség felhívja a
tisztelt gépjárművezetőkel, hogy ne könnyítsék meg abelörők, tolvajok dolgát, ne hagyják nyit
va ajárművek ajtajait.

Felhívja arendőrség aszórakozó helyeken meglorduló fiatalok figyeimét is arra, hogy
értékeiket, kabátjaikal, mobiHelefonjaikat ne hagyják őrizetlenül. Adják azt ruhalárba. vagy job
ban vigyázzanak ezekre. Szinte minden hétvégén történnek ilyen jellegű alkalmi lopások, főleg

aváros két nagyobb diszkójában.

TÜZÉP.TELE
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren

építő anyagok gyári áron
• oltott mész· kovács-szén,· orosz szén,

akác, vegyes tölgy tűzifa

Értékhatár felett kedvezményes házhozszállítás

Tüzelőutalványok beváltása!
Telefon: 06/30/3343-791,06/30/6318-071,66/284-812 este

KÖSZÖNTŐ
AKarácsony, mely akörülöttünk élők szeretet-válasza arra, amit év közben

tettünk egymásért, de benne van jövőnk igérete is.
Kívánok szeretetteljes és meghitt ünnepeket, és nagyon boldog, sikeres új

évet emberibb, őszintébb, vidámabb jövő reményében. A számunkra kijelölt
pályán haladva szolgáljunk 2005-ben is avelünk élők örömére!

Kívánok szép új esztendőt Gyomaendrőd minden polgáránaki
FÖLDESI ZOLTÁN az MSZP országgyűlési képviselője

ent Izgalmasabb. Nézz be hozzánk'

Építészeti tervezés, műszaki vezetés, műszaki
ellenőrzés és generálkivitelezés referenciákkal.
Nagyné Perjési Anikó építészmérnök, tervező szakmérnök
mobjl: 30/5253-367
Teljeskörű és részleges környezetvédelmi felülvizsgálat,
környezetvédelmi teljesítményértékelés, hatásvizsgálat, illetve kár
mentesítés előtti tényfeltárás végzése és dokumentálása.
Nagy Zsolt környezetvédelmi szakmérnök mobil: 30/3303-062

Tmula Ibl1l~pílói~ri l~r\'czö Kivj[cIO:7,ó
és KörnyclC!vél1elmi S:r-Olgalt.l1Ó Kfi.
5500 (jyolUuclldröd.l'asz.lor f. u. 23.
T.::Jirax..: 6612ö4-2~9. mohil: 30/525-.136;
e-mail: in~uluhuU@bd:.csnl:t.hu

~-

A Kossuth utca 8/2. számon felújítás alatt álló helyiségek vállalkozá
sok számára 2005 tavaszától kiadók. A végleges kialakílás még igény
szerint változtatható. Érdeklődjön a30/5253-367 telefonszámon.

Gyomaendrődi Hiradó • Gyomaendrőd Város Önkormányzatának lapja' Felelős szerkesztő: Biró Károly
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TELEPHELYÜNKET MEGTALÁLJA

Tisztelt Fogyasztók!
- A Békés Megyei Vízművek Rt. tájékoztatója 

Értesítjljk tisztelt Fogyasztóinkal, hogy társaságunk részletes
fogyasztási hely ellenőrzéseket tart, ahol kiemelten ellenőrizzük majd
az alábbi rendellenességeket.

Kérjük Önöket, hogya későbbi kártérítési és bírságolási eljárások
elkerülése érdekében ellenőrizzék saját vízmérőiket az alábbiak szerint:

• plomba és plombazsinór sértetlensége
• vipak védőgyűrű megléte, sértetlensége
• vízmérő esetleges külső sérülése (záródó fedél hiánya nem

sérülés)
• lakásmérők esetén azárószalag megléte és aműanyag védőbu

ra sértetlensége
Amennyiben valamilyen hiányosságot tapasztalnak, úgy kérjük azt

jelentsék be 2005. február iS-ig ügyfélszolgálatainkon. A bejelentés
alapján feltárt rendellenességek eselén fizetési kötelezettségeI nem
állapítunk meg.

Amoratóriumolkövetően az ellenőrzés során fellárt visszaéléseket
ajogszabály szerinti lehetőségünkkel élve szankcionálni fogjuk.

Békés Megyei Vízművek Rt.

A TARTALOMOÓL:

GENERALI BIZTOsíTÓ
Teljes körű ügyintézés

Aszélessávú internetezés ;~i!~~~I~
mikrohullámon.
A kommunikáció rohamosan fejlődik. ~

Megyeri lászló cikke a6. oldalon

• kárfelmérés
• korrekt. gyors kárrendezés
• vagyonbiztosítás (lakás, üzlet. üzem... stb.)
• kötelező felelősség-, Casco-biztosítás
• életbiztosítás
• nyugdíj-előtakarékosság

• egyéb módozatok az ügyfél igényei szerint

GYOMAENDRŐDIKÉPVISELET:
Kiss Lajosné (Éva) Gyomaendrőd,Madách u. 2/2.

Tel.: 66/284-989, mobil: 30/2660-788

Jó hírek a FiberNetlől, avárosi kábeltévé fejlesztéséről 6. oldal
Alapkőletétel a Hősök útjai iskolában 3. oldal
Mérlegen a városi FOCI 7. oldal
A városfejlesztésről, utakról 8. oldal
A Rózsahegyi iskola hírei 5. oldal
Telekommunikációs újdonságokról, az aljegyző hírei 6. oldal

..........................................................·: A lakáshitel házhoz jön!
: Banki hitelek teljes körű, ügyfélcentrikus, gyors és szakszerű ügyintézéssel!
: Építkezni, vásárolni, bővíteni, korszerűsileni,
: felújítani vagy egyéb célra szeretne hitelt? .
• Terhelt ingatlanra is van hitellehetőség! • Hívjon és segítünk!
: Alapkamat 2,9% -tól
: Relerenciamunkákkal rendelkezünk l

: Ahitel közvetítése és lebonyolítása az Ön igényének és kényeimének
• megfelelően történik!. Szolgáltatásunk ingyenes!
: További lakáscélú megtakarítások ügyintézése
• pl. - OTP-lakástakarékpénztár (LTP) 30% állami támogatással!
: - Egyéb lakáscélú megtakarítások lehetöségei
• (20% adókedvezmény) már 1hónap után hitellehetőség

: Tóth Jánosné, üzleti főtanácsadó Tóth János, területi képviselő
20/9376-738 20/9220-990

Önálló irodánk, ügyviteli asszisztenssel:
• Mezőberény, Bajcsy-Zs. u. 27. • Tel./fax: 66/352-537...........................................................
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Megkérdeztük

A POLGÁRME8TERT
• Felvetik helyi emberek, hogya fürdőben apróbb hiányosságokat

tapasztaltak. Például atakarítás gyakoribb lehetne, vagy kevés az öltözőben

aruhaakasztó, vagy apad...
Nagyon "köszönöm" azt anegatív kampányt, amit egypáran általában a

fürdő kapcsán tanúsítanak. Én szégyellem helyettük, hogy állandóan a
negatív dolgokat próbálják megtalálni Tény, hogy az öltöző vagy folyosó
néha. például eső után, amikor sok gyerek meglátogatja, valóban piszkos
lehet. Ezt azonban állalában hamarosan feltakarítják Az valóban előfordul,

hogy az akasztót esetleg elviszik egyesek. Ezt nem az ott dolgozók viszik el,
hanem a vendégek. Előfordul, hogy viszik a szekrénykulcsot is. Ez ellen
nehéz tenni, de ha majd chipkártyás megoldás nyitja aszekrényeket, talán
megoldódik ez a probléma. Az is előfordulhat, hogy az öltözőszekrény

esetenként kevésnek bizonyu I(ennek örülhetünk is). Apad viszont arra való,
hogy leüljenek rá, és ne szétpakoljanak rajta. Igyekszünk mindent megten
ni annak érdekében, hogy aszolgáltatás jó legyen. Szeretném már megélni,
hogy csak egyszer mondaná valaki, hogy szép, jó a lürdő, kellemes a
kikapcsolódás ott!. .. Nem kellene mindig a negatívumokat felerősíteni.

Mivel ez a fürdő mindig itt marad, s ez nagyon nagy kincs és érték,
próbáljunk így viszonyulni hozzá.

• Tervezett-e egy kapcsolódó szállás, hotel, panzió stb. építése, ami
zárt átjáróvaloldaná meg az átjutást afürdőbe?

A város nem tervez Ilyesmit, viszont tavasszal meghirdetjük a
lehetőséget. Szeretnénk, ha minél előbb egy befektető elvégezné ezt a
beruházást. Az önkormányzatnak, sajnos, nincs pénze, aköltségvetés nem
úgy alakul az utóbbi években, hogy erre fulná. Tehát érdekell belektetőt

szeretnénk pályázati úton erre találni.
• Az akadálymentesítés hogyan haladt el, hiszen erre határidőt tűztek

ki?
Az önkormányzatunk is pályázott akadálymentesítésre, azonban még

választ sem kaptunk rá. Az erre vonatkozó határidőt viszont meghosszabí
tották. Ez nagyon nagy gondot jelent egyébként, mert aproblémát sok régi,
magas épület jelenti. Ebben az évben aváros házát ezen szempontok szerint
álalakítjuk a bejáratoknál, de sajnos, csak az udvari bejáratoknál. Minden
egyéb, felújítás alatt lévő intézményünk már ezt figyelembe véve készül.
Sajnos, van néhány középület, amelyiknél ez adolog nagyon nagy gondot
jelent, mint említettem, például az endrődi gyógyszertár esetében, amelyik
nagyon magas bejárattal bír.

• Miért télen épül aleendőKner tér? - kérdezik.
Azért, mert a közbeszerzési törvény, az állami finanszírozás így hozta

magával. Május 31-ig kell elkészülnie atérnek, és ezért télen is szükséges
dolgozni az említott okok miatt, de az időjárás szeszélye miatt szüneteltetni
is kell, mint éppen most, amikor ahőmérséklet folyamatosan alacsony

• A település legnagyobb adófizetőivel szokott egyfajta talátkozó,
eszmecsere zaj/ani. így lesz ez atovábbiakban is?

Minden évben meg szoktuk tisztelettel invitálni e cégeket a város
valamelyik rendezvényére. Ebben az évben is tervben van és szerettei vár
juk őket minden alkalommal. Ez atalálkozó ajövőben sem marad el, ameny
nyiben elfogadják ameghívásunkat.

• ATourinform Iroda elköltoiOlt afürdőúj főbejáratához aFőútról. Egy
ideje azonban a koio'nség odaszokott az OTP melletti irodába. Nem ter
veznek-e ott továbbra is működtetni egy, esetleg csak szezonális irodát?

Nem szándékozunk. Oda akábeltévé stúdióját tervezzük elhelyezni.
• Az Október 6. lakótelepen aLidl áruház építése kapcsán tönkre ment

sok dolog - panaszolja egy ott lakó polgár Rendben hagyva adják majd át
az építők aterülelet?

Folyamatos egyeztetés zajlik aberuházás kapcsán efféle dolgokban is.
Aparkot is, ami nem lett atulajdonuk, az utakat is, sőt még akülső úthálóza
tot is eredeti állapotába kell visszaállítaniuk legkésőbb amájus 31-i idő

pontra, amikor átadják majd aforgalomnak az üzletet.

• A szelektív hulladékgyűjtés gyomaendrődi beindulásával a hul
ladékkezelő telepen is folyik aszelektíve gyűjtött dolgok további kezelése,
visszaáramoltatása atovábbfeldolgozásra? - ezen töpreng egy olvasónk.

Az újrahasznosítás kérdése, megszervezése, beindítása, ami tőlünk

független, sajnos, még nem alakult ki kellő mértékben. Márciustól a
telepünk üzemeltetése megoldódik, utána aszelektív kezelés is beindulhat
teljes mértékben. Azonban hazánkban még ez a technológia nem kellően

megoldott, nem indult be amúgy, istenigazában. Ennek kell még néhány év,
mikorra az újrahasznosítás országosan megvalósul. Aszelektív gyűjtést vi
szont tovább kell rolytatni, és az embereket erre rá kell irányítani, mintegy
ránevelni.

• Az Erzsébet-ligetben a kialakításra kerülő tér munkálatai miatt
pótolják-e afákat, cserjéket?

Mintegy negyven darab fát helyezünk ki atavasz folyamán. Azt tapasz
taltuk a liget tüzetesebb felmérésekor, hogy a fák teljesen elöregedtek,
tönkrementek. Sajnos, ezért további fákat is ki kell vágni. Megpróbáikozunk
úgynevezett ifjító metszésekkel feljavítani egyes fákat, de nem túl nagy a
remény az alapos állagjavulásra. Folyamatosan próbáljuk felújítani, főleg a
gyomai ligete!, de ez mindenképpen több évet vesz igénybe.

• Azt mondják, hogy hiába készülnek az utak, ha egyesek amezőgaz

dasági gépeikkel vagy teherautóikkal stb. folyamatosan felhordják asarat az
utakra, mert hazajárnak ezekkel a határból, ekként mintegy rongálván az
utakat (mivel nem ilyen használatra készülnek), ráadásul a közlekedést
többféleképpen zavarják asárfelhordáson kívül is.' Van-e megoldás?

Jelezni kell az ilyen eseteket a polgármesteri hivatalban, legyen az a
szomszéd vagy bárki, aki észre veszi agép okozta problémát. Ezt követően
eljárunk az ügyben. Tervezünk rendeletet arra vonatkozólag, hogy mezőgaz

dasági géppel nem járhatnak a városba, nem parkolhatnak az utcákban,
hanem egy külső telepen kell ezt megoldani. Erre vonatkozóan próbálunk
lehetőséget biztosítani számukra aváros bevezető útjainál, és határidőt is.
Azonban szeretnénk, ha az EU-csatlakozás után megerősödnének ezen vál
lalkozások, anyagi lehetőségeik elérnének egy szinlet. Jól tudjuk, hogy
ehhez még időre van szükségük. Tehát rendet kell tenni és tartani a
településen ebben avonatkozásban is.

• A Parlament elfogadta a 2005-ös költségvetést. Milyen hatásai
várhatók?

Valamivel jobbak a költségvetésiJnk rő számai, mint novemberben az
előzetes szerint. Az egyeztetések folynak az intézményeinkkel, majdpedig
igyekszünk a költségvetésünket elkészíteni. Úgy gondoljuk, hogy az
előzetes ben jelzett, viszonylag nagyfokú hiányból nagyon sokat le tudunk
faragni. A húsz út építése nincs veszélyben. Aszfaltozásra próbálunk
pályázni, de új utak további építése céljából meg kell vizsgálni azt a
lehetőséget, hogy az önkormányzat erre hitelt vegyen fel. Mintegy száztíz
millió forinttal több lett a költségvetési pénzünk, mint az előzetesben azt
látni lehetett, ezért az intézményeknek is át kell dolgozniuk az adatsor!,
hiszen a bérek változása ezt indokolja. Valamennyit hozott a kasszába az,
hogy egyes intézményeink működése bizonyos szerződések által biztosított.
Nem állunk jól, de remélhetőleg nagyobb baj nem lesz 200S-ben.

JUDO
Kezdő judo tanfolyam indul 2005. február 1O-től! Helye:

Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 59. (ÁFÉSZ udvar). Edzések ideje:
hétfő, szerda, péntek 17.00-18.30-óráig.

Fiúk és lányok jelentkezését várjuk 7-15 éves korig. Érdeklődni

lehet a helyszínen edzésidőben, Illetve a 06/20/3814-098-as tele-

fonszámon. Oláh János
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Elindult az iskolaépítés
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Január 6-án aláírta Csanádi Ágnes, aVÁTI Kht. vezérigazgatója és dr. Dávid
Imre, Gyomaendrőd polgármestere, valamint dr. Csorba Csaba jegyző a Kis
Bálint Általános Iskola fejlesztésére, bővítésére vonatkozó szerződést. A nagy
esemény helyszíne a városháza tanácskozóterme volt. Jelen volt Pál Béla, a
Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára, Varga Zoltán, amegyei közgyűlés

elnöke, aki egyben aDél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács társelnöke is.
Az aláírt szerződés igazolja, ho]y Gyomaendrőd önkormányzata

163965960 forint vissza nem térítendő támogatást nyert az Európai Unió társ
finanszírozásában, az Európa Terv keretében a Kis Bálint iskola Hősök útjai
épületének felújítására és bővítésére. Négy új tanterem épül, új aulát is kialakí-

tanak, amely az új és arégi épületrészt köti össze Ameglévó épületben aszük
séges átalakítások kivitelezése után létrejön egy 11 tantermes iskolaépület,
akadálymentesen használható helyiségekkel, új WC-csoportlal, új kazánházzal,
új főbejáratlal, vagyis a jelenlegi épület komplett felújítása történik meg. Az
elbontotl épületek helyén új kerítés épül, a felszabaduló területen sportudvar
kialakítását tervezik. Amunkálatok várhatóan 2005. szeptember végéig fejeződ

nek be.
Adél-alföldi régióban aRegionális Operatív Program keretében ez volt az

első, már aláírt támogatási szerződés.
Mint ismert, az iskola aJókai úti óvodával együtl aváros legnagyobb lét-

számú alapfokú oktatási intézménye Agyomai városrészben négy telephelyen,
tizennégy különálló épületben látja el az alapfokú oktatásI. A Hősök útja 45.
szám alatti iskolaépület bővítésével megoldódik a jelenleg három telephelyen
folyó alsótagozatos oktatás széttagoltsága, valamint az életveszélyessé nyil
vánított balesetveszélyes és egészségre káros épületegységek kivál!ása. f'.. meg
valósítással lehetőség nyílik a településrészen élő, fokozottan hátrányos
helyzetű, sajátos nevelési igényű, valamint anemzeti és roma kisebbséghez tar
tozó gyerekeknek a többségi társadalomhoz tartozó gyerekekkel együtt történő

nevelésére. A roma fiatalok a tanulói létszám 7 százalékát képviselik az
intézményben, 5,4 százalék diagnosztizált sajátos nevelési igényű tanuló, 6,6
százalék szakvéleményezetl beilleszkedési vagy tanulási nehézséggel küzd.
Tehát a szociális hátlérből adódó indulási hátránnyal küzdő kisiskolások a ta
nulói létszám 50 százalékát képviselik, ahol a szülők 40 százaléka
munkanélküliséggel bajlódik, a tanulók 30 százaléka csonka családban él,
anyagi gondok miaU aszülők deviáns életmódot folytatnak, ami negatív hatás
sal van agyerek fejlődésére.

Az építés kivitelezését aszarvasi Integrál Rt. nyerte el, aműszaki ellenőrzést

a békéscsabai Duplex Kft. végzi, a tervdokumentációkal Novodomszki Pál ter
vező készítette. A beruházás önkormányzati saját erőt is követel, amely
18218440 forintra rúg

A Magyar Kultúra Napján
Az Apolló moziban emlékeztek meg aMagyar Kultúra Napjáról január 20

án. A Városi Könytár rendezésében a huszonöt éve pódiumon szereplő Pálfy
Margit előadóművész irodalmi estjén Nagy László, Csoóri Sándor, Ratkó
József, Szécsi Margit művei ből adott elő.

Az est következő részében Mészáros Márta A temetetlen halott című, Nagy
Imre életének utolsó hónapjait bemutató film vetílése után közönségtalálkozón
beszélgethetett aközönség afilm rendezőjével, Mészáros Mártával.

Aszázezredik néző éppen Gyomaendrődön láthatta aNagy Imréről szóló fil-

met. Ebből az alkalomból a szerencsés, Kondor Nóra, a Bethlen iskola
negyedikes tanulója, ajándékot vehetett át afilm rendezőjétől.

Január 24-én a Katona József Művelődési Központban a "Tudod, hogy
nincs bocsánat" című zenés műsorral köszöntötték a kultúra ünnepét, József
Attila 100. születésnapját. Ezen fellépett Hobo (Földes László). A rendezvény
támogalója a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a József Attila
Emlékbizottság volt.

Olvasói levél
Köszönet!

Alakosság és amagam nevében fejezem ki köszönetemet apolgármes
teri hivatal ügyintézőjének, aki a Fő út 192. sz. ház előtt lévő szemétkosár
tartójára szemétgyűjtő! helyezett ismét. Bizonyára ezzel a buszmegálló nem
lesz szeméttároló. Ugyancsak köszönet az őszi fásítás keretében folyó pótló,
kiegészítő suháng csemeték elültetéséért is. Az elöljáróság sokat tesz a
környezetvédelemért, a város szépítéséért. Nekünk, lakosoknak, az a felada
tunk, hogy megvédjük ezeket a facsemetéket a rongálókkal szemben. Sokat
tehetnek ennek érdekében az iskolák, amikor is osztályfőnöki órákon egypár
percet szentelve apedagógusok afák jelentőségére, anövényzet megbecsü
lésére, az utcák tisztaságára hívnák fel a figyelmet. Szeressük és legyünk
büszkék városunkra! -HA-
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Képviselő-testületiülés anyagából2005.január 27-én

NAPIREND ELŐTTIEKBŐl
kl olajkutatási munkálatok után a helyreállitással vannak bizonyos

gondok. Egyeztetni kíván a karszakértő, illetve a kutatást végző. Úgy
tűnik, első körben amegegyezés nem könnyű, mert mindössze öt forin
tot kívánnak négyzetméterenként a helyreállításért adni. Ezért nem lehet
az utakat helyreállítani, aszilárd burkolatú utaknál változik ez atérítés, de
akkor is nagyon kevés. Atárgyalások még folynak ebben az ügyben.

Akommunális hulladékudvar üzemeltetésével kapcsolatban beadott
pályázatok elbírálásának menetében egyelőre fennakadás van. A nyertes
pályázó egy bizonyos hiánypótlási ajánlata nem érkezett meg. Ezért úgy
tűnik, hogy egyelőre aGyomaszolg Ipari Park Kft fogja üzemeltetni. kl
eljárás tovább folyik.

NAPIRENDI PONTOKBÓl
• Az önkormányzat és intézményei az elmúlt évben ötvenkilenc

pályázatott nyújtottak be, ebből huszonegy nem nyert, és kilenc még
folyamatban van. Az önkormányzat tizenegy nyertes pályázata összesen
237136671 forint összeget jelent, ahozzáadandó saját erő több, mint 46
millió forint. A nyertes pályázatok megvalósulásának legkésőbbi idő

pontja ez év vége. Az intézmények összesített pályázati igénye közel 115
millió forint, ehhez több mint 69 millió forintot nyertek.

• AVárosi Sportcsarnok, az Ifjúsági Tábor profilkötöttségű bérbead
ására, valamint aTourinform Iroda tartós üzemeltetésére kiírt pályázatok
elbírálásakor a következő nyertesek lettek a testület döntése értelmében:
A Sportcsarnok öt évre szóló üzemeltetésére a Garbel Trade Bt., az
Ifjúsági Tábor tíz évre szóló üzemeltetésére szintén a Garbel Trade Bt,
valamint a Tourinform Iroda öt évre szóló üzemeltetésére is a Garbel
Trade Bt kapott megbízást első helyen. Ugyanebben a sorrendben a
második helyre került: Sporttrió Kft., Paróczainé Feuerwerker Zsuzsanna,
Lakatos Tibor.

• AKözponti Orvosi Ügyelet beszámolt előző éves tevékenységéről.

Az ügyeletben bekövetkezett változás 2004 júliusában történt, amikor
dr. Abdul-Hamid Nabil vette azt át. Elmondta, hogy jelenleg is szakor
vosokból és rezidensekből áll az orvoscsoport, s mellettük négy szak
ápoló és PAV l-es képesítésű gépkocsivezető látja el a feladatokat kl
ügyeleti helyiség műszaki állapotának megóvása éredekében kisebb javí
tásokat végeztek, valamint tárgyi eszközök beszerzésével is javították az
ellátás színvonalát, mint automatizált EKG-val és defibrillátorral. kl ellá
tásról dr. Gedei Margit főorvos asszony eddig csak jó véleményeket hal
lott vissza. kl ellátás színvonala nőtt Viszont néhány esetben olyan meg
jegyzés is elhangzott, hogy például előfordult, hogy csak komoly esetek
ben vonulnak ki. Július Hől 2361 beteget láttak el, a mentő szállítás
2%-kal nőtt, és egyharmad esetben történt kivonulás a beteg ellátása
érdekében.

• Aképviselő-testület január elsejétől aváros közigazgatási területén
hét védőnői körzetet alakított ki, amelyből 4,5 körzetben területi védőnői
feladatokat, míg 2,5 körzetben iskolavédőnői feladatokat látnak el. Az 1.
körzetben Garai Jánosné, a 2. körzetben Kele Györgyné, a 3. körzetben
Hunya Lajosné, a 4. körzetben Pappné Szarka Emília, az 5. körzetben
Tóth Annamária dolgozik. Az 1. iskolavédőnői körzet Mészáros Gábor
néhoz (Kis Bálint Ált Isk., Kner I. Gimnázium), a 2. körzet Ágoston
Gábornéhoz tartozik. A Szent Gellért iskola feladatait Tóth Annamária
látja el.

• AVárosi Egészségügyi Intézmény igazgató főorvosának, dr. Gedei
Margitnak kéreimét támogatták és engedélyezik, hogy az eü. intézmény
működési körébe tartozó reumatológiai szakellátás aLiget-fürdőben tele
phelyet létesítsen.

• AGyomaszolg Ipari Park Kft által végzett temetői fenntartás díjai
hat százalékkal emelkedtek.

***

Újabb burgonya-adomány
Január 21-én a Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak

Gyomaendrődi Egyesületéhez ismét egy kondorosi vállalkozó által
felajánlott 225 zsák burgonya érkezett Ezúttal a rászorultak és a belőle

részesültek köre a Kincs az Életed Alapítvánnyal és a Református
Szeretetotthonnal kibővült. De kaptak ahunyai, dévaványai, ecsegfalvi és
ahelyi mozgáskorlátozottak, az öregszőlői és nagylaposi nagycsaládosok
és rászorultak is. Ismételten megköszöni az egyesület a tisztelt vál
lalkozónak az újabb adományt, és a közreműködőknek, hogy ránk gon
doltak és segítettek.

kl egyesület tagsága és vezetősége nevében
Tímárné Kozma Ágnes elnök

***

Lakossági panasz - megoldva!
AMÁV gyomai állomásán néhány napig szünetelt a386-234-es tele

fon, átkötés miatt. kl állomáson elmondták, hogy ezután, január 27-től a
pénztárban csöng akészülék, és itt lehet érdeklődni, jegyet rendelni stb.
Azért kérik az utazókat, hogy ne vonatérkezés idejében telefonáljanak,
mert akkor elfoglalt apénztáros.

AGyomaszolg Ipari Park Kft. felhívása
Sok apanasz a lakótelepeken, hogya kihelyezett kukák aguberálók

és kóbor kutyák martaléka, sok akiszóródott szemét, felborított szemetes
edény. Kérik az érintett gondnokokat, felelősökel, hogyakukáknak talál
janak helyet az épületeken belül (a legtöbb házban van erre külön kijelölt
helyiség, ezt kell a jövőben használni a tárolásra, rendeltetésének
megfelelően!), és csak aszállítási napokon helyezzék azokat ki az elszál
lító, ürítő helyekreI A jogos lakossági panaszok így a jövőben elkerül
hetők lesznek.

Március 1-jétől atelepülés néhány körzetében megváltozik aforgal
mi rendi kl elfogadott útkoncepciónak megfelelően:

a két Révlaposi részen; a Csókásiban; az endrődi

Népligetben.
Ezek lakó, pihenő övezetek, amelyeknek kezdete és vége megíelelő

táblákkal lesz ellátva. Abelül eső területen, aKRESZ ide vonatkozó ren
delkezése lesz a követendő és helyes közlekedési forma, például 30
km/óra, tehergépkocsi kizárólag célfuvar esetén mehet be ...

A Gyomaendrödi Liget Fürdö Kft. pályázati
felhívása a Sörkert épület bontására

Pályázat meghatározása: épület bontása, bontott anyag értékében
Pályázati határidő 2005. február 21., 12 óra
Pályázat benyújtásának helye: Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolg. Kft.
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet-liget 2, Ügyvezető ig. iroda
Pályázat tartalma: bontás kezdete, időtartama és módja

Bővebb információ: 66/283-750, 386-039
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MULTIMÉDIÁS OKTATÁS A RÓZSAHEGYIBEN
Szeptemberben aláírásra került az Információs lechnológia az általános iskolák

ban című Európai Uniós PHARE-projekt támogatási szerződése. A kivitelezési
munkák azonban csak a hivatalos eljárások lebonyolítása után, januárban kezdőd

héttek el. Aprojekt két részből áll:
1. arégi épületrész felújítása
2. az informatikai eszközök, berendezések beszerzése.
Az épület felújítására a felvizesedés, az elektromos- és a szennyvízhálózat

elavulása miatt egyébként is szükség van, de aprogramban leírtaknak megfelelően

alkalmassá kell tenni az épületet a korszerű berendezések befogadására is. Amulti
médiás oktatóterem abban különbözik ahagyományos számítógépteremtől, hogy ott
a tantárgyakat különféle oktatóprogramokkal oktatják Napjainkban már egyre több
és egyre jobb szoftvereket lehet kapni, a nevelőtestületnek fel kell készülnie ezek
alkalmazására. Agyerekek érdeklődését kihasználva hatékonyabbá tehető az oktatás
folyamata. Ezen kívül kialakításra kerül egy színpaddal ellátott, tágas slinházterem is,
ahol a dráma, néptánc. társastánc, különböző klubfoglalkozások és iskolai ren
dezvények kapnak helyet. Lesz egy olvasóterem, és másik helyre költözik a gaz
dasági iroda. Új tanterembe költöztek azok az osztályok, akik ebben az épületrészben
tanultak. Köszönjük mindazok segítségét, akik a téli szünetben segítettek ennek a
zökkenőmentes lebonyolításában. Terveink szerint ajövő tanévben birtokba vehetjük
az új épületrészt.

LENGYEL TESTVÉRISKOLÁNKROL
A nyár és ősz folyamán többször találkoztunk Pilzno, lengyel testvérvárosunk

egyik iskolájának diákjaival és pedagógusaival.
Október végén négy élménydús napot tölthettünk vendéglátóinknál, megis

mertük az iskolájukal, avárosI, ellátogattunk aközeli sóbányába. valamint Krakkóba.
Örömmellogadták újabb meghívásunkal a Szaloncukor Kupára, így decemberben
ismét találkozhattunk.

Megerősödött aközös igény, hogy hosszabb távú barátságot, kapcsolatot épít
sünk ki, ami nagyszerű alkalmakat kínál az angol nyelv gyakorlására, egymás
kultúrájának megismerésére is.

Búcsú avendéglátó családoktól

ABÉKÉSCSABAI ATLÉTIKA CLUB ELISMERÉSE
A 2004-es év értékelését ünnepélyes keretek között rendezte a békéscsabai

Atlétika Club. A rendezvényre meghívást kaptak iskolánk legeredményesebb
sportolói, valamint Vaszkán Gábor edző és Farkas Zoltánné igazgatónő. A ren
dezvényen a klub vezetősége értékelte az éves munkál. Iskolánk a három legered
ményesebb iskola egyike, amelynek elismeréseként egy szép kupát adtak át az igaz
gatónőnek, az edző eredményeit pedig oklevél lel és könyvjutalommal ismerték el.
Természetesen, asportolók is jutalmazásban részesültek. Reméljük, hogya 2005-ös
év hasonló eredményeket hoz iskolánk számára.

TOVÁBBI HíREINK oI6HÉJBAN:
Szeptemberben Gyomaendrődre látogatott Rózsahegyi Marika, névadónk

unokája. Mivel az elmúlt évben nem tudolt eljönni a Rózsahegyi Napokra, ezéri
szeretett volna most atanulóinkkaltalálkozni. Örültünk, hogy rövid lálogalásában mi
is helyet kaptunk.

Diákönkormányzatunk ebben a tanévben is megszervezte hagyományos ren
dezvényeit:

szeptember elején immár 18. alkalommal rendeztük meg az őszi akadály
versenyt a Hármas-Körös árterén. Az osztályok különléle természetvédelmi és

ügyességi leladatok megoldása során mérhették össze ludásukat. A győztes csapa
tok jutalma egy-egy torla volt.

Október elején asoron következő DÖK-program a hulladékgyűjtés volt. Ez volt
az egyik legsikeresebb ilyen akciónk, mert agyerekek több, mint 23 tonna hulladékot
gyűjtöttek, 225 ezer forint értékben.

A környezeti nevelés fontosságát szem előtt tartva írtuk meg pályázatunkat a
Békés Megyei Közoktatási Közalapítványhoz, mellyel129 ezer forintot nyertünk. Egy
komposztáló gépet és komposztládákat vásároltunk, melyet agyerekek technikaóra
keretében fognak használni és hasznosítani.

A7. b osztály egy októberi napon meglátogatta Gyomaendrőd új lélesítményél,
anemrég átadott hulladékkezelőt.

Anyolcadikos lányok produkciója

Anovemberi Tátika fergeteges hangulatát idézi amellékelt kép, ahol azsűrinek

nem kis fejtörést okozott a sorrend felállítása. Köszönjük a munkájukat a volt
tanítványoknak, az óvónőknek és a Megasztárban szereplő Horváth Bélának, akik a
produkciókat értékelték.

Ismét megrendezésre került az Endrődi Közösségi Házban a Városi Zene- és
Művészeti Iskola képzőművész tagozatára járó tanulóink munkáiból a kiállítás. A
gyerekeket Molnárné Pésó Irma, iskolánk pedagógusa tanítja aművészeti iskolában.
Akiállítást Farkas Zoltánné igazgató nyitolIa meg az évről évre nagyobb létszámban
megjelenő közönség előtt.

December az ünnepek jegyében telt.
Mikulás-napi bulik és ajándékozások követték egymást a hónap elején. A

negyedik osztályosok és osztályfőnökeik az óvodákba látogattak el, és műsorral ked
veskedlek akicsiknek.

Idén először nálunk tartotta karácsonyi ünnepségét aCsemetekert Ovoda. Akis
csöppségek színvonalas előadást mulattak be a lelkes közönségnek.

A szünet előlli utolsó tanítási napot együtt töltöttük a karácsonyváró ünnep
ségünkön. Ebben az évben a 6. a osztályra került a sor, hogy előadja az endrődi

betlehemes játékot.
Sikeres pályázatot nem csak felnőttek, hanem gyerekek is tudnak írni nálunk.

Ezt bizonyítja, hogya 8. aosztályosok egy interneten meghirdetett "Nekünk 15" című
pályázaton nyertek. Jutalmuk az volt, hogy részt vehettek a parlamenti gyer
mekkarácsonyon december 19-én. Élményeikről bővebben aSulifirkában számolnak
be agyerekek.

Két osztályunk, a3. aés a6. aosztályok egy novemberi szombaton el utaztak a
lővárosba. Jártak aTermészettudományi Múzeumban, ahol a legnagyobb tetszést a
Kínából ideszállított "Tollas dinoszauruszok" aratták. A kisebbek a Nemzeti
Múzeumban megnézték "Az emberek élete" című kiállítást is.

Két harmadik osztályunk elkezdte az úszástanulást afelújított fürdőben.

Immár negyedik alkalommal szervezeIt Vaszkán Gábor testnevelő kollégánk
sítábort aszlovákiai síparadicsomba, Rózsahegyre.

Örömmel vették birtokukba az ötödik osztályosok az új asztalokat, székeket,
melyet ebben az évben vásároltunk számukra. Abútorok lecserélésétfolyamalosan,
évről évre szeretnénk megvalósítani.

Felhívjuk anagycsoportos óvodások szüleinek figy~lmét, hogy iskolánkban az
első osztályosok beírása március 21-22-23-án lesz. Kérjük, hogy hozzák magukkal
agyermek születési anyakönyvi kivonatát, óvodai szakvéleményét, orvosi igazolást
az iskolaérettségről.

ARózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákolthon nevelőIestülete
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AHELYI KÁBELTÉVÉRÖL - AFiberNet tájékoztatója
A FiberNet Kommunikációs Rt., Gyomaendrőd város kábeltelevízió szol

gáltatója ezúton tájékoztatja a város lakóit, hogya közelmúltban megkezdte a
szélessávú távközlő hálózat építési munkálatait. Reményeik szerint 2005. január
hónap közepétől módunkban áll ajánlani, felkinálni a 3. évezred technológiai
elvárásainak is meglelelő, csillagpontos hálózaton nyújtott szélessávú szolgál
tatásokat. így az előfizetői igényekhez igazodva kialakított kábeltelevíziós vételi
lehetőséget, valamint az első félévben várhatóan beinduló kábelmodemes inter
net-szolgáltatást is.

Akábeltelevízió hálózatra való csatlakozás egyszeri díja brutló 30 ezer fo
rint. Amennyiben alakos 2005. január 10. és február 10 közötti időszakben köti
meg az előfizetési szerződését, úgy kedvezményesen, bruttó 15 ezer forint csat
lakozási díj megfizetése mellett veheti igénybe a szolgáltatást, amely összeget
2-3 részletben is megfizetheti.

A 2005. január Hétől érvényes kábeltelevíziós Családi csomagunk elő

fizetési díja havonta bruttó 3099 forint. Január 10. és február 10. közötti
időszakban felkeresheti megbízott üzletkötőnket szerződéskötés céljából, továb
bá bővebb információért a Gyomaendrőd, Fő út 173-179. szám alatt (az OTP
bank mellett, volt Tourinform iroda), minden héten kedden és csütörtökön
1000 és 14.00 óra között. Aszolgáltatásokról részletesebben awww.fibernet.hu
címen olvashatnak.

FiberNet Kommunbikációs Rt. Hajdúszoboszló Területi Igazgatóság, Haj
dúszoboszló, Hősök tere 3/a, tel.: 06/52/273-093; 06/40/200-424 (kék-szám)

Az elérhető csatornák:
magyar nyelvű: m1, m2, TV2, Duna TV, Hallmark, Minimax, Viasat 3,

Eurosport, RTL Klub, Sport 1, ATV, Fox Kids, Spektrum, VIVA, Hír TV.
Külföldi: CNN, Cartoon Network, Sat 1, VOX, Super RTL, Rai Uno, MCM.

RTL, ARD, PRO? Továbbá Kossuth Rádió, Petőfi Rádió és Bartók Rádió.

Szélessávú internetezés mikrohullárnon
Amikrohullámú internet-szolgáltatás kiépitésének előzménye 2002 decem

berére nyúlik vissza, amikor a SAPARD-program keretében lehetőség nyílott a
vidéki infrastruktúra fejlesztésére is pályázatot benyújtani. Ahamarosan beadott
pályázatban azt céloztuk meg, hogy olyan infrastruktúrát biztosítsunk - első

sorban ahelyi váttalkozásoknak -, amelynek révén versenyképes áron juthatnak
olyan szolgállatáshoz, amely növelheti a piacra jutásuk lehetőségeit, vagy
éppen azon maradásuk esélyeit. Ma már internet nélkül szinte lehetetlen
meglenni még egy kisvállalkozásnak is. De igaz ez acivil- és a magánszférára
is. A különböző pályázati lehetőségek, a pályázati kiírások szinte kizárólag az
interneten érhetők el. Az egymás közötti gyors és hatékony információcsere
színtere az internet, és egyik hatékony eszköze - többek mellet - az elektronikus
levél.

Nem véletlen, hogy az elnyert pályázati támogatás nem csak a városi
elosztó rendszer (antennahálózat) kiépítését szolgálta, hanem 45 vál lakozáshoz
a végpontok térítésmentes telepítését is. Az önkormányzat által kiírt pályázat
nyerteseihez tavaly júniusban kerültek lelepítésre avevőberendezések, és indult
meg aszolgáltatás Avárosba amikrohullámú internet-betáplálás avíztornynál
lévő Sagem linken keresztül érkezik 4x2 megabit sávszélességen A
fogyasztókhoz avíztornyon, az endrődi katolikus templom tornyán és agyomai
református templom tornyán lévő szektrosugárzókon jut el amikrohullámú jel.
A256 kilobit sávszélességű szinkron DSL szolgáltatás napi 24 órában mintegy
25-30 K sebességű le- és feltöltési lehetőséget biztosít togyaszlónkénl. A
fogyasztóknak tehetőségük van pénztárcájuk és igényeik szerinti előfizetői cso
magból választani. A legolcsóbb előfizetői csomag mintegy 100 órányi inter
netezésre elegendő, kevesebb mint havi ötezer forintért. Mindez úgy, hogy erre
az összegre már nem rakódik átviteli díj, sZemben a telefon-behívásos elő

fizetéssel. A mikrohullámú hálózathoz bárki csatlakozhat ha a szükséges
műszaki fellételek adottak. Lényeg, hogya telepítendő antenna optikailag rálás
son aszektrosugárzók valamelyikére, és ne legyen messzebb 1-1,5 km-nél. Az
internetezésre szánt PC rendelkezzen hálózati kártyával, amely fogadni tudja a
maximum 50 méter távolságban elhelyezett mikrohullámú antennát.

A további részletekről, műszaki fellételekről és tudnivalókról felvilágosítást
az érdeklődők a BékésNet ügyfélszolgálatánál (Békéscsaba, Gyóni Géza út
8/10, t.: 520-480) vagy a helyi viszonteladónál, a MágusComp üzletben
kaphatnak. Megyeri László aljegyző

Ismeretterjesztés - Hírözön - Kaland - Zene - Humor - Sport - Rajzfilmek
Gazdag választék és önfeledt szórakozás ...
... csatlakozzon most, féláron!
A FiberNet Kommunikációs Rt. egy rendkívüli évnyitó kábellelevízió

bekötési akcióval szeretne hozzájárulni a2005. év szerencsés indulásához.
Amennyiben Ön lakóhelyéül az akcióba bevont települések (I. lentebb)

egyikét választotta, úgy 2005. január 12-től február 28-ig 50%-os kedvezmény
nyel, azaz bruttó 15 OOO Ft csatlakozási díj' megfizetése ellenében válhat a
FiberNet RI. állal nyújtott kábeltelevízió szolgállatás előfizetőjévé.

Az akcióba bevont települések Gödöllő, Kerepes, Kistarcsa, Nagytarcsa,
Szada, Mogyoród, Százhalombatta, Ercsi, Tárnok, Szabadbattyán,
Hajdúszoboszló, Gyomaendrőd, Hévíz, Zalaszentgrót, Csongrád, Siófok.

Jelen tájékoztatásunk nem teljes körű, ezért az akció további részleteiről és
ieltételeiről minden esetben érdeklődjön területileg illetékes ügyfélszolgálati
irodánk munkatársaináll

* Akciós ajánlatunk kizárólag afent nevezett településeknek aFiberNet Rt. kábel
hálózatával már lefedett részein érvényes. Minden egyéb kérdésben az Általános
Szerződési Feltételeinkben foglaltak az irányadók! .

Nemzetközi színtéren a Rumba Táncklub párjai
November 27-én rendezte meg a hagyományos táncestélyét a Rumba

Táncsport Egyesület és a klubot támogató alapítvány. A jó hangulatú estély
alkalmat adott egy év munkájának az értékelésére és abemutatkozásra is. Nem
kis büszkeség, hogy az elmúlt évben egy párosunk országos bajnok lett, kettő

pár országos bajnoki ezüstérmes és további két pár pedig országos bajnokság
finalistája. Már korábban elhatároztuk, hogya hazai versenyek mellett
nemzetközi színtéren is meg kell mutatkoznunk, mivel azokban az osztályokban,
ahol a mi párjaink remekeltek, nem rendeznek nemzetek közötti bajnokságot.
így kerüli sor az elmúlt év elején egy szlovákiai és egy csehországi nemzetközi
versenyen való részvételre. Az ott elért eredmények és tapasztalatok arra
inspirállak, hogy további, még rangosabb nemzetközi versenyeken vegyünk
részI. Az elmúlt év őszén megnyert pályázat eredményeként olyan anyagi forrá
sok birtokába jutottunk, amellyel egy programot tudunk megvalósítani. Aprog
ram első felében egy horvátországi és egy angliai nemzetközi táncverseny
sorozaton vagyunk túl. Adecember 4-én megrendezett Croatia Open - Varazdin
2004. táncversenyen jól szerepeltek párosaink. Molnár Ádám és Paróczai
Rebeka Junior I. latin kategóriában a 18 párosból álló mezőnyben a döntőbe

jutott, és a 6. helyen végzett. Perei Péter és Sárközi Noémi Junior II. latin
kategóriában 28 párból a11. helyen végzett. Sajnos, betegség miatt agyermek
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 táncversenyen volt, amelyet az angliai
Bournemouthban rendeztek meg január 18. és 20-a közöII. Aversenysorozaton
indult két magyar párból az egyik aklubunk színeit is képviselő Gombkötő Imre
- Malina Andrea páros volt. Az európaiakon túl USA-tól Japánig több száz párt
és világnagyságokat is felvonultató mezőnyben szépen helytálltak fiataljaink,
akiknek az amatőr standard mezőnyben sikerült több, mint ötven párost is
megelőzniük.

A program hátralévő részében sor kerül még egy-egy cseh- és horvát
országi versenyen való részvételre is, amely végül egy szlovéniai versennyel
zárul május elején A program hátralévő részében gyermek, junior és felnőtt

korú párosaink nagyobb számban 'lehetnek majd részt, mivel elsődleges

célunk, hogy minél többen szerezzenek tapasztalatot aversenytánc nemzetközi
színvonaláról. A tanulást és tapasztalatszerzést szolgáló programon túl ren
delkezünk egy szeptember közepére szóló meghívóval németországi
testvérvárosunkba, Schöneckbe is.

Ehelyütt szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik táncos gyermekeink
fejlődése érdekében a program megvalósítását támogatták Akiknek felkeltette
érdeklődését a társastáncok szépsége és a cikkben ismertetell lehetőségek,

azokat továbbra is szeretettel várjuk a Városi Zene- és Művészeti Iskola lár
sastánc tanszakára (Gyomaendrőd, Kisréti utca 27, tel: 386-491)

Megyeri Lászl ótáncpedagógus
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Irány az élmezőny
Szabados Ferenc, a Gyomaendrődi FC elnöke elmondta a Híradónak, hogya

csapat célkitűzései nem változtak, továbbra is az élmezőny acél.
- Mi az oka, hogya csapat az ősszel ilyen gyengén szerepelt?
- Ennek több összetevője is van. Legfőképpen a két meghatározó egyéniség,

Tolnai Ferenc és Toldi Balázs távozása, és asérüléshullám miatt acsapat messze a
tudása alatt teljesílett. Ennek az oka még anem megfelelő felkészülés és houáállás,
edzőváltás, edzőválság, mert nem sikerült azonnal edző I vállanunk sem. Ezek mind
közrejátszottak abban, hogy kritikán alulira sikerült az őszi szezon. Abszolúl nem
vagyunk megelégedve mel ateljesítménnyel.

- Mik acélkitűzések atavaszi szezonra?
- Alapjában véve a célkitűzéseken nem változtattunk, hiszen az eredeli cél-

kitűzés úgy szóll, hogy az első ötben legyen acsapat. Ezt annyiban módosílottuk,
hogy mindenféleképpen az első hatba várjuk agárdát. Képességei szerint úgy gon
doljuk, hogy erre képes, egy jó alapozással elérhető célnak látjuk.

- Nemes László a bajnokság elején lemondott. Hogyan esett a választás
Zsombok Atti lára?

- Kényszerpályán voltunk, meri akiszemelt edzők nem vállallák el a felkérésl.
Gondolok itt Somogyi Jánosra, Durucskó Péterre, és Plástyik Jánosra. Zsombok
Attila neve ezután merült föl. Öegy új kihívásnak, egy megye első osztályú meg
mérelletésnek álli elébe.

- Hogyan fogadták őt ajálékosok?
- Kedvező volt afogadtatás, azóta sincs probléma. Reméljük, hogy nem is lesz.

Neki eddig nem sikerült ütőképes csapatot létrehoznia.
- Öhány évre írt alá, marad-e acsapatnál?
- Amegállapodásunk értelmében tavasszal még ő lesz az edző Atöbbi még

függ ahelyezéstől és az eredményektől.

- Szeretnének-e igazolni valakit atéli szünetben?
- Több emberrel is tárgyalunk, de még nem sikerült velük megállapodási kötni.
- Szegedi Ferenc abajnokság közepén megsérült. Mi hír van felőle?

- Ő, sajnos, komoly keresztszalag sérülést szenvedeit. előreláthalólag március
közepére épül föt.

- Hallott-e róla hogy kivilágítják az endrődi pályát is?
- Hallottam róla, és örülök neki.
- Üzenne-e valamit aszurkolóknak?
- Látogassanak minél nagyobb számban bennünket, és bízunk benne, hogy jó

szórakozást fogunk nyújtani ahazai mérkőzéseken. Reméljük, hogy ugyanúgy, mint
régen, jól fog szerepelni acsapat.

- Szeretné-e megköszönni valakinek atámogatási?
- Reméljük, hogy 200S-ben is hálásak lehetünk a szponzorainknak, és

legfőképpen az önkormányzalnak. -B.8.-

A VSE már a megye l-re
készül

Vass Ignáccal, a Gyomaendrődi VSE technikai igazgatójával is beszélget
tem, aki elmondta, hogy három-négy játékost szeretnének igazolni a csapat
megerősítésére atéli szünetben.

- Mi az oka az eredménytelenségnek?
- A lényeg az, hogy jelentős volt aszemélyi változás acsapatban. Hal-hét

meghatározó játékos elment, és az utánpótlás gárdára épült a csapat gerince.
Ezeknek a játékosoknak sok volt még az, hogy egy hétvégén két mérkőzést ját
szanak. Ugyanazok játszottak az ifi csapatban, mint másnap afelnőttben.

- Mik acélkitűzések atovábbiakban?
- Megpróbáljuk acsapatot annyira megerősíteni, hogy jövőre amegye I-

ben, ha úgy alakul, egy stabil, jó képességű csapat szerepeljen.
- Szeretnének-e valakit igazolni atéli szünetben?
- Igen, vannak tárgyalásaink Túl sok játékost nem, három-négy emberről

lehet szó, akikkel acsapat tengelyét szeretnénk megerősíteni.

- Ottlakán Mihály edző marad-e acsapatnál?
- Volt erről szó, de valószínűleg ő marad az edző. Én azon vagyok, hogy ne

legyen edzőváltás.

- Távozik-e valaki acsapatból?
- Nincs tervbe véve, legalábbis eddig még senki nem jelentette be.
- Úgy hírlik, hogy kivilágítják apályát. Hogyan jött az ötlet?
- kl. ötlel már régen megvolt, sőt, hamarabb kezdtünk houá, mint ahogy

Gyomán készen lett. kl. akkori vezetés nem merte fölvállalni azt a havi tör
lesztőrészletet, amelyet majd fizetni kell. Elsősorban az edzőpályát szeretnénk
megvilágítani

- Hogyan fog zajlani ennek atörlesztése'?
- kl. önkormányzat vállalt garanciát akivilelezésre, és a tizéves fizetőrész-

letre, amit majd fizetni kell úgy, hogya havi törlesztésból fognak majd fizetni.
- Üzenne-e valamit aszurkolóknak?
- N.t üzenem, hogy emellett a fiatal csapat mellett tartsanak ki, mert lesz

még sok örömük benne.
- Szeretné-e valakinek megköszönni a támogatást?
- A legnagyobb támogatónknak, az önkormányzatnak, és azoknak az

endrődi vállalkozóknak, akik aköltségvetés felét adják.
-8.8.-

Nyugdíjas Pedagógusok Clubja - 2003/2004
Európában, Magyarországon és Gyomaendrődön is sok nyugdíjas ember

él, közülünk jelentös számban közalkalmazottként, oktatási dolgozóként értük
meg ezt akort. Atársadalmakal minősíti anyugdíjasok iránti humánum, tapasz
talhatóak eredmények (pl. a településünkön felépült gondozási központok,
ehhez kapcsolódó szociális ellátások stb), vannak és lesznek még hiányossá
gok, megoldandó feladatok. De, ahol ember él, ember van, ott mindenkor érték
is létezik, és ez nem életkorfüggő. Életünk minden szakasza sikerrel és kudarc
cai is kísért, az arányok jobbítása, alakítása ami dolgunk is.

Ezért határoztuk el, hogyalakítunk egy közösségeI, neve: Gyomaendrődi

Nyugdíjas Pedagógusok Clubja.ldőpontja: 2003. október 14. Akezdeményezés
eredménnyel járt, 41 fő regisztrált tagunk van. Tudjuk, hogya nyugdíjas közok
tatási dolgozók száma településünkön ettől lényegesen több, ám klubunk nyi
tott, várjuk az új tagokat, hiszen évtizedeken keresztül együtt dolgoztunk, és ez
akarva-akaratlanul megmaradó emlékként él ma is.

Közel másfél év alatt mit tevékenykedett aklub?
A megalakuláslól fogva nagyon aktív vezetése volt és van, megtalálva az

utat az intézmények felé, azok nyugdíjasaihoz. Reméljük, még hosszú ideig így
működik. Atagság ezt értékeli, kezdményező, támogatja avezetés törekvését.

Négyegynapos kirándulás: Debrecen: Munkácsy-festmények, Déri
Múzeum, kollégium, egyetem. Gödöllő: Grassalkovich-kastély felújított főrésze.

Kiskunhalas: Rákóczi Gimnázium, Halasi Csipkemúzeum Gemenc: kisvasúlon
agemenci erdő.

Példásan jó szervezés, akedvezmények és a kihasználtság igénybe vétele
még vonzóbbá tette akirándulást.

Három intézményünket meglátogattuk, visszatértünk, kedvesen, vendég
szeretően fogadtak, tájékoztattak mindennapos munkájukról:

aRózsahegyi Kálmán Általános Iskolában, aKis Bálint Általános Iskolában,
aKossuth úti Százszorszép Óvodában. Köszönet érte!

Havonta foglalkOZásokat tartottunk, otthont a Rózsahegyi iskola adott. kl.
előadók aklub tagjai, nagyobb nyilvánosságot is érdemlőek. kl. iskola életében
örömöt jelentenek inkább a jelenlegi felújítás-fejlesztési problémák, reméljük,
az év második felében agesztusuk változatlan marad.

A klub-élet velejárói a közös vacsorák, esetünkben délutáni estebéd. A
Rózsahegyi iskola konyhája, ebédlője adott ezeknek otthont, személyzete

. segíséget. Tisztelettel megköszönjükl

Anyagi helyzetünk: tagdíjat fizetünk, havi 100 forintot. Gazdasági vezetőnk
jól kezeli apénzünket. Aváros önkormányzata pályázatunkat harmincezer forin
tos támogatással elismerte, s ezt úgyszintén tisztelettel megköszönjük!

Terveink, céljaink a 200S-ös évre még alakulóban vannak. Közülük leg
fontosabb talán ataglétszámunk növelése, mert aklub fő célja az elszigeteltség,
akülönlét enyhítése, csökkentése.

Az, hogya cikkemben eredményekről tudok írni nem kizárólagosan aklub
érdeme. Érezzük, hogy akezdeményezést támogatják ahelyi intézmények, szak
szervezeti vezetők, sőt, iskoláink volt tanulói, például idegenvezetőként

Debrecenben és Kiskunhalason.
Varjú József, Pedagógus Club
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GYOMAENDRŐDI BELTERÜLETI UTAK ÉpíTÉSE ÉS FELÚJíTÁSA 2003. és 2004. ÉVBEN
ÉS A KÖZELJÖVŐBEN 2005, és 2006. ÉVEKBEN

Tisztelettel: városüzemeltetésí osztály

Hozzajárulas (FVingatlan) brultó
21 511

Hozzájárulás (Fl/ingatlan) (bruttó)
63825

105014
39780
36528
68079
73920
40527
55305
52111
72 442
39888
46236
76938
51 671
53606
45900
79722
45624
65405
53713

Hozzájárulás mértéke (%)
20

Útfelújílás:
Utcanév
Bacsó Béla

Tájékoztató a 2005. évben megvalósuló és megvalósítandó útépítési
beruházásokról:

UKIG-pályázalon nyeri a Selyem úl II. ülem építése (250 fm), amely a
Magtárlapos és Kulich Gyula utca közötti útszakasz megépítését teszi lehetövé a
2005. évben. Az útépítés vállalkozásba adására vonatkozó közbeszerzési eljárás a
végéhez közeledik A nyertes ajánlattevő előreláthatóan a HÓDÚT Klt. lesz, akik a
legkedvezőbb ajánlatot adták bruttó 29500 OOO Ft-tal és 3+2 év garanciával. Abeke
rülési költség 65%-a vissza nem térítendő támogatás. A befejezésí határidő 2005.
május 31.

A 2005. évben a Selyem út III. ütemének megépílésére vonatkozó pályázat
beadásra kerül. Amennyiben nyer a pályázat, a Selyem úl az Ipartelep útig teljes
hosszában megépül, lehetővé téve a Fő út tehermentesítését, a forgalom
megosztását.

A Selyem út meg lévő, régebbi szakaszainak felújítását további útfelújítási
pályázalokon elnyerI pénzösszegekből kívánja felújítani az önkormányzat A teljes
hosszában kiépülő és IeiújítolI Selyem út, ezután teljes egészében betöltheti
"gyűjtőút" szerepél, segítve a városban lörlénő gyorsabb és biztonságosabb
közlekedést.

A bellerületi lakóútépítések tovább folytalódnak a város lerülelén További
20-25 utca új úllal való ellálásál lervezi az önkormányzal 2005 évben. A meg
valósítás hasonlóan az előző 20 utcához, kél ütemre lenne bontva. Első ülemben az
úlalapok készülnének el, majd amásodik ütemben aszlallozásuk lörténne meg. Ezen
utcák elkészültével az útkoncepció első ülemében a2008 évig belervezett utak már
megépílésre kerülnének 2006. évben, lehát a megvalósítás lelgyorsulna, ami
lehetővé lenné a második ütemben tervezett (2008-2013. között) megvalósílandó
útépítések előrehozatalát

Az önkormányzalnak, sajnos, csak korlátolI pénzügyi források állnak ren
delkezésére évről évre, így az útépitéseket is csak szakaszosan, ütemezve tudja meg
valósítani. Ezért készítette el 2003. évben a "Gyomaendrőd úthálózat-koncepció
já"-t, hogya város lakóinak összességét leginkább érintő utak előbb, míg akevésbé
kiemeIt utak később épüljenek meg. Kérjük a még szilárd burkolatú últal nem ren
delkező ingallantulajdonosok megértését és türelmüket l Avárosüzemeltelési osztály
munkatársai szívesen állnak rendelkezésükre, amennyiben kérdésük van az
úlépílésekkel kapcsolaiban.

Gyomaendrőd, 2005. december

van, bizalommal keressék meg avárosüzemeltetési osztály munkatársai!, telelonon
vagy személyesen.

Akik Fundamenta - Lakáskassza Lakás-takarékpénzlár Rt.-vel kölölt elő

takarékosságí szerződéssel rendelkeznek - annak lejártakor - akkor használhalják
fel azt az útépítésre, ha már határozattal rendelkeznek a befizetendő összegről, és az
útépítés már elkezdődött vagy már meg is valósult. Ebben az esetben a pénzügyi
oszlály igazolást ad ki arról, hogy 2z érinteIt az útépítésre befizelte ahozzájárulást az
önkormányzathoz.

20 új lakóúl melletti, abban érdekelt ingatlanlulajdonosokra eső lakossági
hozzájárulás a következő:

Ulcanév Hozzájárulás mértéke (%)
Rácz Lajos 20
Hunyadi (III ütem) 20
Tanács (II. ütem) 20
Zrínyi Itona 20
Józsel Attila 20
Kilián (IL ütem) Csak útalapral 20
Mikes Kelemen 20
Deák Ferenc 20
Toronyí 20
Berzsenyi Dániel 20
Fáy András 20
Bercsényi 20
Nagy Sándor 20
Gárdonyi-Vörösmarty 20
Botond 20
Rózsahegyi Kálmán 20
~~m~y W
Kisréti 20
Hámán Kató 20
Mályás király 20

Tálékoztató a2004. évben elkezdelt és 2005. évre álhúzódó 20 betterüleli lakóút
építéséről

A közbeszerzési eljárás lezárása után, Gyomaendrőd Város Önkormányzata
2004 október 27-én megkötötte a "Gyomaendrőd 20 belterületi lakóút építésére"
vonatkozó vállalkozási szerződést a nyertes ajánlattevő STRABAG Rt.-vel
114483910 Ft + 25% áfa vállalkozási összeggel. A20 bellerületi lakóút kivitelezése
kél ütemre lelt bonlva azért, hogy a tél lolyamán a lakosság már aszilárd úlalapon
közlekedhessen Az első ütemben az úl alapja készült el 2004. év decemberéig, míg
2005 év j' nius 15-ig ateljes útfelület aszfalt zárórélege is elkészül.

Alakossági hozzájárulások mértéke véglegesen megállapításra került, azokat az
érinteltek határozatban hamarosan megkapják. Kérjük, hogy ne íjedjenek meg a
csekkek lállán, amennyiben már belizették ahatározatban szereplő összeget. Ha töb
bet ilzettek be, mint ahatározatban szereplő összeg, úgy azt apénzügyi osztály visz
szaulaija, ha viszont kevesebbel, akkor a különbözetei amellékelt csekken be kell
fizetni, a haiározaton leltüntetett időpontig Kérjük, hogya határozatot pontosan,
végig olvassák el, a későbbi félreértések elkerülése miatt. Amennyiben kérdésük

A Gyomaendrőd város belterületén végzett és végzendő útépítési munkák
alapvetően két nagy csoportra oszthatók, arégi, meglévő utak felújítására és a föld
utak helyén teljes pályaszerkezetében új utak építésére. Célszerű ezek alapján bemu
tatni amár elkészült és a közeljövőben megvalósítandó útberuházásokat.

L ÚTFELÚJíTÁSOK:
Aszennyvízhálózat kiépítése, afokozott tehergépjármű forgalom és az útburko

latok természetes öregedése, kopása ameg lévő, itatásos és aszfaltozott útburkolatok
felújítását teszi szükségessé, az önkormányzat anyagi lehetőségeinek figyelem
bevételéveL

Aszennyvízcsatorna-hálózat építés-kivilelezési munkái 2004. év május végére
áladásra kerültek aváros nagy részén. Acsatorna nyomvonalában feiboniolt útlestek
helyreállítása nagyrészt meglörtént, de az amúgy is rossz állapotban lévő utak teljes
felújítást igényeltek, így célszerű volt azokat azonnalleljes szélességükben lelújítani.
A csatornahálózat építése kapcsán nem érintetl utak felújítását viszont a ki kátyú
sodás és az ebből eredő használhatallanság tette és teszi időszerűvé. Az utak
felújításának - műszakilag, tarlósság szempontjából és esztétikailag is - leg
megfelelőbb módja az aszfaltozás, így az ulak kátyúzása után 4-5 cm vastag meleg
aszfalt záróréteg kerül arégi últelü!etekre, amelynek két oldalán 1-1 mszélességben
padkarendezés zárja le a felújítási munkákat.

A 2003. évben elkészült "Gyomaendrőd úthálózalkoncepciója" óta, - amely
"mérlöldköve" abellerületi úthálózat fejlesztéseknek - a kövelkező utcák leltek teljes
szélességükben felújítva:

2003. év: Kis Bálint, Bajcsy, Fegyvernek, Béke ulcák
2004. év: Gyóni Géza, Tanács L ütem, Akác, Csillagos, Sugár, Toronyi L ütem,

Árpád, Szabó Dezső, Berzsenyi D. L ütem, Pósa L, Szondi Gy., Szélmalom, Bacsó
B, Hősök úlja

L ülem Tamási Á. és Semmelweis-Kis Lajos ulcák
A lelújítás összesen 20 utcát és 695 db ingaiiani érinlelt, a lelújíloll úlhálózal

hossza 8,1 km. 2005. évben lovább folytatódnak az úUelújítások, elsősorban arossz
állapoiban lévő itatásos útburkolattal rendelkező ulcákban. Az önkormányzal abeke
rülési köllségek 80%-át tudja vállalni, afennmaradó 20%-01 pedig az érintett ingat
lantulajdonosoknak kell viselni, amit előzetes "Szándéknyilatkozalban" kell kinyil
vánítaniuk A szándéknyilatkozat csak akkor meglelelő, ha az útépítésben érinlett
ingallantulajdonosok több mint 2/3-a igennel írta azt alá. Aszükséges formanyom
tatvány a városüzemeltetési osztályon beszerezhető. A beérkezett és megfelelt
szándéknyitalkozatok közül aVárosfenntartó és Környezetvédelmi Bizollság bírálja el
és válaszlja ki - a rendelkezésre álló pénzügyi keret figyelembevételével - a feIújí
tandó utcák névsorát.

It. ÚJ úTÉpíTÉSEK:
Abelterületi lakóutak építése a 2003. évben elkészítell "Gyomaendrőd

úthálózal-koncepciójá"-ban meghatározott ütemterv szerinli sorrend és abeérkezelt
lakossági szándéknyilatkozatok alapján került kiválasztásra - az útfelújításoknál már
ismertelelt rend, mód szerinl- a képviselő-testülel jóváhagyásával.

Az úlkoncepció elkészütte óta a következő bellerüleli ulcákban épüllek új utak:
2003 év: Széchenyi, Hunyadi t. ütem, Attila, Kölcsey, Micsurin és Mikszáth

ulcák
2004 év: Kilián I. ütem, Juhász Gy., Bocskai II. ülem, Sallai, Álmos, Somogyi

B., Hunyadi
It. ütem, Vörösmarty, Kató J. és Kőrösi Csoma S utcák.
2004 évben elkezdeit és 2005 évben belejezendő 20 új úl: Rácz L. II. ütem,

Hunyadi tit. ütem, Zrínyi t., József A. It. ütem, Kilián lér II. ütem (csak úlalap'), Mikes
Kelemen, Deák Ferenc It. ütem, Toronyi II. ütem, Berzsenyi D. It. ütem, Fáy András,
Bercsényi. Nagy Sándor, Gárdonyi, Vörösmarty, Botond IL ütem, Rózsahegyi
Kálmán, Alkolmány, Kisréli, Hámán Kató és Mátyás király utca

Az új utak építése összesen 36 utcát és 1020 db ingatlant érintett, az elkészült
Új utak hossza 13,5 km.
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IVÁNYI MÁRIA

Bolondos vers

ASiketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Gyomaendrődi

Szervezete megköszöni mindazoknak a vállalkozóknak, magánszemé
lyeknek, önkormányzatnak a támogatását, akik a 2004. december 14-én
megtartott egésznapos karácsonyi ünnepségünk megtartásához,
meghittségéhez hozzájárultak tombolatárgyakkal vagy pénz
adományokkal.

Támogatóink: Dévaványa Város Önkormányzatának Szociális
Osztálya, Gyomai Kner Nyomda Rt., Körösi Halász Szövetkezet, Hőterm
Hőtechnikai és Gépipari Kft., Margó virágbol!, Lizák virágbolt, L1hrin
Emese papírbolt, Sikér Kft., Endrőd és Vidéke Takarékszövelkezet, Szalay
Könyvkötészet Dévaványa, Tímár János étterem. Támogatásaikat ezúton
is megköszönjük a SINOSZ Gyomaendrődi Szervezet tagságának
nevében Jánovszky Györgyné titkár

Egy csöppet sem szeretem,
ha ülnek a fejemen!
A szarvam hegyére kaplak,
megpörgetiek, megforgatlak,
s úgy feldoblak, meg sem állsz,
míg egy felhőt nem talá[szl 
Vírum, várum, máris fogta,
a kék égbe hajította
így utazott Kelemen
felhőháton, kereken,
karikázó szeleken,
ködbevesző hegyeken.
Mi tagadás, szepegett,
mikor eső csepegett.

Orvosválogatott; Olimpikonok; Bcs.

Sporltrió

ASportcsarnok február havi
programtervezete

Erika-torna hétlőn és csütörtökön 19 órától, vezeti Czinó Erika
Február 5., 6. "Profi" teremiabdarúgó bajnokság záró fordulói
5. városi streetball bajnokság 9 órától (utcai kosárlabdázás)
6,13.,20.,23. Gól-Suli 9órától 12 óráig; Kocsis Zsolt 12 órától 14 óráig
12. Dévaványai SE női NB l-es Futsal terem[abdarúgó bajnokság 9órától
15 óráig
13. 35 év felettiek labdarúgó tornája 14 órától
19. "Farsang" Kupa meghívásos teremiabdarúgó torna

Meghívott csapatok: Színészválogatott; Olimpikonok; Bcs.
Előre; Orvosválogatott; Szarvas; Gyomaendrőd.

20, 27. "A" csoportos amatőr teremiabdarúgó bajnokság tavaszi fordulói
15 órá-tól 20 óráig
26. "B" csoportos amatőr terem[abdarúgó bajnokság tavaszi fordulói 9
órától 14 óráig

Hírek
Megkezdődött a"Profi" teremiabdarúgó bajnokság 9csapat részvételével.
Csapatok: Barátság, III. Félidő, Mammuttec, Schwalm, Corleone
(Mezőtúr), Újratöltve, Speed, Körösparty Krokodil, Pusztítók
(Dévaványa).
A tavalyi évhez hasonlóan, a nagy közönségsikert aratott Farsang Kupa
kispályás teremiabdarúgó torna 2005. február 19-én 9 órától kerül
megrendezésre. Ameghívott csapatok névsora garancia ajó szórakozás
ra, akellemes időtöltésre.

Meghívottak: Színészválogatott;
Előre; Szarvas; Gyomaendrőd.

Kenderfai Kelemen
cserépfai cserepen
fenekedett fenemód,
s leesett egy behemót
káposztára, kerekre,
kopasz csigagyerekre.
Szólt a csiga: - egyedem,
ki csücsül a fejemen?
- Csak én vagyok,

begyedem. 
Nyöszörögte Kelemen.
- No, ha te vagy az hiba l

- Szólt mérgesen a csiga. -

Kerékpárlopás, mini: pótc:selekvés? ..
17.00 óra. Felugrom a lakásomba, a lakótelepen. Lerámolom anemrég

vásárolt néhány dolgot akonyhában, meglátogatom afürdőszobáI.

17.03 óra. Viharzok le a lépcsőn, mert el kell mennem fontos ügyemet
intézni. Az előbb akerékpáromat - amelyet egy éve vásároltam, igaz, használ
tan, de még mindig jó állapotban van, sőt kinézetre is tök jó - lezártam a
kerékpártámasztó vasállványhoz. Ez a szokásom. Lezárom, ha rövid időre

hagyom is el. Most, amint leérkezem, hűlt helyét talál om csak. Hitetlenkedve
nézek körül, de semmi kétség: a cajgli sehol. Van viszont egy odavetett,
valamiféle lepukkant keró-féle. Azt hagyom. Nem mernék megesküdni, hogy
most került oda, vagy már korábban is ott voll. December végén, ilyenkor már
sötét van ... Gyalogosan indulok hát dolgomat intézni.

Másnap annak rendje-módja szerint bejelentem arendőrségen az esetet,
sőt, [e is adom, kérésre, a ta[ált - azóta kiderült, hogy roncs, rozsdás - lilás
színű, enyhén szürkés foltokkal tarkított (vagy fordítva) mountain bike-ol.
Megtudom, hogya módszer már ismert a rendőrök előtt, mert nem régen
ugyanígy történt másokkal is ameglepetés. A tolvaj megérkezik, ledobja az
ócska bringáját, és nekilát elkötni akiszemelt járművel. Alopás gyors, ered
ményes és láthatatlan. Eddig még nem fedezték fel, illetve leplezték le, nem
érték tetten.

Kedves tolvaj "úr"! Némi betyárbecsület azért ragadt rád. Ugyanis köny
nyű szíwel hagyod ott kvázi cserébe az addig általad használt, talán szintén
lopott keról. Ez pillanatnyi segítséget jelent, mert, ugye, mégsem kel[ gyalo
golnia újabb áldozatodnak. Viszont másik oldalró[ egy elvetemült, aljas,
rohadt kis gazember vagy Remélem, ebben megegyezünk. Szeretnék veled
találkozni egy ilyen akciód során, persze, sötétben, hogy más ne lássa
"beszélgetésünket" , és nyomatékkal kérdőre vonni téged az éppen zajló
tevékenységed ről.

Valószínűleg te jópolinak tartod ezt az akciósorozatodat Talán már ilyen
céllal hagyod elotthonodat, kezedben egy erővágóval vagy ilyesmivel, hiszen
tudod, hogy miért nézel körül városunkban, melyik lesz újabb "áldozatod".
Keresed anapi betevő kerékpárodal. Nem mintha rá lennél szorulva, csak úgy,
passzióból, mások bosszantására. Az is lehet, mivel jól megy a buli, ezért
haverjaidnak is így újítod fel akerékpárarzenálját, sőt, meglehet, üzletszerűen

dolgozol.
Hallgass ide! Ne folytasd ezt tovább! Egyszer elbuksz, és akkor ezek a

hülye, (talán) fiatalkori balhéjaid tragikusan végződnek. Vagy úgy, hogya
rendőrség lefülel (mivel úgy hallottam, hogy szorul körülötted ahurok), vagy
úgy, hogy én vagy valaki más, egy hasonló eset miatt szenvedő alany elkap,
és akkor jaj lesz nekedi Én a magam részéről ígérhetem, hogy nem fogok
kesztyűs kézzel bánni veled. Ritkán ereszkedem le, ahogy mondani szokták, a
tettlegesség talajáig, de bizony, ha eljön, akkor nem nagyon vagyok
kíméletes. Egyébként a larkasiörvények is felhatalmaznak ezután erre. Tehát:
vigyázz! -b-

Tisztelt Adózó! Támogassa adójának 1%-ával Gyomaendrőd Város
Közbiztonságért Kiemelten Közhasznú EgyesületétI Adószám 18373174-1-04

Köszönjük az Öregszőlői Gyermekekért Alapítvány részére julIatoll támogatását,
mellyel Ön is hozzájárul t az Öregszőlőben élő, tehetséges gyermekek továbbtanulásá
nak támogatásához. Sok sikert, jó egészséget és eredményekben gazdag 2005-ös évet
kívánunk!

Az Öregszőlőben élő gyermekek, a családok nehéz anyagi körülményei miatt,
hátrányos helyzetűek. Alapítványunk célja az öregszőlői, jó képességű, hátrányos
helyzetű gyermekek közép- és felsőfokú tanulmányainak támogatása. Számlaszám:
Endrőd és Vidéke Takszöv: 53200015-10001961: adószám: 18376184-1-04

Szíves támogatását hálás köszönettel vesszük afelnövekvő generációk nevében:
Pésó Illés Béláné

1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%1%
A Selyem Úti Övodáért Alapítvány megköszöni mindazoknak a magánszemé

lyeknek és vállalkozóknak a támogatását, akik adójuk 1%-ával az elmúlt évben
alapilványunkat támogatták. Az ebből származó bevételt az óvodás gyermekek kirán
dulására fordítjuk.

Kérjük, amennyiben tehetik, ebben az évben is támogassanak bennünket adój~l\

1%-ával. Köszönjük l

Selyem Úti Övodáérl Alapitvány - adószám: 18379778-1-24
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90 éve, hogy kitört az elso világháború (VII.)
Mielőtt aVersailles-ban történtekről emlékeznénk meg, ejtsünk szót a

sínylődő hadifoglyokról! A háború megkezdése után sok magyar katona
esett fogságba úgy az olasz, mint az orosz fronton. Az utóbbi volt a
leghosszabb, me ly fizikailag, majd lelkileg megtörte a magyar, de más
népek hadifoglyait is. A lent látható térképen jól lehet érzékelni ahadifo
Qolytáborok, lágerek sokaságát. Pedig ez csak az európai Oroszország egy
kicsiny része (Moszkva és környéke, illetve délre eső területek). A fekete
pontok alágerek helyei, melyeknek egy része már acárok idejében is meg
voltak, sőt fennmaradtak a második világháború idején is, amikor ismét
benépesültek. Ilyen lágerbe kerültem a bátyámmal, Moszkvától délre,
Scsekino település mellé. Velünk volt Szabó Vince endrődi mezőgazdaság

gal foglalkozó honfitársunk, de sajnos, ő 1945 telén elhunyt. Bármilyen
súlyos mulasztások és visszaélések történtek a forradalom előtt és után, a
hadiloglyok kezelése és ellátása terén mégis azt állapíthatjuk meg, hogya
nagy tragédiák, szenvedések, embertelenségek okai - kivétel nélkül - a
végrehajtó szervek és az alantas parancsnokok korrupt magatartása, egyéni
hitványságai voltak. Ehhez hozzájárultak még a szokatlan éghajlati
viszonyok.

1915-ben Vadász Jenő önkéntes őrmester feljegyzéseket készitett, aki
maga is fogságba esett. Ebből idézek pár sort: "A transzportok (vonatok)
ontották a foglyok ezreit és tízezreit az elosztó táborokba. Mint eleven
emberpatak, lüktetett éjjel-nappal a tömeg, elárasztva toprongyos, szőrös,

ijesztő zuhatagával afogolytáborok udvarait, abarakkok közötti területeket,
amíg az adminisztráció csatornáin tovább nem hömpölygött az áradat a
nagy birodalom ólom-, SÓ-, szénbányáiba, gyáraiba, hadiárkaiba,
Szibériába - és temetőibe."

Távol-Keleten Japán féltékenyen nézte Amerika mozgolódását. Allól
tartott, hogy Amerika az egész Szibéria meghódítására törekszik. Ugyanis
némi érdeklődést mutatott Szibéria természeti kincsei iránt. 1908. július
ll-én a Japán lV1inisztertanács elhatározta, hogy Szibéria egyes részeit
megszállja. Ez meg is történt, és így sok hadifogoly őrzését is átvették a
japánok, akik szimpatizáltak amagyarokkal. Ez atény megjelent úgy ama
gyar, mint a japán sajtóban is, melyet a magyar Vöröskereszt aktivistái
bocsátottak az újságok rendelkezésére.

Ajapán megszállás-intervenció után Szibéria egyes részein elterjedt a
"sárga veszedelem" réme, amely hónapokig tartotta rettegésben a hadi
foglyokat. Ezen új fejlemény (alaptalan hír) hatására alakult ki az az
álláspont, mely szerint az Antant a japánok segítségével gátolja meg az
Oroszországban lévő hadifoglyok hazaszállílásál, nehogy aközponti hatal
mak velük kiegészíthessék ahosszú háború alatt megrilkílott seregeiket.

A következő verset, kedves Olvasóim, olvassák el többször, hogy
átérezzék a költő gondolatait, mondanivalóját. Avers az első világháború
alatt íródott.

Szász Károly: Hazámhoz

Hírt sem hallok már felőled, Semmi, senki nem pótol,
Erdős, völgyes szép hazám l EI nem mossa képedet,
Most, hogy távol vagyok tőled, kérdem asebes folyótól
Most szeretlek igazán. Mért hagyott el tégedet?
Azt avölgyet, azt abércet Kérdem aszálló madártól:
Sohasem leledhelem Tán kiszáradt aberek
Skél szívemben fájó érzet, Hogy tőled is elpártol,
Hogy zokogjak kebledeni Mint ahűllen emberek?

Gondolom anehéz felhő

Arcod özvegy fátyola
Gondolom: asíró szellő

Egy ismerős fuvola:
Gondolom: avirágillat
Erdő sóhajod talán;
Spásztortűz az akis csillag
Kék havasod oldalán.

Téged látlak minden képben
Mely felém száll messziről,

Asík rónán minden lépten
Bércid árnya leng körül.

Búcsuzó anya fiának
Szent ereklye-képet ad,

Saz - habár az évek szállnak
Mindég kebelén marad!

(folyt. kav.) Hunya Alajos

Jótékonysági est
AKatona József Művelődési Központban rendeztek aDélkelet-Ázsia

területén pusztított szökőár károsult jai megsegítésére egy jótékonysági
estet, január 14-én. Az. akció eredményeképpen összegyűlt, mintegy
háromszázezer forintnyi összeget a Vöröskereszt juttatja el a rászo
rulóknak. A műsorban felléptek: Bánfi Hajni, Korcsok Kati, a
Gyomaendrődi Kamarakórus, Körösmenti Táncegyüttes, Őszidő
Nyugdíjas Klub Műkedvelő csoportja, Rumba Táncklub, Schwalm
Gyula és B. Molnár Albert, aVárosi Zene- és Művészeti Iskola balett tan
szak szólistái és hangszeresei, aModern Kortárs Tánc táncosai, aszín
játszó tanszak tanulói.

"Segítsünk a rászoruló gyermekeken!"
2004. december 16-án, az endrődi Szent Imre Katolikus

Templomban, immár hagyományosnak mondhatóan rendezték meg a
"Segítsünk arászoruló gyermekekenl" elnevezésű jótékonysági ünnep
séget. Az "Élet-másokért" Egyesület, a Templomos Lovagrend
Tiszántúli Komtúriája, ahelyi Kereszténydemokrata Szövetség tagjai, a
Karitász Gyomaendrődi Csoportja szervezte meg a rendezvényt,
amelynek keretében száz családot, közel háromszáz gyermeket
ajádékoztak meg karácsonyi csomag gal. A Gyomaendrődi Gondozási
Központ tizenhárom fogyatékkal élő fiatalja is részesült a szeretetcso
mag nyújtotta örömökben.

A csomagok tartalma egyrészt pénzbeni adományokból vásárolt
édesség, élelmiszer, valamint tartós élelmiszer, továbbá könyv volt. így
az ajándékcsomag eszmei értéke mintegy hatezer forint volt csalá
donként.

Gyűjtöttünk játékokat is, melyeket amegjelent gyermekek vagy hoz
zátartozóik hazavihettek, mindenki, legfőképpen a gyermekek legna
gyobb örömére. A jótékonysági rendezvény ünnepélyes keretek között
zajlott, melynek egyik jelentős pillanata a lovagok bevonulása az olasz
nagymester kíséretében, valamint Gyulay Endre megyéspüspök IJr
ünnepi beszéde volt, amely akarácsonyról és aszeretetről szólt.

Nagyon sok anyagi, valamint természetbeni (édesség, könyv, játék)
adomány érkezett, melyeket szeretnénk megköszönni. A több héten át
tartó szervezési és lebonyolítási munkában résztvevők fáradtságát kár
pótolta avégeredmény - amiért negyedik éve, megújult erővel kezdenek
hozzá aszervezők -, aboldog, csillogó szemű gyermekek hálás tekin
tete.

Vaszkó Sándorné
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APRÓHIRDJ:TÉSEK

Feladó neve: .
Címe: _ ..
Cserebere (apró-) hirdetés szövege (max. 20 szó): ..

Anyakönyvi változások
Házasságkötések:

Szatmári Zoltán és Mahler Ágnes

Elhalálozott:
Nagy Sándor 90, Gonda Ignácné Tímár Mária 80, Farkasinszki Imréné
Kurilla Margil 69, Kozma Mihály 65, Hornok Vincéné Varga Zsuzsanna
72, Bíró Péterné Tóth Vilma Margit 68 éves korában.

Tisztelt Hirdetönk!
A HíRADÓBAN megjelenő magánjellegű apróhirdetését kérésére ingyenesen
továbbítjuk aDél-Alföldi megjelenésű ~ fi A Z Á R 7.... apró
hirdetés újság legközelebbi számában való megjelentetésre. Abeküldendő

hirdetése mellé csak annyit írjon, hogyaBAZÁRban is kérem I

Kérjük azonban ne feledje megadni az árat (ingatlanra, egyéb eladni
kivánt dolgai irányárát) sem! Kérjük olvasóinkat, hogy jelezzék azt is, hogya
Magyar Bazár Tas-ban hány alkalommal kívánják amegjelenéstl

Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége, Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 66/581-237, fax: 283-288

Bekü1dési határidő minden hó 25-e.

LAKAS

Jó állapotú Trabant
eladó, 41 OOO km-rel.
Ár: megegyezés szerint.
Tel.: 66/284-618 -b-5xc

JARMU

Egy db kézzel hajtós kukoricamorzsoló és egy
28-as lérli kerékpár jó állapotban eladó. Ár
megegyezés szerint. Erd.: 66/284-354. -b-4x-

Forgalomból kivont Wartburg jÓ állapotban, 15
EFt-ért eladó.

Albérlet kiadó aVásártéri ltp-en 1. em. erkélyes
összkomfortos, 2,5 szobás lakás kiadó. Erd.:
06/30/9766-610

ALLAS/FOGLALKOZTATAS
Onállóan dolgozó festő szakmunkásokat
felveszek, Erd.: 06/20/9645-260

ETZ 250E motorkerékpár új gumikkal,
túradobozzal eladó. I.ár 90 E Ft. Érd.:
06/30/3897-919. -b-4x-

Eladó heverő, gyerekheverő, 3gynemúlarló,
szekrénysor, keverőlárcsás mosógép, T4
gázlúzhely. Ár: megegyezés szerint. Erd.:
06/70/5165-223; este 66/284-785 -b-4x
Kedves Nagyszülők és Dédszülők l Ha nehezére
esik már a takarítás, bevásárlás, hivatalos
ügyek intézése slb., kérem, hivjon és segitek'
06/30/2456-924

Melegkonyhás élferembe szakács, felszolgáló,
pultos lányokat felveszek. Erd.: 06/30/9439
576; 661282-959, -b-4x-

TZ 4K148 kislrak1or, hozzá való fúkasza, eke,
kultivátor eladó. lár 800 EFt. Erd: Gye., Gyóni
G 3766/282-124 -b-4x-

200 db vegyes bálaszéna 300 FI/db; 4 db kos
bárány - 40 kg eladó. Érd.: Gye., Gyóni G. 37.
tel.. 66/282-124. -b-4x-

Gázpalack eladó. Erd. 283-901; 06120/3332
972.

Hálószobabúlor, Singer varrógép eladó. Erd.:
284-482.

Ipari varrógépek eladók 4szállas Interlock (100
EFt), 5 szálas fedöző (160 EFt), gomblelvarró
(30 EFt) Érd.: 06/20/3802-811 -b-4x-

5000 db, bontásból, kiváló állagú klsméretú
cserép eladó. Erd.: 285-734

élelmiszer-ajándék jelleggel kiadó, Erd.;
06130/3802-558 -b-4x-

80nlásból ajtók, ablakok eladók. Erd.. 283-901;
06120/3332-972

220/1500 W-os 2800 fordulatos villanymotor
eladó.lár 30 EFt. Erd.: 06/70/2274-347. -b-4x-

Egyanyakecske és gidája eladó. Erd.: Lálkóczki
László Gye.. Kálvin J. u. 67. sz.

Eladó 2db Iróasztallár 3EFI/db. Erd,; 66/285
491 -b-4x-

Nyugali használtcikkek olcsón eladók: ülőgar

nilúra (kihúzhalÓs), kerékpárok, húlők,

gyerekülés kerékpárra, láskavarrógép, moso
galótálca, zuhanylálca, alufelni 14-es, lorgószék
stb. Erd: Gye., Kulich Gy. u. 13/1

Nyugati használlcikkek kaphatók: hútők,

fagyasztók, kombináll hútők, kerékpárok,
láncfúrész, babakocsi, páraelszivó sfb ... Érd.:
Gye, Körgát u. 25. tel.: 66/282-366;
06/30/4873-964
2 funkciós babakocsi, alighasznált és új
bébiruhák olcsón eladók. lOrd.: 06/30/4873-964,
Sörözővé átalakitható lakóház eladó Hősök útja
21. aiaIf. Hatósági engedélyek és anyagok meg
vannak az átalakltáshoz lár 3,9 M Ft. Erd,:
66/284-356 06/20/5679-599 -b-4x-

Zsalukő eladó. 40-es 120 db (400 FI/db); 30·as
30 db (300 FI/db). Érd.. 06/30/2064-570 -b
4x-

AIWA 3CDS, 2x28 W-os hifi eladó. lár 20 EFI.
Erd.: 06/20/5656-200. -b-4x-

Orségl kiránduláshoz várjuk Szalafőn a
Kódisállás és fagerendás vendégházainkba.
Üdülési csekkel ellogadunk. 2500 FI/lő/éj. Erd.:
06/30/3424-629 -b-

Playstation l-es játékgép,játékprogramok
eladók. I.ár 15 EFI. Erd. Gye., Selyem út 25/1 
b-4x-

100-150 kisbálás széna eladó. I.ár 450 FI. Erd..
66/282-156. -b-4x-

Efadó 2db radiátor, 1 db kélkerekú kézikocsi, 1
db ülőgarnítúra, 2 db 130-as alu öntözócsó, 1
db 26-os női kerékpár Erd 284-757;
06/30/9157-670.

Gyomán, a lürdő főbejáraiánál üzlethelyiség,

380 V-os, 400A Iraló, 20 m kábettaf,logóval
eladó. Komoly vevőnek engedmény. I.ár 150 E
Ft. Érd.: 06/30/3229-132 16 óra ufán.
-b-4x-

Parketta csiszolást, lakkozást vállalok. Hajdú
Energomal thermái programkapcsoló-hibás
mosógép eladó. Erd.: 06/30/3608-143

Veszélyes fák (fenyő is) kivágását, fák
gallyazásál. hétvégi hátak, kertek fáinak rend
bentarlását, ill. túzifa IeivágásI. döntési vállalok
lánciürésszeL Érd.: 06/70/2830-347

Szoláriumozni szerelne? Hivja a 06/30/7431
904-es számot.

MA-ZSI Papir-Irószer továbbra is várja kedves
vásárlÓil. Üzlet: Endrödön, aRózsa presszó mel
letl.

Oxigén-palack DISSOU reduktorral és egy nagy
hegeszlőlraló eladó (együtt 150 EFI) 1000-es
eszlergapad kilünő állapoiban eladó (450 EFL)
Erd.: 66/284-253 -b-4x-

Báli szervezők, figyelem' Rendezvényre, bál ra,
egyéb táncos összejöveteire válassza az ismert,
helybeli zenekart, az AkanIIszl' Zenei elképzelé
seit beszéljük meg' (A báli szezonban még van
szabad idŐponl.) Erd.: 06/20/221-66-33;
06/30/6108-928 -b-4x-

Cronos Országos FényképesTársközvetítő troda
- Békéscsabán Infó: 66/445-721,30/223-5970.
Kérésére munkatársunk felkeresi Önt.

MosásI. vasalási, lakarilásl és bevásárlásl vál
lalok. Érd.: 18 óra után 284-252. -b-4x-

Kárpóttási jegyet legmagasabb áron veszek,
azonnali készpénzlizetéssel Erd.: 06/20/2484
524: 06/30/3288-019 -b-4x-

Uj kerekesszék eladó (20 E Fl) Erd.. 66/283
033. -b-4x-

Eladó Gye, a Fő úfon 170 m' alapterületú, 2
szintes, kertes családi ház. Szocpol Igénybe
vehető. Ár megegyezés szerinI. Érd.:
06/70/9465-955; 66/282-110 -este. -b-4x-

VEGYES

Női. férfifodrászat, szolárium (23 FI/perc).
kozmetika, pedikúr-manikúr, hajpóllás, hajgyó
gyászat, afro-gofrifrizurák elkészitése. Hajat
veszek' Erd: 06/30/5219-869

Favágást, veszélyes fák kivágását vállal om. Erd.:
06/20/3882-263 -b-

Tiszfelt Szülők' KI ne szeretné, hogy gyermeke
jobban teljesitsen az iskolában? Korrepetálás,
felzárkóztafás, magánórák, fejlesztő foglalkozá
sok személyre szabott oktatással általános
Iskolásoknak. MI csak az Ön gyermekéért dolgo
zunk' Erd.: 285-141 (esti órákban); 06/30/8563
218. -b-4x-

BAU-LUX fürdőszobaszalon' Mi megvalÓsíljuk
álmai fürdöszobáját' Keressen lel minket, s nem
bánja meg! Hol? Szarvas, Deák F. u. 2. tel: 216
023

150 kg-os hizó, K8 terménydaráló, gyermekhe
verő, olajkályhák, kukoricamorzsoló. lemezből

készüll radiátor eladó. Ár megegyezés szerint.
Erd.: Gye.• Árpád u. 9/1 -b-4x-

11 kg-os PB gázpalackok eladók. Erd.: este 285
992-as lel

Gye, aKottmann ltp-en I. emeleti, jÓ állapotban
lévő, 3 szobás lakás eladó. Erd. 06/20/4272
132

Maglárlaposi u. 1-3 sz. alatti, épülő Iéiben lévő

ikerház egyben, vagy külön-külön is el?dó
Szocpol. igénybe vehelő. I.ár 4 M FI. Erd.:
06/30/5657-790 -b-4x-

VIzparti nyaraló aFúzlás-zugban fakható lelépíl
ménnyel, bekerítetten eladó. Erd .. 06/20/9645
260

Gyoma központjában, Tompa u. 6. sz. alatt
összkomforfos, kétszinfes, hőszigetell 120 m'
es családi ház garázzsal, melléképülettel eladó
Ipari áram van. Lár 17 M FI. Erd .. ahelyszínen.
-b-4x-

Gye, Oregszőlóben, Diófa u. 12. sz. alaIti
összkomfortos ház nagy portával, gazdasági
épülettel sürgősen eladó. Lár 1,6 M Fl. Erd.: a
helyszinen, vagy 06/30/4312-192 -b-4x
Gyomaendrődön, a Kilián téren összkomfortos
családi ház eladó, vagy lakótelepi 1,5 szobás
lakásra cserélhető értékegyeztetéssel. Erd.: Gye,
Kilián tér 26. -b-4x-

Családi ház eladó. Erd.: 284-482

Endrődön. a Szélmalom u. 1. sz. alaIIi ház
alsóépülelekkel. nagy kertteL árverezéssel eladó.
Legmagasabb irányár: 4MFt. Erd.: 66/386-435.
-b-4x-

Gyomaendrőd Dobó u. 34. sz alatt 3 szobás,
összkomlorlos, vizparti nyaraló eladó. I.ár 16,5
MFl. Erd.: 0613013802-558 -b-4x-
Mezőtúr legszebb részén, aligeli lónál, igénye
sen álalakilott, földszinli, társasházi lakás garáz
zsal, kerlrésszel eladó. I.ár 14,3 M FI. Erd.:
06/7012007-705; esle 561354-645. -b-4x-
Gye., Bajcsy-Zs. 141. sz, lőúlvonal meltett,
lebonlani való áltapolban ház eladó. I.ár 1M FI.
Érd.: 06/30/5376-503. -b-4x-

Udülőövezelben, felújitott, 2 szobás családi ház
eladó. Erd.: 06/2013403-127.

Orosházán, Petőfi út 14. sz. alatti ház csendes
helyen eladó. Erd. ahelyszinen; 06/46/336-009
Lár 5,5 MFI. -b-4x-

Eladó a Templom-zugban téliesitett nyaraló. 3
szoba, nappali, konyha, nagy terasz. Lár 10,5 M
Fl. Erd: 06/30/6677-031. -b-4x-

A Hármas-Körös gálja mellett bekerílell
gyümólcsös eladó. Kút, vittany van atetken. lár
300 EFl. Erd.: 66/285-510. -b-4x-

Gyomaendródön, az Október 6.ltp.-en 2szobás,
2. emeleti, 55 m'-es lakás garázzsal eladó. I.ár 6
M Fl. Erd.: 66/285-717. -b-4x-

Gye., Könyves K. u. 6 sz. alatti összkomfortos
ház melléképülellel, garázzsal eladó. I.ár 4,5 M
Ft. Erd.: Mahovicsné, ahelyszinen. -b-4x-
Gye, Csillagos u. 13. sz. alaIIi 4 lakásos tár
sasházban földszinII, 72 m'-es lakás lelújítva
eladó. Erd.: 66/285-295; 06120/4705-030
Gye., Rózsa F. u. 14. sz. alatti családi ház eladó,
vagy kisebb csere érdekel. Lár 9,5 M Ft. Erd.:
66/284-295; 06/30/2497-622 -b-4x-

Gyomán aközpontban kertes családi ház eladó,
meltéképülellel, garázzsal, 1300 m'-es telken. I.
ár: 15 M Fl. Erdeklődni a 06/30/9580-479-es
telefonszámon lehel.-b-4x-

INGATLAN (ELADÁS-KERESÉS)

Endrőd, Fazekasi u. 8. sz. alatt 2 szobás,
összkomfortos, felújított ház, rendezett kerttel,
dupla bejáróval eladó. I.ár 3,7 M FI. Erd:
06/70/3687-118 -b-5x-

Endrődön, Polányi M. út 49. sz. alatti ház eladó,
csere is érdekel. I.ár 6,5 MFI. Erd.: 06/20/2470
999. -b-4x-

Uj. amerikai konyhás, gázkonvektoros, 6 szobás
ház eladó, 2 szobás ttp.-i. Lár 7,5; és 5 M Ft.
Érd. 06/70/3685-730. -b-4x-

Gyomán a központban, letőlérbeépitéses, 2
család részére is alkalmas, hőszigetelt, jól kar
banlartott családi ház melléképülettel, garázzsal,
600 m'-es telken eladó. I.ár: 16 MFl. Erdeklőd

ni: 06/66/285-693 vagy a 06/30/4716-476-os
telelonszámon lehel.-b-4x-

Beépithető felek eladó Gye., a KIsfok utcában.
Lár 400 EFt. Erd.: 06/30/6111-645. -b-4x-
A Fúzfás-zugban 300 nöl gyümölcsös eladó.
Érd.: 283-901; 06/2013332-972.

Endrődön, 4 szobás, összkomfortos családi ház
melléképületekkel eladó. lár 7,8 M FI. Érd..
66/386-182. -b-4x-

Kél fél, megoszlolt Bónom-zugi, vlzparli telek
(villany van) horgászati joggal, stéggel, szerszá
mos bódévaL gyümölcsfákkal eladó. I.ár 2,5 M
FI. Erd.: esti órákban 66/284-802. -b-4x
Közmúvesltett telek eladó Gyomán aBocskai u.
25. sz. alaIt. Erd.: 06/20/8232-127
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Alapozza meg jövőjét, tanuljon a KISOSZ-nál! (OKÉV: 06-0173-02, FAT: AL-0181)

Várjuk jelentkezését a 2005. évben induló, államilag elismert, szakképesítést nyújtó tanfolyamainkral

GYOMAENDRŐDÖN 2005. március 17·én!

KERESKEDŐVÁLLALKOZÓ, VENDÉGLÁTÓ VÁLLALKOZÓ
A tanfolyam árából 20 OOO Ft kedvezmény + részletfizetési lehetőség!

Békéscsabán induló TANFOLYAMOK
Állami normatív támogatássa[ (ingyenesen) 15/2003. (II. 19.) Kormány rendelet alapján OKJ-s végzettséggel nem rendelkezők részére,

minimum nyolc általános iskolai végzettséggel:
ABC-ELADÓ, GYORS ÉTKEZTETÉSI ELADÓ, VIRÁGKÖTŐ, SZAKÁCS, sZÁMíTÓGÉP KEZELŐ

(-HASZNÁLÓ), KÉZ- ÉS LÁBÁPOLÓ, MŰKÖRÖMÉpíTŐ

Minimum ÉRETISÉG IVEL rendelkezők részére:
LAKBERENDEZŐ, BECSÜS (ékszer-műtárgyszakirány),

INGATLANKÖZVETíTŐ (értékbecslő), MIXER

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

KISOSZ, Békéscsaba, dr. Becsey O. u. 4/1. Telefon: (66) 325-997; 327-193; 451-741; 06/30/9354-371

AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja'33.
Gyomaendrődi Autósiskola

az alábbi időpontban és kategóriákban
tanfolyamotindít

Gyomán: 2005. február 10-én 17 óra
Endrődön: 2005. február 10-én 17 óra

(Déryné Múvelódési Otthon)

Személygépkocsi,
motorkerékpár, '\

segédmotoros kerékpár
Jelentkezni: Gyomaendrőd, Kossulh u. 18. Telefon: 66/285-556, 06/30/4025-878

Foglalkozások: kedd, csütörtök 17-20 óráig
Ügyfélfogadás: hétfíí, szerda, 17-18 óráig Gyomaendrííd, Kossuth u. 18.

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233, fax: 386-269

Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbiakkal:

&:
-ipari park menedzsment
- magas- és mélyépítő-ipari kivitelezés és szolgáltatás
- szemétszállítás
- szállítás, gépbérlet
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállílás
-teljes körú temetkezési szolgáltatás

frEndrődés Vidéke Takarékszövetkezet'"
* alapítva 1957. május 18. *

(Ii) A~! biz~onsá~unk (Ji)
~ az On biztonsaga! \J!iJ
Szeretné értékeit biztonságban tudni akkor is,

ha távol van otthonától?

A megoldás

a Takarékszövetkezeti
széf szolgáltatás!

Keresse a takarékszövetkezet kirendeltségeit
Gyomaendrődön, a Kossuth u. 20.

és a Blaha u. 5. szám alatt

~ Értékeljük együtt értékeinket! A

r·_·_·_·_·~·~·_·_·_·~·,

i PAPIRDOBOZ i
• Stancolt és hagyományos •

I PAPÍRDOBOZ gyártása I· .
I STANCfDRMA KÉszíTÉS I· .
I RÓZA KFT. t
• 5500 GYOMAENDRŐD, Ipartelep u. l/l. •
I Tel./fax: 661282-095,06/20/9142-122 I

E-maiI: vendel@bekesnet.hu •
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TAPÉTA,FESTÉK
ÉS AJÁNDÉKSZALON

5500 Gyomaendrőd,Kossuth u. 45.

TAPÉTÁK - még tavalyi áron!
Egyes fajtákból 10% engedményt adunk!

Festékek kül- és beltérre, színezők
alapozó és fedőfestékek

lazúrok, hígítók
ragasztó, tömítő anyagok

Tapétázó és festő szerszámok fifil~
fürdőszoba szőnyegek, viaszosvászon

Kaspók, vázák...

Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8-12, 13-17 óráig
szombat: 8-12 óráig

Telefon/fax: (66)386-553; mobil: 06/70/5037-612

AGRO ÁRUHÁZ
Fő út 15. sz. (volt Jóbarát bisztró)

Ajánlatunk:
Lemosó vegyszerek, fóliák, műtrágyák, gumicsizmák

virágcserepek, -földek, esőruha, fűrészek, fejszék, balták,
vetőmagok, fűmagok, kukorica vetőmag

szeneskályhák, üstház, zománcos üstök, Düfa zománcfestékek,
ásók, iapátok, kerti szerszámok, háztartási eszközök,
ruhaszárítók, parafa burkolók, nyírógépek, borotvák,

zárak, lakatok, izzók, csavarok, szögek
műanyag kukák, fűnyíró k

viaszosvásznak, gumiszőnyegek ...

Nagy választékkal várjuk kedves vásárlóinkat!

7~ 7Itdté
Tel.: 06/20/9527-032, 66/386-274

==SiS:s;s:;~"'=r=='(=$XSfil

&~ varroda Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. alatt *'1

Varrodámban vállalom:

ői felső u ázat \
hozott anyagból, gyermek mérettől anői extra méretig ~I~
egyedi méret szerint felsőruházati termékek készítését

Szoknyák, blúzok, nadrágok, alkalmi ruhák, kosztümök,
alkalmi és táncruhák készítését is. ~

Nyitva tartás: ahét minden napján 8-17 óráig. ~

Gyors határidő, kedvező árak. ~

Telefon: 66/386-479/23, 06/30/5648-740 fi
===~-=",z..=Z(Z=":Z:Z='Z(lZ':ZZZ''Z.Jii

Hidegburkolást vállalok
Haveida János 06/20/5401-300, 66/283-587

BEL,SŐÉPíTÉ~ZEi
SZARAZEPITÉs

GiLL i
GYOMAENDRŐD
06-30/3326-075

Építkezik? Keresse Gellait!
Kazettás és gipszkarton álmennyezetek,

gipszkarton válaszfalak, burkolatole
Padlásterek, tetőterek beépítése, átalakítása,
külső-belső hőszigetelés, tetőzsindelyezés

GYOMAENDRŐD, HŐSÖK ÚTJA 51.
TEL.: 66/282-440, 06/30/6278-234, 06/30/3326-075

PATyoLAT CYOMÁN
A KOSSUTH u. 18. sz. AlATT (AZ UdVARbAN)

VEqYTiSZTíTÁS, RU~AfESTÉS, MOSÁS, bŐRRUHÁZAT TiSZTíTÁSA

kEdVElŐ ÁRON, Rövid HATÁRidőRE.
NyiTVA: IiÉTfőTŐ[ pÉNTEkiG 9-15 óRÁiG

KözülETEkNEk IiÁZTól IiÁziG szÁllíTÁsi

A MÁGU8-COMP
Számítástechnikai szaküzlet és szerviz ajánlata:

• Számítógép-konfigurációk összeállítása igény szerint
• Számítógép-alkatrészek, perifériák, kellékek
• Gépbővítés

• Szakkönyvek
• Festékpatronok, tonerek

töltése
• Internet-előfizetés

• Fénymásolás, faxolás
• E-maiI küldés-fogadás
• Helyi hálózatok

tervezése, kivitelezése
• Számítógépek javítása rövid

határidővel, akár a helyszínen is
• Szervizünkben vállaljuk továbbá nyomtatók, monitorok, táp

egységek stb. javítását

Részletfizetési lehetőség!
Címünk: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 230.

(a gimnáziummal szemben)

E-maiI: magus@bekesnet.hu

Tel./fax: 66/581-610
Nyitva tartás:hétfőtó1 péntekig 8-12-ig és 13-17 óráig
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Tefemax róvközJ.éstechnfka
8éká~scíböG1tt5n/G foL· 6.::TeJ.:661442-J55 '

17400 Ft
19900 Ft
49900 Ft
27900 Ft
14900 Ft
57 OOO Ft
9600 Ft
4500 Ft
2500 Ft
1200 Ft

r~
~J

- },1.m7lJiulJánm
ill:tUllei: aJltf!l:lná!,

,~' Ké/fékek
.- i!;.ekőté.~

. ~~k; ~
,.. ~e.~
Partner

Az egészséges alvás minden szükséges termékét
nálunk megtalálja!
birkagyapjú derékalj (90x200 cm)
birkagyapjú takaró (130x200 cm)
3 részes bárány garnitúra
3 részes gyermek garnitúra
mágneses lepedő (5 db mágnescsíkkal)
egyszemélyes vákuum matrac
női, férfi mellény (S-XXXL)
házicipő (36-46 méretig)
mágneses vesemelegítő

mágneses térdmelegítő

Békéscsaba, Petőfi u. 2. sz. Tel.: (66)442-967
Békéscsaba, TESCO Áruház üzletsorán,
tel.: (66)453-943

Antenní'ik é.~ núihdldveviik •
."zéies VállL~ztéka

,;;. AllaI.óg éadigiráiis
BrUhüldv,$'ők

.I.:Hl... ,"Z '''fi .'_.:J:.,-, J.:.Luno"ll .Vel,V. eJeK,
-l'oTvldók.. fi "

- J(,1tJ~í.burrto:;élwk'

, ,

A GYAPJU VARAlSAILÁTSZERÉSZ ÜZLET
GYOMAENdRŐd, SZAbAdsÁq TÉR 5.

TElEfON: 284/2 5 5
IN~YENES kOMpUTERES SZEMVizs~ÁlAT

H./K/P/Szo. dÉlElőn

SzTK/vÉNYEk bEvÁlTÁSA • SZEMÜVE~Ek kÉszíTÉSE,
jAvíTÁSA • OpTikAi cikkEk, NAPSZEMÜVE~Ek

NA~Y vÁlAsZTÉkbAN kApHATók
GYORS ÉS pONTOS kiszol~ÁlÁsSAl vÁRjuk

kEdvES vÁsÁRlóiNkAT!

TisZTElETTEl: Szarfi.a Gitia ~TS2ERÉSZMesrER

Gépjármű-tulajdonosok,figyelem!
Vállalkozásom keretén belül:

Gyári, új gumiabroncsok árusítása személy-,
teher-. mQ.-i gépjárművekhez,

valamint targoncához. tf
Továbbá vállalom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű ma<

és targonca gumiköpeny szerelését,
javítását, centírozását

Érdeklődni:

Katona György gumijavító
5500 Gyomaendrőd,Bajcsy-Zs. út 107.

Tel.: 66/285-127 Nyitva: H-P: 8-17-ig, Sza.: 8-12-ig.

(---------------------~
RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK
Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

Telefon: 06/30/3932-162, 06/30/9533-594

REÁLIS ÁRON VESZEK
• boitberendezést • hagyatékot, régiségeket, ócskasá

gokat • régi stílbútorokat • parasztbútort (szekrény,
asztal, kaszli, sublót, falitéka, konyhaszekrény, láda,

szék, tükör és tükörasztal, kredenc)
Fizetés azonnal, készpénzzel!

~~~ai_Z~~t~G.:~m~~~r~d.:.~o~s~a:.: :9.:. .J

A Julico Üzletház neve megváltozott. ezután

OMart Üzletház néven várja kedves vásárláit!

• Folyamatos AGFA-akciók!
• AmatőrFilm kidolgozás kiváló minőségben

Hívassa eli nálunk karácsonyi, szilveszteri felvételeitI
• Papírkép készítés bármill,Jen digitális adathordozóról.

• Különböző ajándéktórgl,Jak
• óriási oronl,J' és ezüstékszer választék!

• Aronl,J- és ezüstékszerek javítása,
tört aranl,Jból ékszerkészítés.

• Aranl,Jékszer-vósárlóshoz törött aronl,J azonnali cseréje! .
• Fénl,Jképezőgépek. Filmek széles választéka.

Ajándékutalvány állandóan kapható!

OMart Üzletház, Gl,)omaendrőd. Fő út 216. sz.

Telefon: 06/66/284-815

Az OMart Könyvesboltban (Fő út 216. sz.)

Az üMart Könl,Jvesbolt.

VERS- és PRÓZA (mese) íRÓ pályázatot
hirdet 18 éven aluhak számara.

A téma: kötetlen. Terjedelme: maximum 4 x A/4-es oldal.

Beadási határidő: március 3 l .
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Nyitva tartás:
hétfő: 8-17-ig, keddtől péntekig: 8.30-17-ig,

szombaton: 8-12-ig

Pirotechnikai termékek

Ön HÁROMFÉLE menüból
választhatja ki ebédjét,

és kivánságára mi házhoz szállítjuk
400 forintért!

5500 Gyomaendród, Fó út 214. (Piktorbolt mellett) Tel./fax: 06/386-642
Nyitva tartás: h.-p. 8-12, 13-17 óráig, sz.-v. 8-12 óráig

Szolgáltatásként: orsófeltöltés,
zsinórtekercselés, szezonális akciók!

.,
"'H·~RNI .k -IX 5500 Gyomaendrőd,
• J ~ , r,l. Ipartelep u. 3 .

......J..)' _ Tel./fax: 66/386·614,
Építőipari Szövetkezet '-.... 66/386·226

TEVÉKENYSÉGEINKET PIACKÉPES ÁRON KíNÁLJUK
• lVlagas- és mélyépítési munkák generál kivitelezése, tervezése
• Transzportbeton értékesítés, szállítás
• Egyedi asztalos termékek gyártása
• Interspan bútorlap-értékesítés
• Építőipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru,

keretes állvány, útpanel ... )

· Érdeklődni: 6. sz. BISZTRÓ (Kossuth u. 31.)
Telefon: (66) 386-018; 06/30/9252-484· ............................................................

...........................................................· .· .
~ ~~Jell6~~ j
~ horgász-vadász üzlet ~

~ Horgász-,vadász munkaruházat és egyéni ~
védőeszközök :

··
·

·

·•••••••••• o •• o •••• o •• o ••• o. o ••• ti o ••••••••• o •••••••• o ••• III •• o

•••• 00 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• o ••••· .
· HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS!

····

,\U TI Téli, új ANGOL
@ áru érkezett!
'u~\

GYOMAENDRŐD

Bajcsy-Zs. út 63.

5500 Gyomaendrőd,Vl. ker. 540.
Tel./fax:: 06:-:66:-:386-1.86, 0E>/~O/334J~-9)8..

Építffipari szolgáltatás, szennyvízcsatorna
építés, úttervezés, -kivitelezés

Epittsi anljagoH: soaer Iwmolt. cement. mtsz.
sutttiutsa

••••••••••••••••••••••••••••••••• 00 •••••• 00 •••••••••••••• 00· .
: TELEVíZiÓ, VIDEO készülékek javítása, üzembe helyezése. :
: FÖLDI ANTENNÁK felszerelése, javítása, beszerzése. :
: PARABOLA ANTENNÁK telepítése, javítása. :
: (Analóg, digitális, fix, forgathatós, előfizetős.) :
: UPC Direct-szett telepítése :· .: GELLAl IMRE :
: Gyomaendrőd, Zsák u. 7. sz. • 06/30/2284·728 :...........................................................

~Gabonamoly·, zsizsikgázosítás~
:MAGTÁRFE RT6TLEN íTÉS:
: csótány-, hangyairtás :
: Petrovszki, 66/386-203, 06/30/3615-162 :· .· .

ÁLLÁST AJÁN L! Asztalosipari cég
ÚJ BÚTOR GYÁRTÁSÁHOZ

ÉS RÉGI FENYŐBÚTORJAVÍTÁSÁHOZ
önállóan dolgozni tudó bútorasztalosokat, asztalossegédet keres.
Jelentkezni a 06j30j9533-594-es telefonszámon lehet

:Jl::j~"J '.' ..1;utd~'!J~ toll'," _,J','" .••• ,.:rr. ''lJl l' il"\: J;t", ~~"

: /I.J J "11L.~~~f t~
N#UJ2D '~ItU/~ t:

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

szombat: 9-12-ig • Hétfő szünnap!

~
..KörÖSiWeeke.nd HOr~~SZD~~~ ..
~, hObby-, kempmgszakuzlet ~:Ó/

.'''' (::)
HORGÁSZFELSZERELÉSEK

- teljes márkakínálat
FOLYAMATOS AKCiÓK!

Állateledel: minden alap- és prémium kategóriában
Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 06/70/2610-472
Nyitva: 8-17 óráig. szombat, vasárnap 8-12-ig
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.........-._------_._---------------,

Stílusos kiegészítők télre
SonyErlcsson K700l
SEK700iSamsung E310

SAMmo

CSEMPECENTRUM
ÉS

CSILLÁRSZALON

5500 Gyomaendröd, Toldi út 111.
A mezöberényi úton, a helységnévtábla után 200 more.

Nyitva tartás hétköznap: 8.00-t6117.30-ig; szombaton 8.00-t6112.00-ig
Tel./fax: 06/66/284-528, mobil: 06/20/9667-647

Békés megye területén 40 OOO Ft feletti vásárlás esetén
DíJTALAN HÁZHOZSZÁLLíTÁS!

Lámpavásár
Ufó lámpa (fehér) 690 Ft • 220 Vbeépíthető spot+izzó 790 Fl/db

• spotlámpa 1-es 580 Fl/db-tól • fém spotlámpa 4-es, halogén izzóval
3380 Ft/db • íróasztal i lámpa 40 W-os halogén izzóval1999 Ft

• kültéri alumínium lámpák 1780 Ft-tól • 5 ágú csillár 5990 Ft-tól

Burkoló akció!
Falicsempék - padlólapok 790 Fl/m 2-től

15x15 fehér falicsempe 1190 Fl/ml Minőségi falicsempék és padlólapok
20%,33%,40% kedvezmény

PI.: mediterrán teraszlap 2990 Ft helyett 1990 Ft/m2

spanyol padlólapok 41x41 2390 Ft-tól
kádtöltő csaptelep 5990 Ft-tól

akryl145x145-ös sarokkád+láb 43900 Ft

Helyesbítés
A januári Híradóban a 6. oldalon megjelent, nYilas hatalomra

jutásrói szóló cikkből technikai okból kimaradt egy jelentős rész, hogy
"a szégyenletes eseményekről ilyen formában adott hírt müsorában a
Kossuth Rádió!" Asajnálatos hibáért, amely esetleg más színben tün
tette fel acikket elnézést kérünk - a szerkesztő -

AUTÓ HITEL
• Új és használt autóra

akár 0% kezdő befizetéstől

• Gépjármű, ipari és mezőgazdasági

gépek finanszírozása
• Magánszemélyek közötti

adásvételhez is hitel
• Hitelkiváltás
• Személyi kölcsön autóra
5400 Mezötúr, Dózsa Gy. u. 18.
Tel.: 56/351-667; 06/30/4373-361; 30/3340-671

[. Rendőrségihírek .]
Rendőrségiesemények • 2005. január

Január elején, az egyik endrődi kocsmában szólalkozott össze két vendég. Avita oka az
volt, hogy nem tudták eldönteni, melyikük zeneszámát játsszák le azenegépen. Avita odáig
fajult, hogy az egyik férti fejberúgta amásikat, akinek 8napon belüli sérülése keletkezett. Az
eljárás folyamatban van.

lO-re virradóra ismeretlen tettes tört be aPásztor János utcai Üvegház bisztróba. Innen
több, mint 250 ezer forint értékű cigarettát vitt el. Az eljárás ismeretlen tettes ellen folyamat
ban van.

19-én éjszaka érkezett bejelentés az őrsre, hogy az endrődi Kodály utcában az esti órák
ban két ismerellen lérti leszólílott egy utcán haladó személyt, akitől pénzt követettek, ezt
nyomatékosítván arcul is ütötték őt. Az ütéstől amegtámadott aföldre került, ekkor elvették a
pénztárcáját, amíben egyezer forint készpénz volt, valamínt személyes iratai. Ahelyszínre
érkezett járőr aforrónyomos felderítés során két gyanús személyt vett észre, akik meglátva a
rendőrökel, különböző dolgokat dobál lak be egy lakatlan lelekre. Az intézkedés során kiderült,
hogy ők követték el az idős férfi sérelmére arablást. Ezt követően azonban még akörnyék egyik
üzletébe is betörtek. Akét elkövetőt őrizetbe vették, ellenük rablás és betörés miatt folyik az
eljárás. Ekét elkövetővel kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy az egyikük szinlén rablás
miatt már rendelkezik fellüggesztett ítélettel. Ez amásiéi év most houájön ajelenlegí ítélethez.
Másíkuk ellen lopás míatt van lolyamatban egy eljárás.

22-én este egy férfi betért egy gyomai kocsmába, ám kerékpárját, rajta elektromos hús
darálóval és más, disznóvágáshoz szükséges szerszámokkallezáratlanul akocsma előtt hagy
ta. Igaz, néha ránézett ajárműre és csomagjára, de egyszer azonban mégiscsak hűlt helyét
találta. Ismeretlen elkövető ellen elindult az eljárás.

Az elmúli időszakban több bejelentés érkezett, hogya város hírhedetté vátt Nosztalgia és
lBoy mulatói környékén lakók nem ludnak ahétvégeken pihenni, meri hangos azene, illetve
avendégkör dorbézolása anyítt utcán elviselhetetlen zajjal jár. Tekintettel az ott kialakult
körülményekre, január elejétől fokozottabb ellenőrzés alá vonták anevezett környéket. Ennek
eredményeként már több szabálysértési feljelentés is történt.

Arendőrség felhivja aköz!ekedők figyeimét atéli, megváltozott közlekedési viszonyokra.
Függetlenül ahivalalos sebességkorlálozáslól, vegyék ligyelembe a lálási, időjárási és az
úlviszonyokall Különösen érdemes ellenőrizni az ablakmosó lolyadékot, agumik állapotát, s
lehetőleg téli minőségű köpennyel közlekedjenek! Aszélvédő jég- és hómentesítése, annak
teljes területén előírás, ezért ezt is végezzék el indulás előtt!

Gyomaendrődi Híradó' GyomaendrődVáros Önkormányzatának lapja' Felelős szerkesztő:Biró Károly
Kiadja: Gyomaendrőd Város KépViselő-testülete.5500 Gyomaendrőd.Szabadság tér l. • Tel./fax: 66/581-237, fax: 66/283-288

A kiadásért felel: dr. Csorba Csaba jegyző • Készült: Baiu Print Bt. Gyomaendrőd. telefon: 06/66/283-489
E-maii: gyehirado@freemail.hu • Terjesztik a gyomaendrődi kereskedők· Engedélyszám: IlI/PHF/l08/BE ISSN 1417-7390



" ,
GYOMAENDROD VAROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA

XXIV . ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2005. MÁRCIUS • MEGJELENIK HAVONTA ÁRA 109 Ft

A TARTALOMBÓl:
Pályázatok az önkormányzati alapokra
(lfjúsági-. Sport-o Civil alap) : 6. oldal
Az új üzemeltető (Sportcsarnok. Ititábor. Tourinform) 3. oldal
Amunkaügyi Központ hírei 5. oldal
fatelepítés. parkosftás. városszépftés 9. oldal

BEIRATKOZÁ'S
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

2005/2006-os tanévre az óvodai és az általános iskolai beíratás időpontját

2005. március 21 .. 22.• 23. napjára rendelte el.

Tisztelt Szüló'k!
Óvodai beíratás
Aszülő az általa kiválasztott óvodába írathatja be a2005. évben 3 éves

kort betöltött gyermekét. Az óvodai ellátást a gyermek 3. életévének
betöltésétőllehet igénybe venni. Kérjük. hogyabeiratkozáskor vigye magával
gyermeke születési anyakönyvi kivonatát és a gyermeke egészségi állapotát
igazoló gyermekorvosi véleményt. Az a gyermek. aki 2005. évben az ötödik
életévét betölti. az óvodai nevelési év első napjától kezdődően - 2005.
szeptember 1. - óvodai nevelés keretében folyó iskolai életmódra felkészítő

foglalkozáson köteles részt venni.
Az 1. osztályos gyermekek beíratása 2005. szeptember 1. napján

kezdődő 2005/2006 tanévben tankötelessé válik az a gyermek. aki 2005.
május 31. napjáig betölti hatodik életévét. ha az iskolába lépéshez szükséges
fejlettséget eléri. Aszülő kérelmére agyermek tankötelessé válhat akkor is. ha
ahatodik életévét 2005. december 31. napjáig tölti be.

felhívom aszülők figyelmét. hogyabeiratkozáskor az alábbi iratokat kell
bemutatni:· a gyermek születési anyakönyvi kivonata

• a gyermek lakcímét igazoló irat
• a gyermekról készült óvodai szakvélemény
• a háziorvos igazolása a gyermek iskolaérettségéröl

Kérem atisztelt Szülőket, hogya gyermekük óvodai. iskolai beíratásának
szíveskedjenek afenti időpontban eleget tenni!

Ha a szülő gyermeke beíratását elmulasztja. a 218/1999. (XII. 2.)
Kormányrendelet 141. § (1 l al pontja alapján 50 OOO ft. azaz ötvenezer forintig
terjedő pénzbírsággal sújtható Dr. Csorba Csaba jegyző

AUTO HITEL
• Új és használt autóra akár 0% kezdő befizetéslől

• Gépjármű. ipari és mezőgazdasági

gépek finanszírozása
• Magánszemélyek közötti adásvételhez is hitel ~ii!!J
• Hitelkiváltás ....,
• Személyi kölcsön autóra
5400 Mezőtúr, Dózsa Gy. u. 18.
Tel.: 56/351-667; 06/30/4373-361; 30/3340-671

r·~·_·_·_·~·_·_·_·~·_·,

VALLALKOZOK FIGYELMESEI
Megjelentek a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program

(GVOP) 20Q5. évi pályázati felhívásai. melyek akis- és középvállalatok
fejlesztését. aberuházásösztönzésl, kutatásfejlesztést és innovációt. az
információs társadalom kialakítását. valamint a gazdaságfejlesztést
támogatják. A Pályázati felhívások. a részletes Pályázati útmutatók.
valamint a Projekt adatlapok és kitöltendó mellékietek elektronikusan
letölthetők

• a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapjáról:
www.gkm.hu

• vagy az IT Kht. honlapjáról: www.itkht.hu
A Gazdasági Versenyképesség Operatív Programról általános

tájékoztatást ad az
EU Pályázati Információs Központ: 06/40/200-494.

L._._._._._._._._._._.~

GENERALI BIZTOsíTÓ
TeYes körű ügymtézés

• kárfelmérés
• korrekt. gyors kárrendezés
• vagyonbiztosítás (lakás. üzlet. üzem... stb.)
• kötelező felelősség-, Casco-biztosítás
• életbiztosítás
• nyugdíj-előtakarékosság

• egyéb módozatok az ügyfél igényei szerint

GYOMAENDRÖDI KÉPVISELET:
Kiss Lajosné (Éva) Gyomaendrőd.Madách u. 212.

Tel.: 66/284-989, mobil: 30/2660-788

............................................•••.•.•••••...
o
o

~ ALAKÁSHITEL HÁZHOZ JÖN! BANKI HÁnÉRREL!!!
o

: Gyorsan. szakszerüen. ügyfélcentrikusan. egyedi igény szerint. felelősséggell

o 500.000 Ft-tól 30000.000 Ft-ig' FORINT és DEVIZA alapú hiteleki 4 éves
tapasztalattal • Lakás célú és szabad felhasználású hitelek! • Igényelhető:

építkezés. új- és használt lakás vásárlása. bővités. korszerüsítés, felújítás.
garázs. hétvégi ház, épitési telek. üdülő, valamint termőföld vásárlásral •
HITELKIVÁLTÁSI
Terhelt ingatlanra is plusz hitell'ehetőség!11 Hitelkamat már 2,49%-tól!

Új! FÉSZEKRAKÓ PROGRAM 30 éves korig. 10% önerővel, vagy öneró nélkül
is, állami kezességvállalással, 50%-os szoc.pol.
ÚJI OTIHONTEREMTÓ TÁMOGATÁS 35 éves korig. használt lakás vásárlása
esetén 50%-os szoc. pol. igénybe vételével.
Köztisztviselői és közalkalmazotti hitelek állami garanciávall
Szolgáltatásunk díjmentesi Leinformálhatóak vagyunkl

AZ ELVÉGZETT MUNKÁÉRT FELELŐSSÉGET VÁLLALUNKII
HíVJON BIZALOMMALJI

Tóth Jánosné üzleti fótanácsadó 06/20/9376-738
: Tóth János területi képviselő 06/20/9220-990
: Boros Krisztina ügyviteli asszisztens tel./fax: 66/352-537 o.............•.•.••.•••••.•...•.•••.......•.••••••..•.••..
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Az MSZP fókuszában a fiatalok és a gyermekes családok
AGyurcsány Ferenc vezette kormány programjában olyan ifjúságpoliti

kát fogalmaz meg, amely mindennemű további igazítás vagy értelmezés nél
kül integráns része akormány cselekvési tervének, világos, átlátható és ért
hető preferenciákat fogalmaz meg. Akormány ifjúságpolitikája négy pillérre
épül: munkahelyteremtés, otthonteremtés, gyermektámogatás. oktatás.

Értékrendünk szerint: IGAZSÁGOSSÁGI ESÉLYTEREMTÉS! SZOLI
DARITÁS!

Mi érinti és mi érdekli a fiatalokat? Oktatás, képzés, felsőoktatás;

munkahely, karrier; otthonteremtés; családalapítás (Családtámogatási és
el látórendszer).

Oktatáspolitika
Emberközelibbé tesszük a jelenlegi közoktatást, vagyis csökkentjük a

gyermekek túlterheltségél, és kiemelten kezeljük az alapkészségek
oktatását Megkezdjük amagyarországi felsőoktatási rendszer átalakítását.
Kivívjuk, hogya hazai felsőoktatási intézmények mind országon belül, mind
európai szinten átjárhatóak legyenek, továbbá elérjük, hogya hallgatói lét
szám nagysága összeegyeztethető legyen aminőségi követelményekkel, így
a hallgatók nagy része már három év után érdemben hasznosítható
diplomával lép majd ki amunkerőpiacra.

- ingyenes tankönyveIlátás az iskolákban, arászoruló tanulók részére.
Akormány 2005-ben 8629 millió forintot költ erre acélra\

- ingyenes étkeztetés az óvodában és kedvezményes étkeztetés az
iskolában - akormány 25 milliárd forintot költ erre acélra.

- ingyenes számítógép felhasználói vizsga - az ECDL költségeinek
átvállalására 500 millió forintot költ aKormány

- ingyenes nyelvvizsga - a sikeres nyelvvizsgát követően az állam
visszatéríti avizsgadíjat

Foglalkoztatáspolitika
Olyan programokat indítunk, amelyek segítségével alehető legtöbb em

ber talál majd munkát. Korszerűsít jük az oktatási és szakképzési rendszert,
valamint továbbfejlesztjük afelnőttképzés rendszerét Radikálisan átalakítjuk
ahazai adózás rendszerét, érdekeltté tesszük amunkaadókat az alacsonyabb
esélyekkel induló munkavállalónak - többek közt a fiatalok - alkalma
zásában. Az 50 év felettiek elhelyezkedését segítő járulékkedvezmény mellett
kiemel t figyelmet fordítunk afiatalok foglalkoztatásának ösztönzésére:

- GYED-ről, GYES-ről, GYET-ről- kismamák - valamint ápolási díjról
visszatérők 50%-os járulékkedvezménye.

-az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony gyakorlati tapasztalatszerzés
afelsőfokú végzettségű pályakezdők számára.

- pályakezdő fiatalok 50%-os járulékkedvezménye a munkaadók
számára, ezzel is ösztönözve a fiatalok foglalkoztatását. Otthonteremtés,
lakástámogatás - fészekrakó program.

Otthonteremtési politikánk ott és azoknak nyújt segítséget, ahol és
akiknek arra valóban szükség van. Új lakbér-támogatási rendszert dolgo
zunk ki, ami kiutat és lehetőséget jelent a saját lakással nem rendelkező

alacsony jövedelműek számára. Folytatjuk a reménytelen helyzetbe került
családok adósságkonszolidálását.

-Iakástámogatásra akormány 218 millió forintot fordít a2005-ös költ
ségvetésből,ami több mint háromszorosa a2002-es évinek.

- a gyermekek után járó szociálpolitikai kedvezmény radikális
növelését

- szociális bérlakásprogram: mindkét félnek kedvez (lakbértámogatás
3,4 Mrd Ft; adómentesség abérbeadónak).

- az állami garanciarendszer: a30 év alatti fiatal pároknál, az önrész
10% (a Budapesten és amegyei városokban ISM, míg más településeken
12 Mforint árú vagy olcsóbb új lakás vásárlásához jár agarancia. Használt
lakásnál12, illetve 8Mforint alimit.

- a"fél szoc.pol." - használt lakást vásárló családok támogatása
2gyerek előre "bevállalható" 1gyermek 2gyermek 3gyermek
Szoc.pol. (új lakásra) 900 OOO 2400 OOO 3800 OOO
Fél szoc.pol. (használt lakásra) 450 OOO 1200 OOO 1900 OOO
AFészekrakó programmal az otthonteremtésben segítünk.
- Nincs önerő, alacsony jövedelem, a legelesettebbeknek - lakbér

támogatás (7-14 eFVhó)

- Alacsony önerő és hitelképes jövedelem, de saját tulajdonú lakást
szeretnének - fél szoc.pol., kedvezményes hitelek

- Alacsony önerő, hitelképes jövedelem - szoc.pol., és az új állami
kézfizető kezesség vállalás, hitelek

- Van önerő és hitelképes jövedelem - szoc.pol. és kedvezményes
kamattámogatású hitelek.

Szociálpolitika - Igazságosság és Szolidaritás
Folytatjuk és kiszélesítjük arászorulók támogatását: fenntartjuk arend

szeres gyermekvédelmi támogatást, megvalósHjuk amindenkire vonatkozó
ingyenes tankönyveIlátást, minden gyermek számára ingyenessé tesszük az
óvodai és bölcsődei étkezést. Elérjük, hogya legnehezebb körülmények
között élő gyermekek kapjanak alegtöbbet aközös kasszából.

- acsaládi pótlékot eddig közel 40%-kal emeltük, és ajogosultak köre
is jelentősen bővült

- az anyasági támogatást 50%-kal- ikreknél1 OO%-kal- emeltük
- növekszik a rendszeres gyermekvédelmi támogatás összege és a

jogosultak köre - 30 ezer gyermek szociális biztonsága javul
- aGYES minden évben legalább az infláció mértékével emelkedik
- járulékmentes lett a"Nagymama-GYES"
- a "kispapa szabadság" bevezetésével az édesapák a gyermek

születését követően 5 nap államilag fizetett szabadságra jogosultak
- közel félszázezer hátrányos helyzetű gyerek üdültetésél finanszírozta

aKormány 2002 és 2004 között.
A Magyar Szocialista Párt politikája középpontjában áll agyermek, a

fiatalok és az önálló élet megkezdésének problémáival küzdők segítése.
Afiatal generációkkal kapcsolatos tevékenységünk alapértékei aszoli

daritás, agenerációkon átívelő közösségek kiépítéséhez való hozzájárulás,
az esélyegyenlőség és anyugodt, kiszámítható, tervezhető életpálya.

Sikerült elérni asorkatonai szolgálat eltörlését, amellyel sok ezer fiatal
élete vált tervezhetőbbé, biztosabbá és szabadabbá. Idén benyújtjuk az
ifjúsági törvényt, amely hivatott lesz rendezni afiatalok, mint a társadalom
egy meghatározó rétege és ajövő egyértelmű várományosa helyzetét. Ezzel
átláthatóvá és kiszámíthatóvá fogjuk tenni mind azt az ifjúsági ellátó és szol
gáltató rendszert, amely az iskolán kívüli ifjúságszervezési tevékenységek
ben már eddig is elvitathatatlan érdemeket szerzett.

Földesi Zoltán országgyűlési képviselő

Sportcsarnok hírei
Befejeződött a "Profi" leremlabdarúgó bajnokság. Eredmények: 1. Körös

Krokodil, 2. Speed. 3. Schwalm, 4. Mammuttec. 5. Corleone, 6. Barátság, 7.
Újratöllve, 8. III. félidő

Gólkirály: Kovács Gyula (Speed) 11 gól. legjobb kapus: Nagy Sándor
(Körös Krokodil)

Díjakat osztottunk az őszi amatőr teremiabdarúgó bajnokság csapatai között
is. Az "A" csoportos amatőr labdarúgó bajnokság őszi végeredménye:

1. Favill, 2. Körös Krokodil, 3. Schwalm, 4. MÖB, 5. Os Tornados, 6. IFI-III.,
7. Speed, 8. Bőrharisnya, 9. Alkotmány

legjobb góllövők: Sebők Krisztián (Speed), Orovecz Tamás (Körös
Krokodil) 12 gólosok.legjobb kapus: Katona Imre (Faviii)

"B" csoportos amatőr leremlabdarúgó bajnokság őszi végeredménye:
1. Varjú kocsma, 2. Fordulat, 3. Old-boys, 4. "C"-vitamin, 5. Favill II., 6.

BFC. 7. Poslás, B Csavargó, 9. Kner Nyomda, 10. Béke.
Gólkirály: Orovecz Zollán (Csavargó) 12 gól. legjobb kapus: Gyányi Gyula

(Varjú kocsma).
Február 5-én aVárosi Trió Streetball versenyen 4csapat vett részt. Első lelt

a"Boci és Pipi" csapata. Csapattagok: Czafi! Attila, Gottfried Sándor, Cs Nagy
Balázs.

Második a"Bölcsek köve" csapata: Hajdú lászló, Davidovics László, Sipos
Dezső

Harmadik a "Két balkezesek": Pocsai Zsolt, Szarka Róbert, Tóth András,
Bercsényi Róbert.

Negyedik a "Pitézők" csapata lett: Bela ZOltán, Csorba Máté, Zdusek
Krisztián, Csicsely Balázs.

Sport-Trió
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Új működtető a Sportcsarnokban, az Ifitáborban és a Tourinformban

A vendég azt mondhassa: "jövöre ugyanitt!..."
Mint arról már beszámoltunk, a Városi Sportcsarnok ötéves, az Ifjúsági

tábor tízéves profilkötöttségű bérbeadásáról, valamint aTourinform Iroda ötéves
üzemeltetéséről szóló pályázat nyertese, a képviselő-testület januári döntése
értelmében aGarbel Trade Bt. lett. Acég márciustól kezdi el mindhárom eset
ben tevékenységét.

Bélteki János, aGarbel képviselője, aHíradónak elmondta, hogya sport
csarnokra vonatkozóan néhány nagyobb összeget igénylő felújítás elkerül
hetetlen. A küzdőtér borításának teljes cseréje - parkettára - és a vizesblokk
felújítása az első. Sajnos, szomorú tapasztalatok, sérülések sora támasztja alá,
hogy ajelenlegi burkolat nem felel meg akövetelményeknek. Amunka jelenle
gi áron számolva huszonöt-harmincmilliós beruházást igényel. Cégem ennek a
tíz százalékát vállalta. Ez aburkolatcsere, sajnos, nem azonnal történik, de két
éven belül elkészülhet, avizesblokkal együtt. Tervbe vettük még egy komolyabb
takarítógép megvásárlását is, amelynek élettartamát mintegy húsz évre tak
sál ják, tehát az addig maradhat acsarnoké. Ennek ára körülbelül másfél millió
forint. Azt tudni kell, hogy átvállaltunk egy folyamatban lévő részletfizetést is,
ami a világításkorszerűsítésre vonatkozik. Negyvenezer forintot pedig havonta
átutalok bérleti díj ként az önkormányzatnak. Ezek összesen, havi elosztásban,
komoly összeget jelentenek az öt év átlagában.

Apályázatunkban aváros sportkoncepcióját figyelembe vettük. Az iskolák
teremhasználatai mindenképpen alegkiemeltebbek, aztán következnek az egyéb
jellegű programok. Ateremhasználati díjak akövetkezők: az előbb említett isko
lai órák 1800 forint óránként, a szervezett sportrendezvények 2400 forint
óránként és atömegsport, meghívásos tornák esetében 3000 forint óránként.

Acsarnok működtetése is családi alapon történik, s ebben édesapám lesz
alegnagyobb támaszom. (A másik két esetben már inkább megoszlik adolog.)
Acsarnokban arendszeres iskolai órák tudatában, aztán aversenysport igények
felmérése után atömegsport áttekintése következik. Ezek után alakulnak majd ki
véglegesen abeosztások. Az már látható, hogya város elég nagy ahhoz, hogy
acsarnok időbeosztása nem ritkán elég szoros.

Édesapámról annyit, hogy ő jelenleg aBékéscsabai Előrében az utánpótlás,
az U16-osok szerződtetett edzője. Tavaly egyébként az év edzőjévé választották,
ami a szakmai hozzáértés esetében azért sokat nyom a latban. Csapataival
sorozatban nyert négy éven keresztül diákolimpiát, és az elmúlt évben meg
nyerte fiaival a Nike MacDonaids Kupát, ahol 1200 csapat indult. Pár éwel
ezelőtt pedig az akkori sportminiszter is kitüntette az utánpótlás korúakkal
végzett munkájáért. Ehhez még annyit tennék houá, hogy édesapám és én is
UEFA- licences edzők vagyunk.

A meg lévő sportkapcsolatokat tovább szeretnénk bővíteni, hiszen ez
elengedhetetlen. A közeljövőre vonatkozó terveink között szerepel, hogy
szeretnénk csinálni, megszervezni itt egy úgynevezett alközpontot. Eddig is
működött ugyan a Bozsik-program, de a hatékonyabb működés érdekében
szeretnénk elhagyni aszarvasi alközpontot (ahová eddig is tartoztunk), és egy
ilyet kialakítani a városban. Ennek keretében általános és középiskolai
sportosztályt szeretnénk indítani. Kialakításához időre van szükség. A
lehetőségek szerint a helyiek mellett más vidékekről is szeretnénk gyerekeket
ideirányítani. Amikor pedig ezek a fiatalok 18 évesen, mintegy kész
játékosokként eltávoznak, akkor komoly átigazolási díjakat lehet bevételezni,
ezzel is, mintegy ahelyi labdarúgást támogatnánk.

Tehát acsarnokban atestnevelési órákon túl biztosítani akarjuk aszervezett
sportok zökkenőmentes működtetését, ami azt jelenti, hogy alkalmanként,
hétvégeken, minden korosztály számára szerveznénk nívós tornákat, amelyeken
neves csapatok is részt vennének.

AIfjúsági tábor esetében szintén szükségesek lesznek bizonyos felújítások.
Összességében ezek is komoly összeget tesznek ki. Például megemlíthetem itt,
hogy új kerítést kell húznunk, aztán egy mini-büfét indítunk majd be. Atelekren
dezéskor füvesítést, parkosítást is tervezünk, hiszen az ide érkezők szempon
tjából nem mellékes a kulturált környezet. Azonban az egyik legfontosabb és
legnagyobb beruházás atábor házainak téliesítése lesz, ám erre is kicsit várni
kell. Aszigetelés azért szükséges, mert komoly igény lenne már, akár most is,
az egész éves működésére. Ezt több klubbal történt eddigi tárgyalások is iga
zolják.

Az iskolásoknak terveuük az erdei-iskola táborokat. Kapcsolataink révén ez

is reálisnak tűnik, és bízunk abban, hogy az országban egyre több iskola megis
meri atáborunkat, Gyomaendrőd lehetőségeit. Ez az elképzelés idegenforgalmi
célt is rejt magában. Az iskolai táboroztatással megjelenik a különféle prog
ramok között a lovaglás, a túraútvonal bejárása a Hármas-Körös mentén, a
Tájházban egyéb foglalkozások szervezése, mint például a kézművesség, de a
fürdő nyújtotta élvezetek sem elhanyagolhatók. Célunk, hogy aki egyszer ide
eljön, az úgy távouon, hogy "jövőre ugyanitt! ... " A sportvonalat a tábor
életében továbbra sem hanyagoljuk, ami azt takarja, hogy meghívásos tornákat
szervezünk nagypályára is. A villanyfényes lehetőség meglehetősen emeli a
színvonalat, fokozhatja az érdeklődést. Ezekben a tervekben szerepet kap a
GYFC is természetesen, mivel ő kezeli a pályát és érdekelt asportéletünk
fejlesztésében.

A Tourinform Iroda működtetése, függetlenül attól, hogy non-profit
tevékenység, sok munkával jár. Ez önkormányzati segítség nélkül elképzel
hetetlen. A többi pályázóval szemben mi feleannyi pénzt kértünk erre, mert ki
tudjuk zárni a munkabér tényezőt éppen azért, mert családi alapon végeuük
mind ahárom tevékenységet. Afeleségem vállalta ennek vezetését, de besegít
majd Tóth Orsolya, aki szakképesítéssel rendelkezik. Az ő élettársa, Karádi
László, aki viszont csapattársam volt aREAC-ban, természetesen vele tart, és az
is természetes, hogy valószínűleg ide igazol a GYFC-be, s euel erősödhet a
csapat játékosereje. Én pedig megígértem, hogy munkát is biztosítok számára.

ATourinform Iroda mellett egy utazási ügynökséget is létre kívánunk hozni,
amivel szolgáitatni tudunk agyomaendrődieknek, egy bizonyos utazási igényt
érdeklődést szeretnénk vele kielégíteni. Az utazási iroda nem jó elnevezés erre,
ugyanis egy szakmai referensen keresztül, az ő cégének égisze alatt folytatjuk
majd ezt amunkát. Az utazási lehetőségek biztosítása ezért már egy bejáratott
színvonaion és alapokon nyugodna, sőt az árak is szabottak lennének. Helyileg
ezt avárosban, központi helyen képzeljük el.

Kívánjuk, hogy atervek sikeresen megvalósulhassanak! -b-
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~ Nemzeti ünnepünk, ~
~ ~

~ Március 15-e programja: k
i~ 9 órakor szent mise az endrődi, Szent Imre katolikus templomban, ~
~ 9.40 órakor aSzent Gellért Általános Iskola diákjainak ünnepi műsora ~
iJ aHősök téri országzászlónál. a
~ Ünnepi beszédet mond Földesi Zoltán országgyűlési képviselő, G
~~ koszorúzás. i·'o ~
~ ~
ki 11 órakor aKner Imre Gimnázium diákjainak ünnepi müsora ~
~ aSzabadság téren (gyomai városrész), az országzászlónál. g
~ ~
~ Ünnepi beszédet mond Földesi Zoltán országgyűlési képvisel 6. ~
~ ~
% ~
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Csontsűrűség-mérésről

ÉRTESíTÉS!
A Városi Egészségügyi Intézmény igazgató főorvosa értesíti a tisztelt

Betegeket, hogy 2005. március 2-től március 9-ig munkanapokon délelőtt

9 órától délután 3 óráig csontsűrűség-mérést lehet igénybe venni. Avizs
gálatot minden 55 év feletti nő és 55 év feletti férfi esetében beutalónélkül,
ingyenesen elvégzik.

Acsontsűrűség-mérés helye: a LIGET-FÜRDÖ Gyógyászati
részlege.
Időpontegyeztetéshez a386-039-es telefonszámon a6-os gyógyászati

melléket szükséges felhívni.
A leletek kiértékelését dr. Varga Ákos reumatológus szakorvos
végzi.

Dr. Gedei Margit ig. főorvos
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Képviselő-testületiülés anyagából200S.január 27-én

NAPIREND ELŐTTIEKBŐl

a Meghosszabbították az akadálymentesítés határidejét. A 2010-i
határidő valószínűleg elegendő lesz az intézmények, középületek ehhez iga
zodó átalakításához. Az is lehetséges, hogy kevés pályázati pénzt adnak,
tehát saját erőből kell az átalakításokat megoldani.

• Avitatott földek ügyében történt tárgyalás az FVM-ben, azonban csak
aterület egy részét kaphatja meg az önkormányzat megalapozott indokolt
ságú kérvényezés után, amárcius végén lezárandó pert követően. Az összes
igény 1267 hektárra vonatkozik.

/) A közeljővőben a romániai Fejér megyéből és a testvérvárosból,
Nagyenyedről delegáció érkezik városunkba azzal a céllal, hogy
tanulmányozzák a szelektív hulladékgyűjtést és kezelést a regionális
telepen.

• Gyomaendrődön a belvíz elleni védekezés jelenleg (február 24.) a
második fokozatú. Ha nem lesz drámai változás az időjárásban, valószínű

leg nem okoz nagyobb problémákat avárosban abelvíz.

NAPIRENDIPONTOKBÓl

• Elfogadta a képviselő-testület a 2005. évi költségvetést. Ennek fő

irányszámai: a bevételek és kiadások összes értéke 3 milliárd 133 millió
786 ezer forint. Az állami támogatás és átengedett központi adók 47,77%,
helyi adóbevételek 5,97%, önk. sajátos és saját bevétele 8%, rövid lejáratú
hitel felvétel 5,8%. A kiadási oldalon a személyi juttatások 28,5%-ot, a
dologi kiadások 15,83%-ot, és egyebek mellett a felújítások O,77%-ot
tesznek ki.

A Liget-fürdő támogatása 62 millió forinttal tervezett ebben az évben,
ami a működési kiadásokat fedezi. A fürdő bevétele lényegében időjárás

függő, és tervezni alig lehet. A felügyelő bizottság és a testület
negyedévente ellenőrzi az intézmény költségvetését.

Katona József Művelődési Központ
Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.

Programjaink:
Február 28-tól március 4-ig naponta 8-17 óráig
Interaktív természetismereti és környezetvédelmi

KIÁLLíTÁS, valamint rendkívüli tanórák diákoknak. Óvodások és általános
iskolások közé hozzák a természetet újszerű, élményeket adó módon. 
Tárlatvezetés - korosztálynak megfelelő ismeretek és feladatok.

Csoportokat előzetes egyeztetés alapján fogadnak - Majoros Boglárka
06/30/4503-237. Egyedülálló embereket, családokat is fogadnak.

Segít atárgyak melletti írásos ismertető, kiállításvezető füzet.
Belépő egységesen: 100 FVfő

Március 4-én 12 órától bérletes hangverseny aFilharmónia Kelet
Magyarország Kht. szervezésében

Március 5-én 9-15 óráig Festményvásár

Március 17-én 13 órától a KISOSZ Békés Megyei Szervezete új
Kereskedő, vendéglátó tanfolyamot indít

Március 21-én Agatha Cristie regénye alapján Csík Csaba által átírt
Meghívás egy gyilkos vacsorára című interaktív vacsoraszínház,
budapesti művészek előadásában.

Játszók: Fogarassy András, Bor Viktor, Lénárt László, Simonyi
Krisztina, Bodrogi Attila, és az endrődi születésű Balázs Andrea, a
Komédiás Kör örökös tagja. Az előadás egy különös történet, amely egy 18.

A szúnyoggyérítésre idén mintegy 4 millió forintot terveznek, és ez
körülbelül elég lesz, mivel az ügy átkerült aTurizmus Rt.-től aDél-Alföldi
Régióhoz, aminek Gyula városa aközpontja, viszont az is tagja atársulás
nak, szúnyogvédelem esetében.

Következetes gazdálkodással és évközbeni módosítással jut anyagi erő

aszükséges igények fedezésére.
• 2005. évre vonatkozó vízterhelési díj változik, mert 2004. évben túl

zottan magas szinten kerüli megállapításra, ezért az idei díj mérséklődik:

lakossági és önkormányzati csatornaszolgáltatást igénybe vevőknél áfával5
FVm3, hatósági csatornadíjat fizetőknél 7,50 FVm3, szippantott szennyvíz
után fizetendő díj 11,25 FVm3 lesz márciustól.

• Agyermekjóléti és családsegítő szolgálati feladatokellátására Hunya
és Csárdaszállás községekkel további megállapodást kötöttek az-illetékes
önkormányzatok a2005-ös évre.

• Kezdeményezik aBM Bíróságnál acégnyilvántartásbóltörölt, csődbe
ment Thermái Invest Rt.-be apportált gyomaendrődi önkormányzati ingat
lan visszavásárlását, ami egy gyógyszálló építésének célját és helyét szol
gálta volna, afürdő szomszédságában. Avisszavásárlás összege valamivel
több, mint 200 ezer forint.

• Elfogadták az Erzsébet-ligetben építendő buszforduló tervezett
helyét. Ezek szerint a Vidovszky utca végén épül majd meg a forduló, az
utca kiszélesítésével, valamint afürdőhöz tartozó parkolók megépítésére is
sor kerül. Az elkészülés határideje még pontosan nem ismert.

• Az önkormányzati alapok pályázati kiírását és az óvadai és általános
iskolai beiratkozások felhívását lásd az 1. és a6. oldalon.

• 20-25 személy részére, kétéves foglalkoztatásra vonatkozó közmun
ka pályázaton vesz részt az önkormányzat. Aszázszázalékos igényű támo
gatás összege mintegy 120-130 millió forint. Afoglalkoztatók között lenne
aváros önkormányzata, aTemplomos Lovagrend, a Gyomaendrődi Időse

kért Alapítvány, a BM Munkaügyi Központ, a Cigány Kisebbségi Önkor
mányzat.

századi magyar kastélyban játszódik, ahol aszerelem, aféltékenység és ter
mészetesen apénz gyilkossághoz vezet. Agyilkos kilétét viszont nem egy
nyomozónak, hanem magának a közönségnek kell kitalálnia, akik a
színészek melletti asztaloknál ülve, egy vacsora elfogyasztása közben
nyomoznak Kimondotlan ajánljuk gondolkodni és izgalmakra vágyó
nézőknek. Belépö egységesen, avacsorával együtt: 1500 Ft

Április 4-én Bor, kolbász és pálinka verseny a Nyugdíjas
Kertbarát Kör szervezésében. Nevezés 8.30-ig, megnyitó 9órakor.

Április 11. és 18. 8-12 óráig VÉRADÁS

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

szombat: 9-12-ig • Hétfő szünnap!

............................................................... .
; A FIBERNET kábeltelevíziós szolgáltató ;
: hivatalos üz/etkötője Gyomaendrődon :
; ÁCS ANIKÓ ;
: Tel.: 06/70/366-0720 . :. ........................•....................................••
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Az E-számokról
A múltban már egyszer foglalkoztunk a sokat emlegetett és sokak által kétkedve

logadolt ,,E"-számokkal. Élő problémák és viták alapjául is szolgál ezen elemek, ada
lékanyagok használata mindennapjainkban. Szinte nem tudunk olyan élelmiszeripari ter
méket a polcról levenni, amelyikban ne szerepel nének szép számmal az E-számok. A
gyártók kötik az ebet akaróhoz azzal, hogy ezek az adalékok mégoly szükségesek ... Biz
tos, hogy Igy van, de nézzük most arról az oldalról, hogy melyek azok, amelyek néhány
éve kiadott elemzések alapján károsak, vagy nem ajánlottak - ám előfordulhat, hogy még
is alkalmazzák ezekel (hja, kérem, az üzlet az üzlet!). Legtöbbjük allergén az alább felso
roltak közül, de az E-285 (nátrium-tetraborát, bórax), például erősen mérgező, az E-220
(p-hidroxi-benzoésav és észterei) fejfájást, hányingert okozhatnak, irritálják az emésztő

csatornát, allergiá!, asztmarohamokal válthatnak ki, az E-620 (glutaminsav és sói) leves
porok, élelízesítők és húskészítmények ízjavítói, csecsemők nek nem szabad adni; asztmás
és aszpirinérzékeny embereknek nem ajánlott; lejlájast, szívdobogást, elhízásl okozhat
nak.

Forrás: Könczey Réka-S.Nagy Andrea: Zöldköznapi kalauz
Tehát az E-számok, melyek altalában allergének: (mindegyik szám előtt szerepel az "E"I)

102,104,110,122,123,124,127,128,129,131. 132,139, 140,142, 150, 151, 154, 180,
200, 210, 214-219, 220, 236, 285, 311, 320, 321, 412, 413, 510, 620, 926, 951, 952, 954

Azon számok, melyek itt nem szerepelnek, általában artalmatIanak, csak szin-, vagy
állagjavitók. Azt persze mindenki maga dönlí el, hogy figyelemmel van-e ezen adalékokra,
vagy közömbösen fogadja mindez!.

r------------~~-~~-------~
I AVárosi Sportcsarnokban továbbra is igénybe veheta: nai konditorna, he- I
I tente hétfon és csütörtökön 1B.OO órától 1900 óráig, vezeti Varga Lajos tornász- I
I olimpikon. I

~----~-----------------~-~

Tisztelt Tagunk! Pártoló Tagunk! Szimpatizánsunk!
Köszönjük, hogy 2004. évben személyi jövedelemadójának 1%-kal egyesületün

ket támogatta! Ebben az évben Önök segítségével 51242 forinttal növekedett költ
ségvetésünk bevélele. Ezen felül a Nemzeti Civil Alapprogramhoz benyújtott és nyert
100 ezer forintos pályázatnak is köszönhető, hogy bükkszentkereszti pihenőházunkban
aköltségek növekedése ellenére is, szinte valtozatlan térítés mellett nyaralhatnak váro
sunk tanulói, tagjaink és pártoló tagjaink

Vendégeink jogosan javasolják, hogy emelni kellene a szolgáltatás színvonaIá!.
Tekintettel arra, hogy saját erővel nem rendelkezünk, atérítési dijakat és tagdíjakat sem
akarjuk drasztikus módon emelni, ezért akövetkező évre is kérjük az Önök támogatását,
illetve igyekszünk tovabbi pályázati pénzeket elnyerni.

Még egyszer köszönjük, hogy sok más lehetőség mellett egyesületünket támogat
ta, várjuk további segitségéti

Adószamunk: 19056669-1-04.
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Természetbarátainak Köre

Tisztelettel az elnökség nevében: Fekete László üv. elnök

Húsvéti programajánló szüló1<nek, gyermekeknek!

Húsvét vasárnapi programok 2005. március 27-én 10.00 órától
• tOJáslesiés, játszóház - belépő 500 Ft
• vetélkedők

• meglepetés-programok
• lovaglás
• kézműves látnivalók
• bolhapiac (hozd el megunI

jálékaidat!)
• arcfestés

Mindenkit szeretettel várnak a
szervezők a Camping Pihenőházban (Gyomaendrőd, Endrőd-Öregszőlő,

Álmosdomb út 15. (a sárga Camping-táblánál balra!).

Érdeklődni 06/20/9505-859 - Weigert Évánál

2005·ös Farsang Kupa ~

A 2005-ös sportcsarnoki Farsang Kupa eredményei: 1. Bcs. Előre, 2.
Orvosválogatott, 3. Gyoma FC, 4. Olimpikonok, 5. Színészválogatott, 6.
Szarvas

Könyvbemutató és -vásár, dedikálással
Ágoston Sándor: A hazáért és a szabadságért - előre! Gyomaiak és

endrődiek adicsőséges 1848-49-es szabadságharcban - címú új könyvéről

Tisztelettel és szeretettel meghívom akedves gyomaendrődi lakoslársakat. diákokat
és az érdeklődőket a2005. március ll-én 15 órakor aVárosi Könyvtárban (Kossuth utca
50.) és március ll-én 16.30 órakor a Rózsahegyi Kálmán Általanos Iskolai és
Közkönyvtárban (Blaha L. út 21.) tartandó könyvbemutatóra és dedikálásral

Vendégeink lesznek: dr. Jároli József történész, a könyv lektora, Olah Gizella ma
gyartanár, B. Molnár Albert történelemtanár.

Ágoston Sándor könyve marcius 10-én 14 órától az alábbi helyeken vásárolható
meg:

Varosi Könyvtár (Kossuth utca 50.),
OMart Könyvesbolt' (Fő úl216)
Könyvesbolt.. (Szabadság tér 5.)
MA-ZSI Papír-irószerboW" (Hősök tere 12.)
Dedikálás március 12-én, szombaton: ' 9órakor; .. 10 órakor: .., 11 órakor
Minden érdeklődőt szeretettel vár dr. Ágoston Sándor

Farsang a Kossuth utcai óvodában

A résztvevők közös képe
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ÁLYÁZATOK • PÁLYÁZATOK • PÁLYÁZATOK • PÁLYÁZATOK
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a

33/2005. (II. 24.) KT. számú határozat I. pontja szerint pályázatot
hirdet a 2005. évi Ifjúsági alap felhasználására.

Apályázat célja: az ifjúsági alapból pályázat keretében támogatható az a
szervezet vagy magánszemély, aki az ifjúság szabadidejének kulturált és
hasznos eltöltésére olyan programmal rendelkezik, amelyet a gyakorlatban
legalább fél éve sikerrel alkalmaz.

A pályázat feltételei: pályázni csak kizárólag az erre a célra szolgáló
pályázati adatlapon lehet. Ha apályázat formai és tartalmi követelményeknek
nem felel meg, apályázatból kizártnak tekintendő. Apályázó csak egy önkor
mányzati kiírású pályázatra adhat be pályázatot.

A támogatási alapra politikai tevékenységet folytató szervezet nem
pályázhat. Politikai tevékenységnek minősül, ha az országgyűlési, önkor
mányzati választásokon jelölő szervezetként jelöltet állított.

Azok apályázók részesülhetnek támogatásban, akik atárgyévet megelőző
évben az ifjúsági alapból elnyert összeg felhasználásáról tárgyév január 31.
napjáig pénzügyi elszámolást nyújtottak be aképviselő-testületnek.

A pályázó az elnyert összeggel a tárgyévet követő év január 31. napjáig
I~öteles elszámolni

Apályázó hozzájárul, hogy az önkormányzat ahelyben szokásos módon
nyilvánosságra hozza az elnyert összeg felhasználásáról készített pénzügyi
elszámolást a2003. évi XXIV. Tv. 19. §-a alapján.

A közhasznú szervezeteknek az önkormányzattal a támogatás
folyósításáról megállapodást kell kötniük, amely megállapodásban rögzíteni
kell az elszámolás feltételeit és módját.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
33/2005. (II. 24.) KT. számú határozat II. pontja szerint pályázatot
hirdet a 2005. évi Sport alap felhasználására.

Apályázat célja: atelepülésünkön működő olyan sportszervezetek támo
gatása, akik jelentős eredményeket értek el aversenysportban, akik az után
pótlás nevelését is folyamatosan biztosítják. Új sportágak beindításával is
elősegítik a fiatalság egészségmegőrzését, a rendszeres testedzést. Jelentős

szerepet vállalnak atestkultúra, az egészséges életmód népszerűsítésében.

Apályázók köre: Gyomaendrőd városban működő, bírósági bejegyzéssel
rendelkező sportszervezetek és sporttevékenységet folytató alapítványok.

Apályázat feltételeí: pályázni kizárólag az erre a célra szolgáló pályázati
adatlapon lehet Ha apályázat formai és tartalmi követelményeknek nem felel
meg, apályázó apályázatból kizártnak tekintendő. Csak bírósági bejegyzéssel
rendelkező sportszervezet pályázhat. Az önkormányzati támogatásban
r'szesülő sportszervezetek sportolói a bajnokságokon és versenyeken
Gyomaendrőd város címerével ellátott sportruházatban kötelesek részt venni
Az ígényelt támogatási összeget féléves bontásban szíveskedjenek apályázat
ban feltüntetni!

A támogatási alapra politikai tevékenységet folytató szervezet nem
pályázhat. Politikai tevékenységnek minősül, ha az országgyűlési, önkor
mányzati választásokon jelölő szervezetként jelöltet állított.

Apályázó csak egy önkormányzatí kiírásúpályázatra adhat be pályázatot.
Azok a sportszervezetek részesülhetnek támogatásban, akik a tárgyévet

megelőző évben asportalapból elnyert összeg felhasználásáról tárgyév január
31. napjáig pénzügyi elszámolást. valamint tevékenységükről szakmai beszá
molót nyújtottak be aképviselő-testületnek.

Pályázatból kizártnak tekintendő az asportszervezet, amelynek 90 napot
meghaladó köztartozása van.

A pályázati laphoz kérjük csatolni az APEH, valamint a helyi önkor
mányzati adóhatóság által kiadott igazolást, miszerint asportszervezetnek
nincs köztartozása.

Apályázó az elnyert összeg felhasználásáról atárgyévet követő év január
31. napjáig köteles pénzügyi elszámolást és aszakmai tevékenységéről szóló
beszámolót benyújtani a képviselő-testület részére. A pályázó hozzájárul,
hogy az önkormányzat a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza az
elnyert összeg felhasználásáról készített pénzügyi elszámolást 2003. évi XXIV
Tv. 'j 9 §-a alapján

A közhasznú szervezeteknek az önkormányzattal a támogatás folyó-'
sításáró\ megállapodást kell kötniük, amely megállapodásban rögzíteni kell az
elszámolás feltételeit és módját.

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
33/2005. (II. 24.) KT. számú határozat III. pontja szerint pályáza
tot hirdet a 2005. évi "Civil szervezetek támogatási alap" fel
használására.

Apályázat célja: Gyomaendrőd város területén működő civil szervezetek,
magánszemélyek támogatása

Apályázók köre: kiemelten közhasznú szervezetek, alapítványok, klubok,
egyesületek, magánszemélyek. (Kivétel: sporttevékenységet folytató
szervezetek vagy magánszemélyek.)

Tevékenységi kör szempontjából a pályázatok között előnyt élvez az a
pályázó személy vagy szervezet, aki tevékenységével jelentősen növeli aváros
hírnevét, hagyományokkal rendelkezik, magas színvonaion végzi
tevékenységét. karitatív jellegű, alakosság aránylag nagy létszámának biztosít
tartalmas kulturált szabadidő-eltöltést.

Apályázat feltételei: pályázní kizárólag az erre acélra szolgáló adatlapon
lehet Ha a pályázat formai és tartalmi követelményeknek nem felel meg, a
pályázatból kizártnak tekintendő. Atámogatási alapra politikai tevékenységet
rolytató szervezet nem pályázhat. Politikai tevékenységnek minősül, ha az
országgyűlési, önkormányzati választásokon jelölő szervezetként jelöltet állí
tott.

Azok apályázók részesülhetnek támogatásban, akik atárgyévet megelőző
évben a civil szervezetek pályázati alapból elnyert összeg felhasználásáról
tárgyév január 31. napjáig pénzügyi elszámolást. valamint 100 eFt támogatási
összeg felett tevékenységükről szakmai beszámolót nyújtottak be aképviselő

testületnek.
Apályázó csak egy önkormányzati kiírású pályázatra adhat be pályázatot.
Pályázatból kizártnak tekintendő az acivil szervezet -100 ezer Ft támo

gatási összeg felett - amelynek 90 napot meghaladó köztartozása van, illetve
kizártnak tekintendő az amagánszemély, akinek az önkormányzat felé adótar
tozása van. Apályázati laphoz kérjük csatolni az APEH által kiadott igazolást
a köztartozásokról, illetve magánszemély esetében a Gyomaendrőd Város
Polgármesterí Hivatalának Adóhatósága által kiadott igazolást az adótartozás
rói.

A pályázó az elnyert összeg felhasználásáról tárgyévet követő év január
31. napjáig köteles pénzügyi elszámolást és 100 OOO Ft támogatási összeg
felett apénzügyi elszámolás mellett aszakmai tevékenységéről is beszámolót
benyújtani aképviselő-testület részére.

Apályázó hozzájárul, hogy az önkormányzat ahelyben szokásos módon
nyilvánosságra hozza az elnyert összeg lelhasználásáról készített pénzügyi
elszámolást 2003. évi XXIV. Tv. 19. §-a alapján.

A közhasznú szervezeteknek az önkormányzattal a támogatás
folyósításáról megállapodást kell kötniük, amely megállapodásban rögzíteni
kell az elszámolás feltételeit és módját

Adatlap igényelhető:

POLGÁRMESTERI HIVATAL - Keresztesné Jáksó Éva oktatási elóadónál.
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Telefon: 386-122/124-es mellék. Apályázat
tal kapcsolatos információ ugyanitt. Továbbá a www.gyomaendrod.hu hon
lapról letölthető.

Apályázatok benyújtásának határideje
2005. március 31., 12 óráig.

Elbírálási időpont ja
2005. április 18-i Humánpolitikai Bizottság ülésén. Az alapítványoknak,

közalapítványoknak megállapítandó támogatásról a képviselő-testület a
Humánpolitikai Bizottság javaslata alapján 2005. április 28-i testületi ülésen
dönt. Apályázati elbírálás eredményéről apályázókat levélben értesítjük.
Apályázatokat a következő címre kérjük megküldeni

POLGÁRMESTERI HIVATAL "Ifjúsági alap pályázat" "Sport alap pályázat"
"Civil szervezetek alap pályázat" GYOMAENDRŐD, Szabadság tér 1. sz.
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Élet a· Kner Imre Gimnáziumban
Manapság már mindannyian alig várjuk a tavaszt, ébredés után

reménykedve nézünk ki az ablakon a tavasz hírnökeit lesve, de nap mint nap
csalódnunk kell, atél még nem hagyott el minket. Anapfényt nem tudom elő

csalogatni, de néhány szép pillanat felidézésével egy kis melegséget vihetek a
hétköznapokba

Ez atanév nagyon izgalmasan indult, hiszen ahagyományos képzés mel
lett beindíthattuk anyelvi előkészítő osztályt, ahol anyelvtanulásra heti 12 óra
áll adiákok rendelkezésére, ez amagas óraszám lehetővé teszi, hogy változatos
módszerekkel sok oldalról közelíthessük meg az idegen nyelvet.. Ma már több,
mint kétszáz órával a hátunk mögött elmondhatjuk: a kezdés jól sikerült, a
fejlődés minden tanulónknál szemmellátható, és további eredmények várhatóak
az év végére. Heti öt informatika óra biztosítja azt, hogy diákjaink elmélyedjenek
aszámítástechnikában. Mind ebben az osztályban, mind amásik kettőben diák
jaink jól érzik magukat, és afecskeavató óta teljes jogú tagjai iskolánknak

Feladataink száma nagymértékben megnőtt az új érettségi rendszerre való
lelkészüléssel, de hagyományainkat, ünnepeinket nem adtuk fel. A városban
már megszokták, hogya szalagavatóinkon igyekszünk emlékezetes pillanatokat
szerezni mindenkinek, így történt ez 2004. december 13-án is. Az időjárás

kegyes volt houánk, nem volt hófúvás és hatalmas eső sem. Nagyon nagy
munka várt azonban a tizenegyedik évfolyamra, különösen osztályfőnökeikre,

akik mindent irányítottak, és egy gyönyörű szalagavatót rendeztek nekünk.
Köszönetképpen álljon itt a nevük: Hubenkó Erzsébet, Kovácsné Vári Eszter,
Tóthné Szakálos Margit, Varga Lászlóné.

Évek óta tapasztaljuk avárosunkban működő vállalkozók segitő szándékát,
nélkülük nehezen boldogulnánk Csak megköszönni tudjuk a székeket és a
színpadot Németh Dezsőnek, Tímárné Margónak agyönyörű, helyünkbe szállí
tott virágokat, A Cm Boltnak adrapériákhoz való anyagokat a Bethlen Gábor
Szakképző Intézetnek aszékek szállításához nyújtott segítséget, és a felsorolást
még folytathatnám, minden segítőnknek köszönjükl

A szalagavatón kerített először hatalmába az az érzés végzős oszlály
főnökként, hogy valaminek visszavonhatatlanul vége lesz, ez megfájditotta a
szívemet, de gyerekeink fergetes táncai és atőlük felénk áradó szeretet feledtette
ezt velem. Aszalagavatón, éreztük, mi összetartozunk, és ez erőt ad ahhoz, hogy
nagy izgalommal bár, félve az új rendszertől készüljünk a megmérettetésre.
Néhány képpel idézzük fel az ünnep pi Ilanalait!

Hélköznapjainkon pedig kemény munka folyik, sok diákunk sikeres
nyelvvizsgát tett, illetve tesz, sportolóink versenyeznek, és dicsőséget hoznak
nekünk. Mindenki megtalálhatta magának azt a tantárgyat, amiből plusz órát
szeretne, így az élet folyamatosan zajlik, egyetlenegy problémánk van, már
nagyon várjuk atavaszt.

Hüse Julianna

Kosárlabda
Idén Gyulán rendezték meg az Amatőr Diákolimpia megyei kosárlabdadön

tőt, melyre agyomaendrődi Kner Imre Gimnázium az V-VI. korcsoportból indí
tott liú csapatot. Acsapat tagjai Takács Sándor, Kocsis Tamás, Berényi Norbert,
Tóth Norbert, Soós Péter, Uhrin Péter, Galgóczi Zoltán, Sági Roland, Kovács
László, Zdusek Krisztián, Bartha László Barna, Megyeri Ferenc.

Edzőjük: Giriczné Darázsi Anna.
A januári elődöntőn 8 csapat indult, mindenki kél mérkőzést játszot! mi

egyet Orosháza ellen, amit 56:11-re megnyertünk, és egyet a szarvasi Vajda
Péter Gimnázium csapata ellen, amit sajnos 24:43-ra elveszítettünk; aKner Imre
Gimnázium csapata asaját csoportjában amásodik helyezést érte el. Aszarvasi
csapattal együtt továbbjutottunk adöntőbe.

A 2005. február 11-i döntőn Gyomaendrőd első ellenfele a békéscsabai
Gépészeti Szakközépiskola csapata volt, és 3929-re sikerült megverni őket.

Euel a bravúros győzelemmel újra az egyik legerősebb csapattal kerültünk
szembe: a Vajda Péler Gimnázium csapatával játszhattunk az első-második

helyért. A Kner Gimnázium csapatának egy olyan ellenféllel kellett megvívnia,
akitől már az elődöntőben egyszer kikapott. Az első két negyedben Szarvas ural
ta a pályát, de a harmadik negyedben lefaragtunk valamennyit az addigi
hátrányunkból. A3. negyed után az állás 46:31 volt Szarvas javára. Anegyedik

Képek a szalagavalóról

negyed volt a legrosszabb. Valószínűleg a fizikai fáradtság, szeltemi kimerült
ség és az elleniéi ereje miatt az utolsó negyedben 8 ponlot sikerült szereznünk,
amíg aszarvasi Vajda Gimnázium 31 pontot dobott össze.

Amérkőzés végeredménye: 77:39 lett, amérkőzést elveszítettük.
Azonban mégis ki kell emelni egy-két játékost a csapatunkból, akik a

legtöbb pontot szerezték számunkra: Kovács László (13 pont), Sági Roland (9
pont).

A több hónapos felkészülésnek és kitartó gyakorlásnak, szorgalomnak
meglett az eredménye, agyomaendrődi kosarasok második helyezést értek el az
Amatőr Diákolimpián. Büszkén akaszthatják nyakukba az ezüstérme!

BOGYA NORBERT
AKner Imre Gimnázium 1O/A osztályos tanulója
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Újdonságok, hírek a munkaeropiacról
2004 öszétől az Európai Unió támogatásával megvalósuló "A munkanélküliség

megelőzése és kezelés" címú 3 éves program indult a halmozottan hátrányos
helyzetű, regisztrált munkanélküli és a munkaerőpiacról kiszorult személyek
foglalkoztatási esélyeinek javftására amunkaügyi központokban, így aBékés Megyei
Munkaügyi Központban is. A Gyomaendrődi Kirendeltségen már több mint 250 fő

vett részt aHumánerőforrás-fejlesztési Dperatív Program (HEFDP) tájékoz
tatóján, és mivel e programnak fontos eleme a szolgáltatás, akirendeltségen
elérhető képzési, munkavállalási, pályaválasztási és pályakorrekciós tanácsadá
sokon. Gyomaendrőd térségében mintegy 100 fő bevonására, képzésére és elhe
lyezésére nyílik lehetőség európai forrásból.

2004-ben amunkáltatók által bejelentett üres álláshelyekre történő közvetítések
száma 1778 volt és 1083 fő (60%) sikeresen el is helyezkedett. Továbbá 775 fő vál
tott Alkalmi Munkavállalói Könyvet, mellyel átmenetileg munkalehetőséghez juto~.

Atámogatással érintettek száma közel 700 lő volt, képzésen további 250 fő veli részt.
Afoglalkoztatásukhoz nyújtott támogatás 140 millió Ft. (Legnagyobb támogatások a
közhasznú foglalkoztatás lámogatása, 50 millió Ft, abértámogalás és képzés 26-26
millió Ft éves keretteL)

A regisztrált munkanélkullek iskolai végzettség szerinti
megoszlása a gyomaendrődi körzetben

n~lllill~tuol:l .K.61t&**Il'oÓQol:III~~ OFeIt~Ii'oÓllXOI~"'1)

2005. január 25-én Oslóban, egyetlen magyar nyertesként a "Minőség a
mobilitásban" címmel EURÓPAI MOBILlTÁSI NíVÓDíJ-ban részesült a Békés
Megyei Munkaügyi Központ a"Munkaerőpiaci igényeket tigyelem bevevő pályaori
entációs, pályaválasztási rendszer modelljének kialakítása" című projektért.

A BMMK Gyomaendrődi kirendeltségén valamelyest növekedett a regisztrált
munkanélküliek száma, 2004. év végére meghaladta az 1500 lőt a körzetben
(Gyomaendrőd, Dévaványa, Hunya, Ecsegfalva). Ennek oka egyrészt az év végi
időszakra tehető szezonalitás hatása, másrészt az inaktívak aktív munkaerőpiacra

történő visszatérése.

• munkanélküliek munkaerő-kölcsönzés keretében történő

foglalkoztatásának támogatása
• munkahelyteremtés támogatása
• munkahelymegőrzés támogatása
• foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékok átvállalása.

Továbbá avállalkozói járulék és vállalkozói járadék 2DD5. január 1
től hatályos szabályai. Amunkáltatók állal érvényesíthető kedvezményekről:

1. Vállalkozói bevétel csökkenthető, ha:
• legalább 50 százalékban megváltozott munkaképességű személy foglalkoz

tatása esetén, aszemélyenként és havonta az alkalmazottnak fizetett bérrel, de legfel
jebb ahónap első napján érvényes havi minimálbérrel (1995. évi CXVII. törvény a
személyi jövedelemadóról 49/B § (6) a)

• akorábban munkanélküli személy, továbbá aszabadulási követő 6 hónapon
belül alkalmazo~ szabadságvesztésből szabaduló személy, illetve a pártfogói lelü
gyelet hatálya alatt álló személy után, alkalmazottanként de legfeljebb 12 hónapon át
belizetett társadalombiztosítási járulék összegével. (1995. évi CXVII törvény a
személyi jövedelemadóról 49/B § (6) b)

• az év elején 5 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató egyéni vállalkozó,
ha létszámbővítést hajt végre, az átlagos állományi létszámnövekedésre jutó, havi
minimálbér évesített összegével (1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelem
adórói 49/B § (6) g).

A kirendeltség és a térség önkormányzatai, civil szervezetei és munkáltatói
szorosan együttműködnek a foglalkoztatási feszültségek enyhítésében, egyre na
gyobb hangsúlyt fektetnek az uniós pályázatok elérésére, valamint a lehetséges for
ráskoordinációra. Az együttműködés további alapja a kölcsönös tájékoztatás a
munkaerőpiacot érintő inlormációkról. Február elején a kirendeltség lájékoztató
anyagot küldött atérség loglalkoztatóinak, amely a2005. január 5-től hatályos vál
tozásokat, amunkáltalók által igénybe vehető támogatási formákat érintik, ezek cím
szavakban:

Az uniós csatlakozáSi követően új szolgáltatás akirendellségen az
EURES, az EU/EGT tagországainak tanácsadó és információs
hálózata, amelynek célja az Európai Unió, illetve az Európai
Gazdasági Térség országai közötti munkaerő-áramlás elősegítése

kirendeltségi EURES asszisztensek segítségével. Az EURES Portál
(www.europa.eu.int/eures) az EU hivatalos nyelvein olvasható.

II Az EMMA, azaz az Egységes Magyar Munkaügyi
1:/; Adatbázis teljesíti az Európai Unió adatszolgáltatási

~rl kötelezeUségeit, megteremti a fejlett munkaügyi
l/1; eltenőrzések feltételeit. Fő célja továbbá a munkaerőpiac

átlálhatóságának javítása, és a munkavállalók jogbizton
ságának növelése. A munkáltatók a munkaviszonyban törlénő változásokat
négyféleképpen jelenthetik be személyes ügyintézés akirendeltségen, postai úton,
valamint aPIN-kóddal rendelkezők védett, telelonos és internetes felületen keresztül
is. Fontos tudnivaló, hogya bejelentés elmulasztása munkaügyi bírságot von maga
után, és a bírság nagyságától függően akár központi pályázatoktól is eleshet a
munkaadó, mivel kizáró ok lesz pl. amunkahelyteremtő pályázatoknál.

Akirendeltségen elérhető szolgáltatások fontos új eleméte. f:'élye képezi a PIT-Pont. A Békés Megyei Munkaügyi Központ
által vezetett 22 tagú konzorcium "A Dél-alföldi

Regionális Pályaválasztási és Pályaorientációs Tanácsadó Hálózat létrehozása"
című, az Európai Unió által támogatott PHARE-projekt megvalósításával nagysza
bású, egyedülálló informatikai fejlesztési valósított meg. A projekt keretében kifej
lesztett www.epalya.hu címen elérhető internetes portál egységes, komplex rend
szerbe integrálja apályaválasztást segítő összes információt, új tanácsadói hálózat
tal segiti az információt kérőket afelnőttképzésben és az iskolai képzésben egyaránt.
Egyedülálló megoldás aportálon aPályaorientációs Érdeklődésvizsgáló Kérdőív, a
Pályakereső és a Pályatervező programcsomag, amely a személyre szabott tanác
sadást interneles támogatással valósftja meg.

1.600 .,.--------------'------.,
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Elérhetőségeink:Békés Megyei Munkaügyi Központ
5600 Békéscsaba, Árpád sor 216. 66/444-211, 66/547-870, 30/743-2809,

70/338-5287
Békés Megyei Munkaügyi Központ Gyomaendrődi Kirendeltség
5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 11. 66/386-705, 30/743-2817

2. Mentesség a tételes egészségügyi hozzájárulás alól:
• az ötven év feletti tartósan munkanélküli személy loglalkoztatása esetén

(1998 évi LXVI. törvény az egészségügyi houájárulásról 7. § hpont)
3. Foglalkoztatási társadalombiztosítási kedvezmények
• 2004 évi CXXIII. törvény alapján
4. Ösztöndijas foglalkoztatás

1,200

1,100 .

1,500

:'. 1,300

A regisztrált munkan.lküliek számának változúsa a
Gyomaendrődi körzetben

1.400
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Fatelepítési program zöldellff városunkért
AKörnyezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a települések por- és zajter

helésének csökkentése érdekében pályázatot hirdetett a2004. évi "Zöld Forrás
- Pátria Program" keretében, melyre önkormányzatok és ci vi I szervezetek
nyújthatták be megvalósítandó beruházási tervüket. A pályázaton elnyerhető

támogatás aberuházás köllségeinek legfeljebb 50%-a volt. Atámogatást olyan
projektek nyerhették el, ahol legalább 300 db fa elültetését és fenntartását vál
lalla apályázó szervezet.

Ez jó lehetőséget teremtett városunk számára is a zöldterületek
fejlesztésére, hiszen a közterületek esztétikájának megteremtése az önkor
mányzat egyik eszköze a település értéknöveléséhez, a város, illetve egy-egy
városrész jellegének kialakításához. Városunkban ameg lévő zöldfelülelek nagy
területet foglalnak el, amelyek használati értékének növelése az önkormányzat
fejlesztési céljai között szerepel. Ezt a célt felszerelési tárgyak kihelyezésével,
löbbszintes növényállomány kialakításával érhetjük el. A köztéri bútorok
(padok, hulladékgyűjtők), biztonságos játszóeszközök telepítése mellett az
értékes, hosszú élettartamú fafajokból álló belterületi faállomány növelése is
fontos feladatunk, mely avárosrészek kedvező mikroklímájának megteremtését
szolgálják, esztétikusabb és egészségesebb települési környezetet teremtenek.

Településünk önkormányzatának "Gyomaendrőd város zöldterületeinek
fásítása" elnevezésű, 4174472 Ft összköltségű tervezett beruházását 2087236
Ft (50%) támogatásban részesítette a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium. Apályázat keretében elsődlegesen

1. akétsávos gyújtőulak melletti fasorok kialakítását
2. anagyfokú zaj- és porterheléssel érintett területek fásítását
3. a rövid élettartamú fákkal beültetett vagy legkevésbé fásított területek

rendezését, főként ajátszóterek fásítását kívánja megvalósítani az önkor
mányzat.

A"Zöld Forrás - Pátria Program" támogatásával 2005. évben 575 db sor
és parkfát ültetünk városunk közterületeire, melyből 201 db fát tavasszal, 374
db fát az őszi időszakban tervezünk telepíteni. Ezek a fák a hazai
lomberdeinkben is megtalálható fafajokhoz és azokból nemesített fajtákhoz tar
toznak. Atelepítések fafajainak összeállításánál elsődleges szempont volt, hogy
a zárt lehatárolást képező állományokat többnyire gyors növekedésű fajok
alkossák, selszórtan egy-egy lassabb növekedésű, értékes, hosszú élettartamú
fa is felnőjön az állományban. A nagy kiterjedésű zöldterületek belső részein
színes lombú, különlegesen szép koronaalakú, vagy lombszíneződésű szoliter
fák kapnak helyet.

A tavaszi időszakban a Blaha Lujza utca páratlan oldalán alakítunk ki
egységes fasort a járda melletti zöldsávban, a Dózsa György utcától aPolányi
Máté utcáig. Ameglévő fasor nyomvonalában, 6 méteres tőtávolsággal ültetett
korai juhar fasor néhány év elteltével nagymértékben növeli a bevezető út
esztétikai értéké!, lombfelületével pedig képes lesz megkötni a nagy forgalmú
úton keletkezett porszennyeződést.

Akét településrész közölt elhelyezkedő Október 6. lakótelep zöldterületén
az északi részen telepített platánállomány szépen fejlett, a játszótér körüli faál
lomány még fiataL Alakótömb és agarázsok épülete közötti terület teljesen fásí
tatlan, ami az uralkodó északnyugati széljárás miatt is kedvezőtlen. Ezérl első

sorban ezen arészen történik fásítás március-áprilisban.
Szintén tavasszal kívánjuk rendezni aFő úti fasor egyik szakaszát, az Újkert

sortól az Ipartelep utcáig húzódó zöldsávban. A települést átszelő főút fásítása
1991-ben történt meg, egy akkoriban készült kertépítészeti kiviteli terv alapján.
Gömbkőris, gömbjuhar, gömbkoronájú szivarfa, vérszilva, ezüsthárs, gömbko
ronájú mogyoró és galagonya fajták alkotják az utca fasorát szakaszosan. Jelen
beruházásunk keretében az ezüsthárs fasor-szakasz pótlása az önkormányzat
kitűzött célja, aforgalmas főút felől zárt térhatárolás megteremtése.

A Hantoskerti-holtág partján a gyomai városrész központjához kapcso
lódóan egy sétány kerül kialakításra a közeljövőben, melynek fásítását 2005
áprilisában szeretnénk elvégezni, szabályos koronájú korai juhar fafajtával.

A pályázatban megjelölt, fennmaradó 374 db őshonos fajhoz tartozó fát
2005. év őszén tervezzük elültetni akövetkező területeken.

Aridegvárosi játszótéren telepítendő hegyi juharok, kislevelű hársak, ma
gyar kőrisek az Orgona utca és atemető felől elhatárolják, vizuálisan lezárják a
játszóteret. A belső részen korai juhar, kocsányos tölgy, tatárjuhar, ezüsthárs,
gyertyán fajokból álló facsoportok, szoliter fák adnak árnyékot akésőbbiekben.

Az általános iskolás gyerekek közösen szervezett szabadprogramjaikat barátsá
gosabb környezetben tölthetik afákkal betelepített játszótéren.

A Népliget utca kiszélesedő területén korábban szürkenyár állomány
helyezkedett el, amit azonban a fák elöregedése és balesetveszélyes állapota
miatt ki kellett termelni. Célunk, hogya közepes vagy nagyra növő őshonos fák
betelepítésével (kocsányos tölgy, keskenylevelű kőris, korai juhar, hegyi juhar,
fehér fűz, oszlopos fekete nyár) megőrizzük akörnyék faállományát.

Az endrődi sportpálya délkeleti részén közvetlenül határos alakóterülettel
Aterülel fásítását elsősorban alakóingatlanok felőli részen tervezzük elvégezni,
felfelé törő vagy sudaras ágrendszerű fafajok (oszlopos tölgy, oszlopos korai
juhar, hegyi juhar stb) betelepítésével.

AKilián tér atelepülés kertvárosi részén helyezkedik eL Meglévő növényál
lományát leginkább idős vérszilvák, fiatal telepítésű gyümölcsfák alkotják. Az
elmúlt években a lakosok több díszfát telepítettek a területre, előre gondolva a
faállomány folyamatos megőrzésére. Ehhez igazodva tervezzük kiegészíteni a
Kilián utca felől a fiatal hegyi juhar fasort. A fatelepítés során csak a gyepes
pálya térbeli lehatárolását szükséges megoldani, melyhez anyugati és akeleti
oldalon a térfalat oszlopos növekedésű tölgyek beültetésével alakítjuk ki. A
keleti oldalon ligetes telepítéssel nagyobb, összefüggő területeket határolunk le,
ahol aszép virágzatú vagy különleges lombszínű szoliter fák (korai juhar fajtái,
aranykőris, kislevelű hárs stb.) jól érvényesülhetnek.

Városunk lakótelepei között a gyomai városrészen elhelyezkedő Vásártér i
lakótelep zöldfelületének faállománya a legfejlettebb, azonban néhány vasúti
terület mellett fekvő rész fásítása egyáltalán nem megoldott - abeültetendő

területrészek ezekhez a "fehér foltokhoz" tartoznak. Célunk egy jól záródó faál
lomány kialakítása a28.,27. sz. épülettömbök, a9., 8., 7. sz. négylakásos tár
sasházak, valamint a IV. D épülettömb és a vasúti terület között fekvő

zöldterületen, amely avasúti területről érkező zajhatást kissé tompítja, svizuális
lehatárolást nyújt mindkét irányból Ősszel kerül betelepítésre a hegyi juhar,
kocsányos tölgy, gyertyán, kislevelű hárs, korai juhar, kőris fajtákból álló faál
lomány, összesen 78 db sor- és parkfa.

A Katona József utcán a lakóterületet ipari-gazdasági terület választja el a
vasúti területtől A fasort eredetileg alkotó idős gömbakácok mellett több
ezüsthárs is megtalálható, az utca vége felé azonban egyre kevesebb fa látható
a közterületen. Az ipartelep felőli oldalon a fasor egy része teljesen hiányzik,
ezért ennek kialakítása lenne az első lépés arendezett utcafásítás során.

ASágvári Endre utca és azáportárazó által határolt terület alkalmas nagy
termetű, őshonos fafajok (juharok, magyar kőris, kocsányos tölgy, hársak)
betelepítésére. A zöldterület jelenleg fásítatlan, funkció nélküli, ezért a telepí
tendő fák terveink szerint szórtan elhelyezkedő facsoportokban jelennek meg,
nagyobb, összefüggő gyepes részeket határolva, melyek a későbbiekben

fejlesztési célterületek lehetnek.
-Dobó Anita

Folytatás akövetkező számunkban

~"""""E~~é~i"'~áii'~lk~~Ó'k':"~á;~~~"~'ái'i~'ik~~á~~k':"'~'I~~i~~"'1
ványok, egyesületek és magánszemélyek, FIGYELEM!

Pályázatírást, pályázati tanácsadást, projektmenedzselést,
kérelmek, önéletrajzok és egyéb beadványok készítését vállalom'

UNGVÖlGYI JÁNOS
pályázati tanácsadó és pályázalíró

Címem: 5502 Gyomaendrőd (Endrőd), Martos Flóra u. 5. szám (az
Ifjúsági lakótelep mellett). Telefon/fax: 66/284-155; mobil:
06/30/2940-650 E-maii: unzjanos@bekesnet.hu

: :

RENDEZVÉNY
AII. Gyomaendrődi Tudományos Néprajzi Konferenciát 2005. április

23-án, 15 órakor rendezik "Oskolatörténet" címmel. Helye aKözösségi Ház,
Blaha út 19. sz. Minden érdeklődőt szívesen látnak!
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90 éve, hogy kitört az elso világháború (VIII.)

Építészeti tervezés, műszaki vezetés, műszaki

ellenőrzés és generálkivitelezés referenciákkal.
Nagyné Perjési Anikó építészmérnök, tervező szakmérnök
mobil : 30/5253-367
Teljeskörű és részleges környezetvédelmi felülvizsgálat,
környezetvédelmi teljesítményértékelés, hatásvizsgálat, illetve kár
mentesítés előlti tényfeltárás végzése és dokumentálása.
Nagy Zsolt környezetvédelmi szakmérnök mobil: 30/3303-062

Hunya Alajos

Insu13 nau Éphoip;uj T(,f'VC7.ö Kivüclczö
~ K\)m)'ezct"'éddmi S7.AJJ~AlI:llÓ KtJ.
5500 Gyomal:nuröd. Pá..'(í':tO( J. u. 23.
Teuf"".: <\6128-1-229. mohil: 3U/525-3367
<:--lnail: insuI3bau@bckesnet.hu

~_.

sok kulturális és történelmi érték jutott idegen kézre. Kimondhatjuk tehát, hogy
aterületváltozásokkal amagyar állam vagyonából mindegyik állam megkapta
azt arészt, amely aterü letéhez kerü It.

A törvény egyik, ránk nézve súlyos pontja a következő: "Gazdasági,
kereskedelmi, közlekedési, ipari téren avolt ellenséges államok polgárainak a
jövőben is engedményeket vagyunk kötelesek nyújtani, pénzügyi téren pedig
ajÓvátételi bizottság ellenőrzése alatt állunk. Ennek abizottságnak működése

az úgynevezett jóvátétellel függ össze, amely voltaképpen hadikárpótlás és
melyet volt károkért kapnak." Ezek után az ország megcsonkítva, amagyar nép
megalázva, megszégyenítve, leszegényítve, lelkileg összetörve várta haza
azokat ahadifoglyokat (apát, fiút, testvért, rokont), akik még nem tértek haza.

Magyarország ezer éven ál sZIklaszilárdan állt őrt ezen aföldön, akultúra
és akeresztény vallás kapujánál. Aviharvert nemzet aharcok ádáz tusái közt
nem hagyla el őrhelyét, isteni küldetését, nemzeti hivatását becsületesen tel
jesítette, még vértanúság árán is. Anépek hordáit megállította, hogy Krisztus
hitét, anyugat kultúráját megvédje. Amíg mások életéért nyomorgott, pusztult,
addig egyes népek gazdagodtak, jólétre tettek szert.

Budapest legszebb útjának, az Andrássy útnak végén, a Hősök terén
uralkodó Árpád szobor, hazánk ezeréves fennállásának emlékét megörökítő
emlékoszloppal együtt hirdeti az idők végtelenségéig aszabad és független
Magyarországot. Az ezeréves emlékoszlop tetejéről egy angyal tudatja az egész
világgal, hogy: "annyi balszerencse közt, soly sok viszály után megfogyva bár,
de törve nem, él enemzet ehazán." Anagy oszlop körüli talapzaton ahét vezér,
középen pedig Árpád fejedelem szobra áll, aki komoly tekintettel néz amessze
távolba, mintha nemzete jövője aggodalommal töltené el szívét. Ha ezer év
viharai nem téphették meg anemzet életfájának gyökerét, akkor atrianoni vihar
se tudja az ezeréves hazában élő hitünket megingatni.

Március 24-én, a Hősök Napján emlékezünk meg mi, magyarok, a
háborúkban elhunyt hőseinkről. Ahősöktól gazdag az ezeréves történelmünk,
akiknek hazaszeretetük dicső példaként áll előttünk. Hősöket adott a török
világ, amagyar szabadságharc, az első és második világháború. Hősök voltak
mindannyian, akik ott estek el abecsület mezején, mert nem ismerték afélel
met, s bátran mentek a halálba. Igazságos, önvédelmi harcban, becsülettel
áldozták fel életüket ahazáért. Ahősök sírja legyen szent hely, mert ott ahazáért
meghalt hősök alusszák örök álmukat. Nyugodjanak továbbra is békében!
Ezen anapon gyújtsunk gyertyát az ő emlékezetükre. aképzelet virágait tegyük
sírjaikra. Folyt. köv.

Hősök ünnepén (Móra László verse)
"Adóztál vérrel, drága nemzetünk,
Sasok csatából mi maradt nekünk!
Ledőlt falak közt márványoszlopok,
Kik tépett népnek álmot osztotok.
Ti bús szívekből épült mécsesek,
Aranybetűbe olvadt végzetek ...
Aföld jajából égbe nyúlI karok,
Amesszi égen értünk gyúlt napok!"

Az évekig tartó hadifogságot nagyon nehezen viselték el asok nemzetiség
között a magyarok is. Állandóan a honvágy gyötörte őket. Ez történt Ádám
Jenővel is, aki 1916-ban esett orosz fogságba az erdélyi fronton. Kiváló
muzsikus volt, aki játszott zongorán, hegedűn, gitáron. Kelet-Szibériába, a
habarovszki 272. sz. lágerbe került. Mint tiszt, szabadidejében énekkari
műveket komponált. 1918 elején kórházba került, majd kórházvonattal 4
hónapon át Nyugat-Szibériába, egy kis város lágerébe. 1919 elején kitört a
kiütéses tífusz, és acivil lakosság is igyekezett elhagyni aterületet, annál is
inkább, mivel a vörös csapatok közeledtek aváros felé. Ádám Jenő megis
merkedett két orosz színésszel, népművelővel, akikkel hosszas bujkálás után
Petrográdra jutott el. Sokat segítettek neki az orosz származású barátok, de
vele is az történt, mint oly sok szökött tiszttel, hogy végül elfogták. Munkára
küldték, de benne élt a szökési vágy, és egy szenes vonattal az észt határig
szökött. 1920 szeptemberében ért haza.

A Zeneakadémiára történt beiratkozása után Kodály legjobb tanítványa
lett. Életében nagyon sok egynemű, vagyis énekkari, zenekari művet írt. Részt
vett népdalok (e/csatolt területeken) gyűjtésében. A tanítóképzők részére
tankönyveket szerkesztett. Nagyon sok egyházi és világi énekkari művét

énekeltük aszegedi Tanftóképzőben. 1943 tavaszán meglátogatta iskolánkat,
és nagy érdeklődéssel figyelte az ott folyó zenei oktatást, különösen azongo
ra, harmónium tanítását.

A sok milliók által várt és mindenre kiterjedő békeszerződés ideje
elérkezett. Mielőtt azonban foglalkoznánk a szerződés részletezésével, pont
jaival, röviden ismerkedjünk meg azzal aterülettel, ahol ez megtörtént.

Versailles Franciaország fővárosától, Párizslól délkeletre fekszik 13 km
re, a Szajna folyó bal partján. XIII. Lajos király vásároita meg az erdős,

vadászatra alkalmas területet. Nyomban építtetett egy kis vadászházat aterüle
tre. Az erdő gazdag volt vadászatra alkalmas állatokkal. Avadászházból kasté
lyt építettek bővítéssel. Abejárattól jobbra és balra emeletes szárnyépületet
alakítottak ki. Itt kapott helyet atükörterem, agaléria, akápolna, majd az opera
terem, és természetesen itt zajlott a különböző termekben a kulturális élet.
Fénykorát evidék aXIV. és XV. Lajos király korában élte. Ugyanis itt lakott a
király, innen irányította az országot minisztereivel, politikusaival, gazdasági
vezetőivel. Ezért sok kastélyt építettek részükre. Akiszolgáló személyzet mint
egy háromezer főből állott. Nagy területen hatalmas központ alakult ki. A
parképítést 1668-ban kezdték meg, és harminc éven át tartott. Először csak
francia teraszos, majd angolkertet építettek.

Az 1990-es évek első felében turistautat szerveztek (autóbusszal)
Gyomáról Franciaországba. Mi is jelentkeztünk erre az útra. Többek között
megtekintettük Versaillest és környékét. Csodálatosak a kastélyok, melyeket
Trianonnak neveznek. Valamennyi Trianonnak van előneve, mely alapján
állapítható meg az épület. Ahol aláírták aszerződést, Petit Trianonnak nevezik.
Gyönyörűek a belső berendezések, a falak, a faragott ajtók, díszítő elemek,
szobrok, porcelán nagy vázák, festmények stb. A szobák falán történelmi
vonatkozású festmények, vadászjelenetek. Hasonlóképpen akastélyok előtt, az
épületek homlokzatán, tetején nagy, álló isteneket ábrázoló szobrok atornyos
tetőszerkezeten. A parkban lévő szökőkutak, hatalmas medencék teszik vál
tozatossá a környéket. Egy nap alatt nem is lehet bejárni a területet, nem
beszélve a belső szobákról. Csak néhány adat az épületek (Trianon)
nagyságáról. A központi kastély, mely a vadászházból épült: a bal szárnya
szélétől ajobb szárnya végéig közel 700 méter hosszú. Abenne lévő tükör
terem hossza 70 méter. Ezt aközponti kastélyt Grand Trianonnak nevezik. Az
épületeket különböző domborzatok díszítik és teszik széppé, továbbá vál
tozatos építészeti stílusok állapíthatók meg róluk.

Aháború vége felé, 1919 júniusában aGrand Trianon tükörtermében írták
alá az Antant országai a békeszerződést Németországgal. A minket érintő,

végleges szerződést 1920. június 4-én ratifikálták, amely 1921. július 26-án
lépett életbe, mert ezen anapon került az ország törvényei közé. Ezt atörvényt
a Törvénytárban gyászkeret fogja közre. A törvényben foglaltak szerint az
államhatár megváltozott. A 282 ezer négyzetkilométer területből 92833
négyzetkilométer maradt meg. Elvettek tőlünk 190 ezer négyzetkilométer
területet, a18 millió lakosból7,6 millió maradt. Aterületekkel 10 millió ember
került idegen, szomszédos országba. A lakosság létszáma és aterület mellett
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Takaritást, vasalást, bevásárlásl vállal ok. Erd.:
283-901

Köszönetnyilvánítás

Köszönetünket fejezzük ki

mindazoknak, akik

TÓTKA BÁLINT oktató
temetésén megjelentek,

valamint részvétüket fejezték ki l

Agyászoló család

LAKASIKlADO

TARSKERESO

ÁLLÁS/FOGLALKOZTATÁS
Szobalestő-mázoló-fapétázó szakmunkástan
ulót beiskolázok, valamint szakmunkásokat
felveszek. Érd.: 06/20/9645-260

Jó állapotú Trabant
eladó, 41 OOO km-rel.
Ár: megegyezés szerint.
Tel.: 66/284-618 -b-5x-

58 éves hölgy megismerkedne korabeli özvegy,
vagy elvált, nemdohányzó férfival. Választ a
Hiradó szerkeszt6ségébe kérem "Társkeres6"
jeligére (Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.). -b
4x-

Gyomán, aKolmann Itp.-en 2. em. 2 szobás
lakás hosszú távra kiadó. Érd.: 66/386-795.
Gye.-ön üzlethelyiségek, múhelyek, raktárak
kiadók a Kossuth és a Pásztor J. u. sarkán.
Érd.: 06/30/9288-950. -b-4x-

Melegkonyhás étterembe szakács, lelszolgáló,
pullos lányokat, vala.mint takaritónőVszoba

asszonyt keresek. Erd.: 06/30/9439-576;
661282-959. -b-4x-

JARMU

Vietnami kandisznó (1 q), kocák (1,2 q), süld6k
(4()--50 kg), malacok (15 kg), 200 FI/kg élősúly

ban eladók. Érd.: Katona J. 18.; 06/30/4065
445; 283-485.

TZ 4K14B kistarktor hozzá való fükasza, eke, kul
tiválorral eladó. I.ár 800 EFL Érd.: Gye., Gyóni
G. 37.; 66/282-124. -b-4x-

VW póló 1,4-es , 3 éves, kevés kilométerrel,
hibátlan állapotban eladó. Érdeklődni30/9257
934 I.ár: 1,75 MFt -b-4-

YAMAHA robogó, SIMSON motor, és ulánfutó
fulómú eladó. Erd.: 386-021; 06/70/2632-901.
Zastava eladó I.ár 75 E Ft. Erd.: 17 óra után
66/284-820. -b-4x-

K-1-es kajak eladó. I.ár 22 EFt. Erd.: 66/284
295; 06/30/2497-622. -b-4x-

Szippantóhoz, takarmányszállilóhoz való
vákuumszivaliyú eladó, új behajtóssal. I.ár 200 E
FL Érd.: 06/20/8247-197. -b-5x-
Gázpalack eladó. Erd.: 283-901.

Német szakforditó általános, mez6gazdasági és
gazdasági témájú szövegek fordltásál vállalja.
Erd.: 06/70/6360-209

Sürg6sen eladó: szekrénysor (22 EFt), hever6 +
gyerekheverő (8 EFt), T4 gázlúzhely, kever6lár
csás.mosógép (10 EFVdb), ágynemúlartó (6 E
Ft), Erd.: 06/70/5165-223, 66/284-785 este -b
4x-

Nyugali használtcikkek olcsón eladók:
sertéskábitó (új), fagyasztóláda, húl6k, TV-k,
kerékpárok, ajtólapok, asztal (állitható) tévéáll
vány, alufelni (14-es), mosogató tálca,
gyerekülés kerékpárra, téligumi (165x70x13)
Erd.: Gye., Kulich Gy. u. 13/1; te.: 06/20/9B57
259.

Gyári betonkeverö 3 fázisú, 1/4m3-es eladó. Lár
160 EFt. Érd.: Gye., Sugár úl1 07. sz. alalt. -b
4x-

Tisztelt Hirdetünk!
A HíRADÓBAN megjelenő magánjellegű apróhirdetését kérésére jngyenesen

továbbítjuk a Dél-Alföldi megjelenésű~ B A Z Á K 7...,. apró

hirdetés újság legközelebbi számában való megjelentetésre. Abeküldendő

rlirdetése mellé csak annyit írjon, hogyaBAZÁRban is kérem I

Kérjük azonban ne feledje megadni az árat (ingat/anra, egyéb eladni

kívánt dolgai irányárát) sem! Kérjük olvasóinkat, hogy jelezzék azt is, hogya

Magyar Bazár Tas-ban hány alkalommal kívánják a megjelenést!

Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége, Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 66/581-237. fax: 283-288

Bekilldési határidő minden hó 25-e.

ElhalálDzDtt:
Homok Lajos 78, Székelyhidi Pálné Lovag Julianna 85, Mátyus Imre 57,
Hanyecz István Miklós 64, Porubcsánszkj Vincéné Czmarkó Mónika 84,
Tímár Imréné Tímár Mária 88, Liziczai Imre 75, Kurucz Józsefné Harnos

Anna 80, Csaba Jenő 94, Balogh Lajosné Liziczai Margit Irma 74, Giricz

László Dániel 80, Laposnyik Tibor 46, Friedrich Attila József 47 éves

korában.

Anyakönyvi változások
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N6i, férfifodrászat, szolárium (23 FI/perc),
kozmetika, pedikúr-manikúr, afra- és
golrifrizurák elkészitése. Hajat veszek l Tel.:
06/30/5219-869. Hol? Endr6dön, a Rózsa
presszó mellettl
MA-ZSI Paplr-Irószer továbbra is várja kedves
vásárlóit! Az akciókról érdeklődjön az üzletben I

Hol? Endr6dön, aRózsa presszó mellett!

Megkimélt konyhabútor mosogatóval eladó. I.ár
60 EFt. Érd.: 06/70/3607-874 -b-4x-

Mosást, vasalást, takaritást és bevásárlást vál
lalok. Érd.: 284-252 18 óra után.

Orségi kiránduláshoz várjuk Szalafőni
Lovaskocsizás, ker~kpáros és gyalogos túrázás,
pragramtervezé? Udülési csekkel el!ogadunk.
2500 FVfő/éj. Erd.: Dr. Mercz Ilona Eva, 9942
Szalafő, Papszer 11/a., tel.: 06/3013424-629.
-b-4x-

Bonlott kültéri ajtó és kétszárnyú ablak eladó.
Érd.: 06/30/5488-395.

Veszélyes fák (leny6 is) kivágását, fák
gallyazását, hétvégi házak, kertek fáinak rend
benlartását, ill. fúzifa felvágását, döntést vállalok
láncfűrésszel. Érd.: 06/70/2830-347.

Bálázott hereszéna (400 FI/bála), takar
mánykukorica (górés - 2500 FVq), SINGER var
rógép, múanyag hordók (ár megegyezés szerint)
eladók. Érd.: 06/70/5237-959. -b-4x-

BAU-LUX Fürdőszoba szalon' Mi megvalósitjuk
álmai fürd6szobájáll Nézzen be hozzánk, s nem
bánia meg! Szarvas, Deák F. u 2. tel.: 216-023
Bontásból 200x140 cm-es üvegfalak eladók.
1500 FVdb. Érd.: 06/30/2322-284 -b-4x
Megvásárainám az új Magyar Nagy Lexikon
1-19 kötetét kedvezményes áron. Érd.:
06/30/2322-284.

Udvar, kert legkülönbözőbb igényű szántása,
vertikális és hori~ontális lalajmarás, füvesitéshez
talaiel6készités l Erd.: 386-053

TZ-4K-14B traktorral kertek szántását,
boronálását, kultivátorozását, talajmarózást,
valamint fuvarozást vállalok. Érd.: Gye., Jókai 5.,
tel.: 06/30/2457-320.

Gye., Maglárlapasi u. 1-3. alatt épülőfélben lévő

ikerház egyben vagy külön-külön is eladó.
(szoc pol igénybe vehető). I.ár 4 M FI. Érd.:
06130/5657-790

Gyomán, a Somogyi B. utcában, a gát mellett
400 nöl porta eladó. I.ár 100 E Ft. Érd.:
06/20/4541-154. -b-4x-

Nyugati használtcikkek: hútők, fagyasztók, kom
binált hútő, kerékpár, el.láncfúrész, babakocsi,
hősugárzó, fúnylró, baba biztonsági hordozó ..
Erd.: Gye., Körgál u. 25. Tel.: 282-366;
06/20/3454-232; 06/30/4873-964

Bónom-zugi, vizparti nyaraló eladó. Ar megegy.
sz. Erd.: 06/20/4526-310. -b-4x-

K-1 versenykajak (35 E Ft), Pillangó hever6,
halászhálók, asztalos szerszámok, evezőlapát

eladó. Ár megegyezés szerint. Erd.: 06/70/5237
959. -b-4-x-

VEGYES

Jó állapotban lévő, ágynemútartós heverő eladó.
I.ár 5EFt. Érd.: 66/386-436 -b-4x-

Korrepetálás, felzárkóztatás, magánórák,
fejlesztő foglalkozások. Másnapra, dolgozatokra
való felkészités általános iskolásoknak.
Tantárgyspecifikus jártasságok, készségek,
képességek fejlesztése személyre szabott
oktatással. Érd.: 285-141 (esti órákban);
06/30/8563-218.

Hosszú bőr vagy mübör fiúkabálot keresek. Tel.:
06/30/2130-783 (16 óra után).-b-4x-

Gyomán, a fürdő bejáratánál üzlethelyiség,
élelmiszer-ajándék jelleggel kiadó. Ui.- eladó a
Dobó 34. sz. alatt 3 szobás, összkomfortos
nyaraló. I.ár 16,5 MFt. Érd.: 06/30/3802-558. 
b-4x-

Báli szervezők, figyelem l Rendezvényre, bál ra
egyéb táncos összejöveteire válassza az ismert
helybeli zenekart, az Akantiszt! Erd.: 06/20/221
6633; 06130/6108-928.

forlos ház 12 n.öl földdel, nagy melléképülettel
sürgősen eladó. I.ár 1,6 MFt. Erd.: ahelyszinen,
v. 06/30/6220-511. -b-4x-

2 funkciós babakocsi, kiságy pelenkázóval, kád
tartó, babaruha 56-74-es méretig megkíméli
állapotban, olcsón etadó. Érd.: 06/30/5652-314.
Eladó Nordmende Ixt, menüs 70 cm-es TV
távirányitóval és Videoton TV olcsón. Ár: 12 E
Ft-tól. Érd.: 06/70/2219-378. -b-4x-

Közvetlen vizparti bekerített nyaraló lakható
felépilménnyel eladó. Érd.: 06120/9645-260
A Fúzfás-zugban 300 n.öl gyümölcsös eladó.
Érd.: 283-901.

INGATLAN (ELADÁS-KERESÉS)

Családi ~áz eladó, vagy lakótelepi lakásra cse
rélném. Erd.: Dinya Elekné, Gye.. Ságvári 25. sz.
Gyomán, Bajcsy-Zs. 141. sz. alaIIi, főútvonal

mellell, lebontani való állapotban ház eladó. I.ár
1MFt. Érd.: Fülöpné Kis Erzsébet, Gye., Endrődi
u 5-7. C/t -b-4x-

Udülőöyezetben, felújltoll, 2 szobás családi ház
eladó. Erd.: 06/20/3403-127.

A Kondorosi úton, Endrőd és Oregszőlő között
tanya eladó. Érd.: 06/70/5436-342

Endrődön, a Ligeti-hollág partján összkomfor
los, 2 kazános, 2 szinles családi ház eladó. I.ár
10 M Ft. Érd.: 06/30/5150-180; 66/282-495. 
b-4x-

Endrődön, a Kondorosi úton, Vásártéren kívül,
régi ép,ítésú ház, 1200 n.ölfölddel eladó.l.ár 1,8
MFt. Erd.: 66/284-308; 66/386-461. -b-4x
Gyomán, Attila u. 16 sz. alatti parasztház eladó.
Ár megegyezés szerint. Érd.: Gye., Bocskai u. 31.
sz. -b-4x-

Gye.. Oregszőlő, Diófa u. 12. sz. alaIIi összkom-

Gye., kertes családi ház alsó épüleltel, garázzsal,
vállalkozásra alkalmas 30 m'-es üzlethelyi
séggel, lakótelepi csere beszámilással, vagy
anélkül eladó. I.ár 6,8 M Ft. Érd.. 06/30/5617
195. -b-4x-

Gye., Rózsa F. u. 14. sz alatti padlásszobás
családi ház sürgősen eladó. Kisebb csere
érdekel. I.ár 9,5 M Ft. Érd.: 66/284-295;
06/30/2497-622. -b-4x-

Gye.-ön, Október 6. Itp.-en III. em. 3,5 szobás
lakás eladó. I.ár 5,5 M Ft. Érd.: Kruchió István,
Gye.. Fazekas-zug i 5. gátőrház. -b-4x-

Gye., Oregszőlőben, Iskola u. 21. sz. alatti ház
eladó: 2 szoba, kert, alsó épület. Víz és gáz az
udvarban. I.ár 1,2 MFt. Érd.: ahelyszinen, vagy
06/30/5372-849 -b-4x-

Endrődön, 2szobás, lelújitott ház rendezett kert
tel eladó. Érd.: 06/70/3687-118.

Endrődön 3+2 szobás, összkomlortos ház
múhellyel, nagy garázzsal, p.arkosilott dupla
portán eladó. I.ár 10,5 M Ft. Erd.: 66/285-860
-b-4x-

Endrődön, a Polányi M. u. 49. sz. alatti ház
eladó. Csere érdekel. I.ár 6,5 M Ft. Érd.:
06/20/2470-999. -b-4x-

A város központjában nagy csal~di ház eladó,
Gye., Arany J. 1. sZ.l.ár 12 MFt. Erd.: ahelyszi
nen; v. 06/20/9706-877. -b-4x-

Endrődön 120 m'-es családi ház mel
léképülelekkel, nagy portával eladó. I.ár 7,8 M
Ft. Erd.: 66/386-182. -b-4x-
Osszkomlortos, 3szobás családi ház reális áron
eladó. I.ár 7MFt. Érd.: 06/30/3878-487. -b-4x
Endrődön, a Szélmalom u. 1. sz. alaIIi ház
als6épületekkel, nagy kertIei, árverezéssel eladó.
I.ár 3-4 MFI. Erd.: 66/386-435. -b-4x-

Vásártéri Itp.-en 3. emeleti felújitottlakás eladó.
Erd.: 66/282-163, 061!0/9753-430-as tel. lehet.
Eladó: vizparti nyaraló, téliesitell 3 szoba, nap
pali, konyha a Templom-zugban. I.ár 11 M Ft.
Erd.: 06/30/6677-031. -b-4x-

Gye.; Kollmann Itp.-en I. eme.leti, jó állapotban
lévő, 3 szobás lakás eladó. Erd.: 06/20/4272
132

Gye., Október 6. Itp.-en [I. emeleti lakás azonnal
Qeköltözhetően eladó. Ar megegyezés szerint.
Erd. 06/70/2939-753.-b-4x-

Gye., Arany J. u. 15. sz. alatt összkomfortos
parasztház nagy telekkel eladó. I.ár 7,5 M Ft.
Érd.: 386-617. -b-4x-

Gye, Fő úton 2 szintes, kétgenerációs (külön
bejáratú) kertes családi ház azonnal
beköltözhetően, sürgősen eladó. Ár megegyezés
szerinI. Erd.: 06/70/9465-955. -b-4x-

APeresi-hollág mellett 2 db. vizparti telek eladó
egyben vagy külön. Aram van. Érd.:
06/30/5077-879

Gyomán a központban kertes családi ház eladó,
mellékéPületteÉI garázzsal, 1300 m'-es telken. I.
ár: 15 M FI. rdeklődni a 06/30/9580-479-es
telefonszámon lehet.-b-4x-

Gyomán a központban, tetőtérbeépltéses, 2
család részére is alkalmas, hőszigetelt, jól kar
bantartott családi ház melléképülettel, garázzsal,
600 mLes telken eladó. I.ár: 16 MFt. Erdeklőd

ni: 06/66/285-693 vagy a 06/30/4716-476-os
telefonszámon lehet.-b-4x-
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Alapozza meg jövőjét, tanuljon a KISOSZ·nál! (OKÉV: 06-0173·02, FAT: AL·0181)

Várjuk jelentkezését a 2005. évben induló, államilag elismert, szakképesítést nyújtó tanfolyamainkra!

GYOMAENDRŐDÖN 2005. március 17·én!

KERESKEDŐVÁLLALKOZÓ, VENDÉGLÁTÓ VÁLLALKOZÓ
A tanfolyam árából 20 OOO Ft kedvezmény + részletfizetési lehetőség!

Békéscsabán induló TANFOLYAMOK
Állami normatív támogatással (ingyenesen) 15/2003. (II. 19.) Kormányrendelet alapján OKJ-s végzettséggel nem rendelkezők részére,

minimum nyolc általános iskolai végzettséggel:
ABC-ELADÓ, GYORSÉTKEZTETÉSI ELADÓ, VIRÁGKÖTŐ, SZAKÁCS, sZÁMíTÓGÉP KEZELŐ

(-HASZNÁLÓ), KÉZ- ÉS LÁBÁPOLÓ, MŰKÖRÖMÉpíTŐ

Minimum ÉRETISÉGIVEL rendelkezők részére:
LAKBERENDEZŐ, BECSÜS (ékszer-műtárgyszakirány),

INGATLANKÖZVETíTŐ (értékbecslő), MIXER

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

K!SOSZ, Békéscsaba, dr. Becsey O. u. 4/1. Telefon: (66) 325-997; 327-193; 451-741; 06/30/9354-371

Hidegburkolást vállalok
Haveida János 06/20/5401-300, 66/283-587

, ,

MEGHIVO
A Krisztus Szeretete Egyház szeretettel

meghív mindenkit istentiszteletre,
aki gyógyulást, megnyugvást, biztonságot

keres az élet viharai között!

A részvétel ingyenes!
(-x-)

Az istentiszteletek minden hónap 2. és 4.
szerdáján, 18.00 órakor kezdődnek

a Katona József MűvelődésiKözpontban.

BEL,SŐÉP~É~Zr:T
SZARAZEPITÉs

CiLL4i
GYOMAENDRŐD
06-30/3326-075

Építkezik? Keresse Gellait!
Kazettás és gipszkarton álmennyezetek, .

gipszkarton válaszfalak, burkolatol<.
Padlásterek, tetőterek beépftése, átalakítása,
külső-belső hőszigetelés, tetőzsindelyezés

GYOMAENDRŐD, HŐSÖK LITJA 51.
TEL.: 66/282-440, 06/30/6278-234, 06/30/3326-075

-

-
I
-
I
-
I

.J

-,

---
Ön HÁROMFÉLE menüból

választhatja ki ebédjét,
és kivánságára mi házhoz szál1itjuk

400 forintért!

••••• 11 •••••• 00 II II •••••••••• II ••••••• II. o. II II II II 0.0. II II .0110 ••••••

o
o

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS! :
·o
o·o·oo···o
o
o

Érdeklődni: 6. sz. BISZfRÓ (Kossuth u. 31.) •
Telefon: (66) 386-018; 06/30/9252-484 o

o •
••••••• II ••• e ••••••••••••• II. II ••••••••• 11 •• 0 •••••••••• II II •• 0 •••

-
I

E-maii: kUtfuraS@fr.eemail.hU

GYEBROVSZKI KAROLY
- Békéscsaba, Berényi út 96. sz.L _

.. --------. ' , ,
- KUTFURAS
ITöbbféle csomérettel ,
_ garanciával 120 méterig

I Telefon: 66/448-779
mobil: 06/30/4165-909
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If .Körösi Weeke.nd Hor~~sz-~:O~ ..
···~hobbY-t kempmeszakuzlet ~;~

. , , ~

HORGASZFELSZERELESEK
- teljes márkakínálat

FOLYAMATOS AKCIÓKI
Állateledel: minden alap- és prémium kategóriában
Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 06/70/2610-472
Nyitva: 8-17 óráig, szombat, vasárnap 8-12-ig

THERIfIl
Epítőipari Szövetkezet

TEVÉKENYSÉGEINKET PIACKÉPES ÁRON KíNÁLJUK
• Magas- és mélyépítési munkák generál kivitelezése, tervezése
• Transzportbeton értékesítés, szállítás
• Egyedi asztalos termékek gyártása
• Interspan bútorlap-értékesítés
• Építőipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru,

keretes állvány, útpanel. .. )

r---------------------~
RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK
Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

Telefon: 06/30/3932-162, 06/30/9533-594

REÁLIS ÁRON VESZEK
• boltberendezést • hagyatékot, régiségeket, ócskasá
gokat • régi stílbútorokat • parasztbútort (szekrény,
asztal, kaszli, sublót, falitéka, konyhaszekrény, láda,

szék, tükör és tükörasztal, kredenc)
Fizetés azonnal, készpénzzel!

'- ~:r~ai_~o2t~G.:~m~~~r~d.:. ~o~s~a:. U~ ~9.:. .J

~ ~- IIL'~~h' d'·' I
~~U~ orgasz-va asz uz et

: Horgász-vadász munkaruházat
~ és egyéni védőeszközök
: Pirotechnikai termékek

~ Szolgáltatásként: orsófeltöltés,
: zsinórtekercselés, szezonális akciókl
: 5500 Gyomaendród, Fó út 214. (Piktorbolt mellett) Tel./fax: 06/386-642
• Nyitva tartás: h.-p. 8-12,13-17 óráig, sz.-v. 8-12 óráig

........ .
A Kossuth utca B/2. számon felújítás alatt álló helyiségek vállalkozá
sok számára 2005 tavaszától kiadók. A végleges kialakítás még igény
szerint változtatható. Érdeklődjön a30/5253-367 telefonszámon.

AUTÓSISKOLA • Gyomaendröd, Hösök útja'33.

Gyomaendrődi Autósiskola
az alábbi időpontban és kategóriákban

tanfolyamot indít
Gyomán: 2005. március 10-én 17 óra
Endrődön: 2005. március 10-én 17 óra

(Déryné Művelődési Otthon)

.~ szemtéIYkgé~kkO~Si,
~ mo or ere par,

segédmotoros kerékpár
Jelentkezni: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. Telelon: 66/285-556, 06/30/4025-878

Foglalkozások: kedd, csütörtök 17-20 óráig

Ügyfélfogadás: hétfő, szerda, 17-18 óráig Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

AGRO ÁRUHÁZ
Fö út 15. sz. (volt Jóbarát bisztró)

Ajánlatunk:
Lemosó vegyszerek, fóliák, műtrágyák, gumicsizmák

virágcserepek, -földek, esőruha, fűrészek, fejszék, balták,
vet6magok, fűmagok, kukorica vetőmag

szeneskályhák, üstház, zománcos üstök, Oüfa zománcfestékek,
ásók, lapátok, kerti szerszámok, háztartási eszközök,
ruhaszárítók, parafa burkolók, nyírógépek, borotvák,

zárak, lakatok, izzók, csavarok, szögek
műanyag kukák, fűnyíró k

viaszosvásznak, gumiszőnyegek ...

Nagy választékkal váTjuk kedves vásárlóinkat!

'?~ ?Itáa
Tel.: 06/20/9527-032, 66/386-274

&~ varroda Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. alatt

Varrodámban vállalom:

női felsőruházat
hozott anyagból, gyermek mérettől anői extra méretig
egyedi méret szerint felsőruházati termékek készítését.

Szoknyák, blúzok, nadrágok, alkalmi ruhák, kosztümök,
alkalmi és táncruhák készítését is.

Nyitva tartás: ahét minden napján 8-17 óráig.
Gyors határidő, kedvező árak.

Telefon: 66/386-479/23, 06/30/5648-740
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Gye..Kossuth u. 18
66 282 095 munkaíd6ben
209142122/204684876
E-maíl:vendel@bekesnet.hu

kiscsoportos
felzárkóztató foglalkozás

helyszín:
jelentkezés,
tájékoztatás:

gyerektanfolyam
heti 5x3 Ó 2 hét
6rakezdés: 9 6

• Számitógép konfigurációk összeállítása igény szerint
• Használt alkatrészek értékesítése és beszámitása
• Szakkönyvek
• Új és utángyártott festékpatronok, tonerek és ezek töltése
• Internet előfizetés (mikrohullámú, telefonvonalas), és kártyás
• Helyi hálózatok tervezése, kivitelezése
• Számítógépek, nyomtatók, monitorok javítása rövid
határidővel

• Fénymásolás, faxolás, nyomtatás, szkennelés, internetezési
lehetőség.

• Sulinet ügyintézés

angol német
francia, olasz

NYÁRI INTENZiv TANFOLYAMOK
2005. július-augusztusban

nyelwizsga elókészitő kezdő és újrakezdő

próbavizsgával heti 3x3 7 hét
heti 3x4 Ó 7 hét 6rakezdés: 176
6rakezdés: 830, 16 6

RÓZA VENDEL

(}

Gyomaendrőd,Hársfa u. 8/1. \I
Tel./fax/ü. rögz.: 66/282-686,

tel.: 06120/9142-122· 20/4684-876
E-maiI: vende1@bekesnet.hu

Nyilvántartási szám: 06-0077-02

MÁGUS-COMP
Számítástechnikai szaküzlet és szerviz

ÁLLÁST AJÁN L! Asztalosipari cég
ÚJ BÚTOR GVÁRTÁSÁHOZ ÉS RÉGI FENVŐBÚTOR JAvíTÁSÁHOZ

önállóan dolgozni tudó bútorasztalosokat, asztalossegédet keres.
Jelentkezni a 06/30/9533-594-es telefonszámon lehet

Havi ajánlatunk:
• Használt számítógépek nagy

választékban (Pl, P2, P3, P4)
már 8000 Ft-tól.

• Pioneer dobozos DVD író
Bruttó 15 988 Ft.

Címünk:
5500 GyomaendrődFő út 230.
(A Gimnáziummal szemben.)
Tel/fax: 66/581 - 610 E-mail: magus-comp@bekesnet.hu
Nyitva tartás: Hétfőtó1 péntekig 8-tól 12-ig és 13-tól17 óráig.

Az árak uáltozlalás jogát {enntartjuk!

INTEQ
~ NYELV~TÚDIÓ

RÓZA KFT.
5500 GYOMAENDRŐD,Ipartelep u. l/l.

Tel./fax: 661282-095,06120/9142-122
E-maiI: vende1@bekesnet.hu

5500 Gyomaendrőd,Klossuth u. 45.

Gépjármű·tulajdonosok,figyelem!
Vállalkozásom keretén belül:

Gyári, új gumiabroncsok árusítása személy-,
teher-, mg.-i gépjárművekhez,

valamint targoncához. ..
Továbbá vállalom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű 'IECt

és targonca gumiköpeny szerelését, I·

javítását, centírozását
Érdeklődni:

Katona György gumijavító
5500 Gyomaendrőd,Bajcsy-Zs. út 107.

Tel.: 66/285-127 Nyitva: H-P: 8-17-ig, Szo.: 8-12-ig.

TAPÉTA,FESTÉK
ÉI$ AJÁNDÉK5ZAlON

Nyitva tartás: hétfő-péntek: 8-12, 13-17 óráig
szombat: 8-12 óráig

Telefon/fax: (66)386-553; mobil: 06/70/5037-612

TAPÉTÁK - még tavallyi áron!
Egyes fajtákból1 0% engedményt adunk!

Festékek kül- és beltérre, színezők
alapozó és fedőfestékek

lazúrok, hígítók
ragasztó, tömítő anyagok

Tapétázó és 'festo szerszámok
fürdőszoba szőnyegek, viaszosvászon

Kaspók, vá;lák•.•

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233, fax: 386-269

Állunk alakosság és aközületek rendelkezésére az alábbiakkal:

8:
-ipari park menedzsment

.

- magas- és mélyépítő-ipari kivitelezés és szolgáltalás
, - szemétszállítás

- szállítás, gépbérlet
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállítás
-teljes körú temetkezési szolgáltatás

r·_·_·_·_·~a~._._._._.,

P~A.PIRDOBOZ i
Stancolt és hagyományos •

PAPÍRDOBOZ gyártása !
S'TANCFIIRMA KIEIZí'rIÉ.S I.

I.
I



2005. MÁRCIUS GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ 15

r-Endrődés Vidéke Takarékszövetkeze~

~ ~::~:a~::~::~~~ ~
~ a legkedvezobbet! ~

Direct
~

TAVASZI AKCIO!!!

Igen kedvező kamat- és költségkondíciókkal
várjuk ügyfeleinket!

Nyisson bankszámlát
takarékszövetkezetünknél

Kérjük, keresse a takarékszövetkezet
kirendeltségeit

Gyomaendrődön, a Blaha u. 5. szám, valamint
a Kossuth u. 20. szám alatt!

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

'\UTI Március 7-töl
~ teljes árucsere!
~Óriási tavaszi árukészlet érkezik,
, U~\ érdemes megtekintenI!

GYOMAENORÖO Nyitva tartás:
Bajcsy-Zs. út 63. hétfő: 8-H-ig, keddtől péntekig: 8.3ü-17-ig,

szombaton: 8-12-ig

Bekötési díj akár OFt ! ! !
Ezen felül további kedvezmények! ! !

~Gabonamoly·, zsizsikgázosítás~
:MAGTÁRFE RTÓTLEN íTÉS:
: csótány-, hangyairtás :
: Petrovszki, 66/386-203, 06/30/3615-162 :• •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

-~
Értékeljük együtt értékeinket!

TÜZÉP-TELEP
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren

építö anyagok gyári áron
• oltott mész • kovács-szén,· orosz szén,

akác, vegyes tölgy tűzifa

Értékhatár felett kedvezményes házhozszállítás

Tüzelőutalványok béváltása!
Telefon: 06/30/3343-791,06/30/6318-071,66/284-812 este

Számos korszerű banki szolgáltatással,
pl: Home Banking, TeleBank, Internet

Bankolás
Nemzetközi bankkártyával,

O-24 óráig üzemelő pénzkiadó automatával
(ATM)

..
OMart Vzletház

A Julica Üzletház neve megváltozott, ezután
OMart Üzletház néven várja kedves vásárlóiti

• Folyamatos AGFR-akciókl
• Amatőrfilm kidolgozás kivóló minőségben

Hívassa elö nálunk karácsonyi. szilveszteri felvételeiti
• Papírkép készítés bórmill,Jen digitólis adothordozóról.

• Különböző ajándéktórgl,Jak
• óriósi oranl,J- és ezüstékszer választék!

• Aranl,J- és ezüstékszerek javítása,
tört oranl,Jból ékszerkészítés. Bővült a mintakallekciónkl

• Aronl,Jékszer-vásárláshoz törött manl,J azonnali cseréje!:
• Fénl,Jképezőgépek, filmek széles választéka. '.

Ajándékutalvány állandóan kaphatól

OMQrl Üzletház. Gl,Jomaendrőd. Fő út 216. sz.

Telefon: 06/66/284-81 S

OMart Könyvesbolt (Fő út 216. sz.)

Kötelező és ajánlott irodalom

VERS- és PRÓZR (mcse} íRÓ pályázatot
hirdet 18 éven aluliak számara.

R téma: kötetlen. Terjedelme: maximum 4 x A/4-es oldal.

Beadósi határidő: március 31 .
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Február 28-án Illegnyílt a

Gyomán, a Hősök útja 48. szám alatt (a régi nagy ABC
helyén)!

, "
KINAI NAGYARUHAl

SZERETETTEL VÁRJUK VÁSÁRLÓiNKAT!

• Férfi-, női és gyermekruházat
• Fehérnemű

• Cipő, bőrdíszmű, táskák
• Műszaki cikkek
• Ajándéktárgyak, faliórák
• Háztartási felszerelés, edények

• Játékok

CSEMPECENTRUM
ÉS

CSILLÁRSZALON

Lámpavásár!
• ufólámpa (fehér) 690 Ft/db
• spotlámpa 2-es (hosszú) 1580 Ft/db
• spotlámpa 3-as 1990 Ft/db
• konyhai függeszték 1990 Ft/db
• 5 ágú csillár 5990 Ft/db

• LB Knauf "flex" ragasztó 2200 Ft
• WC tartály (stopgombos) 3500 Ft
• kádtölt6 csaptelep 5900 Ft
• lemezkád (150-es, 160-as, 170-es) 13990 Ft

Burkoló akció!
Minőségi falicsempék és padlólapok
20-33-40% kedvezménnyel!

5500 Gyomaendrőd,Toldi út 1/1.
A mezöberényi úton, a helységnévtábla után 200 m·re.

Nyitva tartás hétköznap: 8.00-t6117.30-ig; szombaton 8.00-t6112.00-ig
Tel./fax: 06/66/284-528, mobil: 06/20/9667-647

Békés megye területén 40 OOO Ft feletti vásárlás esetén
DíJTALAN HÁZHOZSZÁllíTÁS!

Stílusos kiegészítők télre
sam.Ufl1l E31D
SAME310

Gyomaendrödi Híradó· Gyomaendröd Város Önkormányzatának lapja. Felelös szerkesztö: Biró Károly
Kiadja: Gyomaendröd Város Képviselö-testülete. 5500 Gyomaendröd. Szabadság tér. l. • Tel./fax: 66/581-237. fax: 66/283-288

A kiadásért felel: dr. Csorba Csabajegyzö. Készült: BaIu Print Bt. Gyomaendröd. telefon: 06/66/283-489
E-mai!: gyehirado@freemail.hu • TeIjesztlk a gyomaendrödi kereskedék. Engedélyszám: UI/PHF/l08/BE ISSN 1417-7390
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GYOMAENDROD VAROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA

XXI V . ÉVFOLYAM 4. SZÁM • 2005. ÁPR ILIS • MEGJ ELEN I K HAVONTA • ÁRA 109 Ft

AGyomaszolg Ipari Park Kft. ÁPRILIS 11·TŐL kezdődően
LDMTALANíTÁST tart aváros területén.

Kérik alakosságot, hogy esős idő esetén alegközelebbi burkolt út
mellé helyezzék el aháztartási hulladékot. Nem szállítanak el rossz TV
készüléket, hűtőt, egyéb veszélyes (szúró, vágó, tört üveg... ) hul
ladékot, de trágyát, hígtrágyát sem!

GENERALI BIZTOsíTÓ
Teyes körű ügyintézés

• kárfelmérés
• korrekt. gyors kárrendezés
• vagyonbiztosítás (lakás. üzlet. üzem... stb.)
• kötelező felelősség-o Casco-biztosítás
• életbiztosítás
• nyugdíj-előtakarékosság

• egyéb módozatok az ügyfél igényei szerint
GYOMAENDRŐDIKÉPVISELET:

Kiss Lajosné (Éva) Gyomaendrőd. Madách u. 2/2.
Tel.: 66/284-989, mobi!: 30/2660-788

...•.••••••••.••............•••••••••••••.•.•..•••.........
ALAKÁSHITEL HÁZHOZ JÖN! BANKI HÁTTÉRREL!!! ~

Gyorsan, szakszerúen, ügyfélcentrikusan, egyedi igény szerint, felelősséggel! :
500000 Ft·tól 30000000 Ft-ig • FORINT és DEVIZA alapú hitelekI 4 éves:
tapasztalatta! • Lakás célú és szabad felhasználású hitelek! • Igényelhető: :
építkezés, új· és használt lakás vásárlása, bővités, korszerűsítés, felújítás, :

• garázs, hétvégi ház, építési telek, üdülő, valamint termőföld vásárlásra! • :
HITELKIVÁLTÁSI :
Terhelt ingatlanra is plusz hitellehetőség!!! Hitelkamat már 2,49%-tól! :

ÚJ! FÉSZEKRAKÓ PROGRAM 30 éves koríg, 10% öner6vel vagy öner6 nélkül:
is, állami kezességvállalással, 50%-os szoc.pol. :
ÚJ! OTIHONTEREMTÓ TÁMOGATÁS 35 éves korig, használt lakás vásárlása:
esetén 50%-os szoc.pol. igénybe vételével. :
Köztisztviselői és közalkalmazotti hitelek, állami garanciával! :
Szolgáltatásunk díjmentes! Leinformálhatóak vagyunk! :

AZ ELVÉGZETT MUNKÁÉRT FELELÓSSÉGET VÁLLALUNK!! :
HíVJON BIZALOMMAlII :

Tóth Jánosné üzleti főtanácsadó 06/20/9376-738 :
Tóth János területi képviselő 06/20/9220-990 :

Boros Krisztina ügyviteli asszisztens tel./fax: 66/352·537 :..............••••••.••••..................................

AUTÓ HITEL
• Új és használt autóra akár 0% kezdő befizetéstől
• Gépjármű, ipari és mezőgazdasági

gépek finanszírozása ~
• Magánszemélyek közötti adásvétel hez is hitel
• Hitelkiváltás t
• Személyi kölcsön autóra •
5400 Mezőtúr, Dózsa Gy. u. 18.
Tel.: 56/351-667; 06/30/4373-361; 30/3340-671

Gyomaendrőd Város Önkormányzata az alábbi bérlakás bérbeadására

PÁLYÁZATOT ír ki:
Gyomaendrőd, Vízmű sor 2/N. szám alatt lévő 1 szoba,

konyha helyiségekböl álló, 30 m2 alapterületű, komfort
nélküli, szociális bérlakásra. Alakás lakbére: 2340 Ftlh6.

Apályázat benyújtásának határideje: 2005. április 10. napja, melyet
a polgármesteri hivatal humánpolitikai osztályához kell benyújtani.

A lakbér megfizetéséhez "A szociális igazgatásról és szociálís
ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. tv. 38. § (2)
bekezdésében biztosított lakásfenntartási támogatást igényelhet az, aki
a többször módosított, 12/2001. (IV. 27.) Kl. számú rendelet 3. § (1)
bekezdése alapján szociális körülményei miatt rászoruló személy."

"Amennyiben nincs szociális rászorultságú pályázó, akkor aszo
ciális körülményei alapján rászorulónak nem tekinthető pályázók közül
az részesül előnyben, aki alakbér előzetes, egyösszegű megfizetését a
meghirdetett -legalább 6 (hat) havi - összeghez képest, hosszabb idő-

tartamra vállalja." DR. DÁVID IMRE polgármester

Vezes.Sé'rieg\lJ<:örta
..:$Z,UEZR:E'K,ERT!:.

.~1l/frffr
.,' Ái~~~ésen.~~ztvevö3Ut6.;;ásártók a~6típustóI1üggöeri- ..
•. 50~OOO Ft·tól-500.ooo'. Ft~ia.te~edö· árkedve2mény~en réSzesülnek.

_Ez:öI~~II1~~~rnq~lll\l,"w.'l~.~~1

GYOMAI AUTÓCENTRUM
5500 Gyomaendrőd, Fő út 140. • Tel.: 66/386-322

E-maii: autocentrum@szaNas.hu
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Képviselő-testületiülés március 31-én

NAPIREND ELŐTTIEKBŐl
Bődi János, a Kis Bálint iskola, valamint a GondoZási Központ

Mirhóháti utcai beruházását végző Integrál cég vezetője jelezte, hogy mind
két folyamatban lévő építkezést szeretnék átadni augusztus 19-én. Ennek
ismeretében az ünnepélyes átadások díszvendégeit már most értesíteni kel
lene. Mert például aKis Bálint iskola felújítására elnyert összeg adéi-alföl
di régióban, a Regionális Operatív Program keretében az első, már aláírt
támogatási szerződés volt, amelynek vissza nem térftendő támogatása mint
egy 164 millió forint.

Császárné Gyuricza Éva képviselő asszony beszámolt arról, hogya het
ven éve történt endrődi csendőrsortúz eseményei ről ,anyolc áldozatról és a
harminc súlyos sebesültről tisztelettel megemlékeztek március 20-án, szent
misével és koszorúzással. Aképviselő-testület egyperces néma felállással
adózott az áldozatok emlékének.

Dezső képviselő úr felvetette, hogy kevésnek bizonyult az
öltözőszekrény a fürdőben a húsvét körüli napokban, ezért több vendég,
mintegy húsz percet volt kénytelen várni, míg szabad szekrényhez jutott. ..

Furka Sándor, afürdő vezetője elmondta, hogy ay ÁNTSZ-előírásokat

követik, amelyek szigorúan rendelkeznek. Ugyanis egy-egy medence vagy
fürdő telítettségére vonatkozóan adott létszámot ír elő. Ezt túllépni nem
lehet, csak az amegoldás van, hogy várni kell afelszabaduló szekrényekre.
Ennek ellenére folyamatban van aszekrénymennyiség növelése és egyéb,
ideiglenes megoldások keresése, hiszen ez csak téli időszakot érint.

Jelen volt az ülésen Domokos László országgyűlési képviselő. aki
tájékoztatót adott ahelyi képviselőknek aparlamenti munkáról, várható ren
delkezésekről, azok hatásairól, és hogy ezek miként érinthetik, többek
között, agyomaendrődi önkormányzatot.

NAPIRENDIPONTOKBÓl
Emelkedtek a2005-re vonatkozó vásári és piaci díjtételek. A növelés

nem érint minden tételt, sáltalában nem nagyobb, mint tíz százalék, néhány
kivételtől (4 tétel) eltekintve.

Gyomaendrőd 4. számú fogorvosi körzetének új orvosa lesz. Május 1
jétől dr. Dobos Erzsébet fogszakorvos helyett az ellátást dr. Békés
Annamária veszi át.

(Részletek a beszámolóból, a hivatal tevékenységi köréből) A pol
gármesteri hivatal 2005. január 1-i létszáma 60 fő, ez kettővel kevesebb,
mint ahárom éwel korábbi. Az elmúlt évben például 1604 útlevelet adtak
át. A személyi igazolványokhoz kapcsolódó kiadott lakcímigazolványok
száma 1904 darab, s 1002 új lakcímkártyát állftottak ki. Állandó személyi
igazolványt 1201 esetben kérvényeztek. Állandó gépjárművezetői engedélyt
1300-at. ideigleneset B-at, nemzetközi vezetői engedélyt 20-at állítottak ki.
Vállalkozói igazolványt 69 esetben engedélyeztek, ebből 81 megszűnés,

146 adatmódosítás, 11 csere volt. Összes ügyintézés 328 volt. Gépjármű

forgalmi engedély kiadása 836 db volt, 660 törzskönyv kiadás, 510 forga
lomból való kivonás, összesen 6884 ügyintézés történt tavaly. Az
építéshatóság 2004-ben összesen 3703 ügyiratot kezelt. ÚJ lakásépítésre
kiadott engedélyek száma 19 volt, az előző évben 24. Az anyakönyvi beje
gyzések szerint 2004-ben Gyomaendrődön 70 házasság köttetett, 116 fő

hunyt el, és 1 fő születése dokumentált (a születések általában amegye
kórházaiban történnek)

HelyzeHeimérést végeztek atelepülés területén végzett drogprevenciós
tevékenységről. Avédekezés országos és megyei stratégiák mentén folyik.
Elsődleges, másodlagos és harmadlagos megelőzés jelentene védelmet a
veszélyeztetett fiatalok számára. AKis Bálint Általános Iskola, aRózsahegyi
Kálmán Általános Iskola, aSzent Gellért iskola, akét középiskola mellett a
Városi Családsegítő Központ, aVédőnői szolgálat és ahelyi rendőrőrs is
vállvetve tevékenykedik a megelőzésben. Az önkormányzat minden évben
támogatja elkülönített pénzeszközzel aDADA-program megvalósításál. Ezen

szervezetek együttműködése természetes és kívánatos is e sziszifuszi
küzdelemben.

ANagy Sándor utca melletti, lezárt református temető az egyház tulaj
dona, amit fel kíván osztani, és lakótelkekként értékesíteni. Az ominózus
területet jelenleg szántóként használják. A tervezett felhasználással
egyetértenek, de az erre vonatkozó szabálytervezetet és egyéb szükséges
eljárást a tulajdonos költségén kelllebonyolítani. Körülbelűl12-14 telek
lesz beépíthető. Ajelenleg féloldalú utca lakói is támogatják az elképzelést,
mivel ez akivitelezés rendezett környezetet biztosítana.

A Hunyadi utca lakói kérik, hogy a csorda, a gulya ki-behajtását ne
utcájukban végezzék, mert tönkreteszi az utca állagát, a növényeket, és az
autók is veszélyben vannak ... (egyébként nekik még tehenük sincsen). A
testület, hivatkozva arendeletekre és aszokásokra, nem tiltja meg aHunyadi
utcai hajtást. hanem határozata szerint minden állattulajdonos maga
vezesse a barmát a Hunyadi-Kazinczy utcai találkozóhelyig és vissza.
Ekként vigyázva az érintett utca lakóinak, ingatlanának, autóinak,
növényeinek épségére és arendre.

Agimnázium renoválására, felújítására pályázatot nyújtanak be, amely
nek saját része 3,75 millió forintot igényeine.

Pályázatot nyújtanak be aTerca Jövőtér című felhívásra a Hősök tere
környezetrendezése, parkfelújítása érdekében. Egy játszótér kialakítása már
2005-ben elkészül, minősített fajátékok elhelyezésével.

Dr. Csoma Antalt választotta további öt évre
elnökévé a Békés megyei vadászszövetség és a
vadászkamara.

Mezögazdasági termeló'k! figyelem!
Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala aGyomaendrőd Város Önkor

mányzat tulajdonában lévőtermőföldekből megtekintet! állapotban licit útján az
alábbi mezőgazdasági ingatlanokat árverésen haszonbérbe adja:
Hrsz. Művelési ág Terület ( ha ) AK érték Árverési előleg
02693/5 gyep 34,4666 485,69 14500 Ft

Az árverés időpont ja: 2005. április 15-én de. 9.00 óra
Az árverés helye:
Városháza tanácskozó termében ( Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. )

Afentiekben meghatározott mezőgazdasági ingatlan egészére lehet licitálni.
Alicitálónak aterület egészére kell ajánlatot tennie. Az induló licit nettó 25 kg
étkezési búza/AK érték a július hónapban az augusztusi szállításokra létrejött
ügyletek elszámoló árainak átlagán számítva. Alicitálandó területre -legkésőbb

2005. április 13-án du. 14.00-ig - abérleti díj kikiáltási árának 5%-át kitevő

szerződés megkötését biztosító árverési előleget (bánatpénz) kell apolgármes
teri hivatal pénztárába befizetni.

Asikeres árverés érdekében a licitálás előtt 5 nappal a licitáló magán
személynek igazolni kell, hogya haszonbérbe kívánt földterületet meg tudja
művelni, az őstermelőnek, családi gazdálkodónak be kell mutatnia igazolványát,
gazdasági társaságnak pedig atársasági szerződést.

Alicitálást az nyeri, aki alegmagasabb bérleti díjat kínálja, figyelemmel a
2001. évi CXVII. Tv. és az annak végrehajtására kiadot! kormányrendeletben
meghatározott előhaszonbérleti jog gyakorlásának szabályaira. Abérleti jogot
elnyerőnek 5napon belül szerződést kell kötnie. Abérleti jogviszony időtartama

minimum 5év.
Az árverésből kizáró ok: Gyomaendrőd Város Önkormányzatával szemben

fennálló lejárt földhaszonbérleti díjtartozás.
Az árveréssel kapcsolatban további részletes felvilágosítást apolgármesteri

hivatalban apénzügyi és vagyongazdálkodási csoportnállehet kérni.

Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala
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• Az idei adóváltozásokról szeretnének közelebbit megtudni az emberek...
A növekedések: építményadó: átlag 6%; telekadó 6%; magánszemélyek

kommunális adója 15%; idegenforgalmi adó: 25%; iparűzési adó állandó tev.
után: (az adóalap 1,7%-a) 13,33%; ideiglenes tev. után 50%, ill. 33%.

(A Híradó 2004. novemberi számában megjelen!!)
• A közoktatási megál/apodás keretében működ6 intézmények

tevékenységér61 mi az eddigi tapasztalat?
Úgy érzem, hogy ezen intézmények működése különösebb probléma nélkül

folyik, megfelel a szakmai és egyéb feltételeknek is. Színvonalában, megje
lenésében, a feladatkörrel való tör6déssel igen jók a tapasztalatok. Zömében
óvodák (amelyek ebben a rendszerben működnek) áldozatkészen állnak az
üzemeltetés feladatához, de az egyéb intézmények is sokat fordítanak
intézményükre. Érezhet6, hogy nem csak amának dolgoznak, hanem amának
és ajöv6nek egyaránt. Az egyéni kezdeményezésekben, tör6désekben az egyéni
kockáztatás-vállalás is megtalálható. Mindez, véleményem szerint, pozitívan hat
az intézmények működésére. Jó példa a szemlélet változására a Jókai utcai
óvoda, mert miután az is aközoktatási megállapodás keretében kezdett működ
ni, érezhet6en megváltozott alapokon folytatódott ott a munka, ami csak
el6nyére vált.

• A fürd6vel kapcsolatosan kérdezik, hogy várható-e fejlesztés, további
alakítás ebben az évben is?

Mindenképpen szeretnénk fejleszteni. Egy parkolót feltétlenül kell építeni, a
buszmegálló pedig fordulóval kerül kialakításra aVidovszky utcában, továbbá
szeretnénk a liget fel61 egy bejárót és szolgáltató helyiséget felépíteni hasonló
strlusban, mint a másik oldalon van. A nagymedencénél pedig egy csúszdát
kívánunk felépíteni. 2005-o6-ban egy új gyógymedencét is tervezünk, esetleg
átépítjük, álalakítjuk, látványosabbá tesszük agyerekmedencét, és esetleg más
helyre is kerülhet. Továbbá keressük azt a megoldást, hogy befektet6vel egy
60-80 ágyas szállót épflsünk, ami összeköttetésben lenne a gyógyászati
résszel, zárt folyosóval. Jó volna kialakítani itt egy megfelel6 étkezési
lehet6séget is, valamint kiegészülne gyógyászati, egészségügyi, wellness-rész
leggel, mintegy szabadid6s ajánlatként. Azonban látni kell, hogy a
környékünkön nagy a kínálat hasonlóból, de azt is, hogy messze fekszünk a
fizet6képes vendégúlvonalaktól, ami a nyugati turistákat, az 6 mozgásterüket
jelenti.

• Az ivóvfz közkifolyókkal kapcsolatban milyen tervek vannak?
Ezeket, az utcákban lév6 közkifolyókat általában meghagyjuk, de esetleg

újakat megnyitni nem kívánunk. Nagyon drága ezek üzemeltetése. Egyébként
nem nagy alétszáma azoknak, akik ezt használják. Azonban van, ahol visszaél
nek az ezek által nyerhet6 vízmennyiséggel, például az állattartók esetében, ezért
sem indokolt ab6vflés, de a leépítés sem tervezett.

• A kemény tél után az utak min6sége jelent6sen romlott, úgy a
közútkezel6höz tartozó, mint az önkormányzati utak esetében is. Akátyúzások
nem maradnak el?

Állandóan folyik a kátyúzási munka már. Azonban az önkormányzat
esetében még mindíg nem jelent meg a pályázati kiírás útjavílásokra
vonatkozóan. Természetesen, a legjobb megoldás az lenne, ha akályúzás után
azonnal új aszfaltréteget fektetnének le.

• Az önkormányzat alkalmaz-e továbbra is közmunkásokat, és milyen fel
adattal?

Alkalmazunk hasonló feladatokkal, mint eddig: parlagfűirtás, kaszálás,
parkgondozás, utak ápolása. Ennek apontos létszámát még nem tudjuk. Ez függ
abeadott pályázat elfogadásától is. Azonban mintegy húszat az önkormányzat
alkalmaz, húszat az intézményeink fogadnak, de a kistérségi pályázatunkban
további huszonkét f6 foglalkoztatásáról lenne szó. Erre döntés április közepét61
várható.

• Mi avéleménye akínai üzletek túlzott elszaporodásáról, amely már váro
sunkat is érinti - kérdezik többen. Lehet ellene tenni?

Országos tendencia a terjeszkedésük. Már több, nagyobb áruházat is
megvettek. Tudom azt, hogya kereskedelmet liberalizáini kell, tehát ezzel az
oldallal nincs baj, csak ezzel Magyarországon tönkretesszük a könnyűipart,

aminek terméke még mindig jobb volt, mint a beérkez6 kínai áruk zöme.
Megállltani ezt, sajnos, nem tudjuk. A szabadkereskedelem meglehet6sen
kegyetlen törvényeket követ, ezt tapasztaljuk. Magam részér61 alegritkább eset
ben vásárolok ilyen termékeket, még apiacon sem. Gyenge min6ségűnek tar
tom. Azonban amai magyar jövedelemviszonyok miatt acsaládok nagy része az
olcsó árak miatt kénytelen (gyakrabban is) megvenni ezeket a gyengébb
minőségű dolgokat, amelyek ezek után nem biztos, hogy olcsóbbak, mégis erre
van lehe16sége sok családnak. Ez csak ajövedelemviszonyok jelent6sebb vál
tozása, növekedése mellett szorulhat majd vissza úgy, mint anyugati világban,
ahol ugyan szintén ott vannak, de már elenyész6 mértékben.

• Országos méretű gyapjaslepke-inváziótól tartanak. Van-e ennek felénk
reális veszélye?

A környékünk jelenleg nem fertőzött, de a lehet6sége, veszélye nagyon
nagy. Ha nem tudják megállítani az er6sen fertőzött Dunántúli részeken, akkor
mi is várhatjuk. Központilag kell ezt avédekezést koordinálni. Felénk nem olyan
összefügg6ek az erd6ségek, hogy terjedése könnyű lenne, talán ez is segíti
helyzetünket, hogy elkerűljűk az inváziót.

• Abelvfzhelyzet napjainkban (március 24-25.) úgy tűnik, hogy nem jelent
különösebb veszélyt...

Apillanatnyi belvíz a határban vagy a településen nem jelentett túl nagy
gondot. Az okozott kár avetésben felmérhet6, de összességében nem túl jelen
t6s. Decemberben aholtágakat leszivattyúzták, hogy befogadhassák a vizet,
most megismételjük ezt, abból acélból, hogy ha a tavasz esetleg csapadékos
lesz, legyen hely az idevezetett es6víznek. Ehhez kapcsolódóan, acsapadékvíz
elvezet6 árkok is többé-kevésbé rendben vannak a városban. Az árvízhullám,
ami jelenleg elmúlt, szépen levonult, nem okozott problémát. Fél6 aTisza és a
Körös egyidejű áradása a közeljöv6ben, ebben az esetben várható vízszint
emelkedés vagy kisebb probléma, de ez még ajövő történése, tehát el is marad
hat.

SMS-FÓRUM indul!
Szerkesztőségünk várja mostantól kedves Olvasóink SMS-ben
elküldött ötleteit, észrevételeit, de bármilyen - főleg - közérdek
lődésre számot tartó kérdéseit, amelyekre (mindig) a következő szá
munkban kitérünk, illetve az illetékesektől választ kérünk. Az SMS
nem emeltdfjas. Atelefonszám: 06/20/2216-633.

Sportcsarnok áprilisi programja
4. 20. 9 órától II!. korcsoport leány kézilabda, megyei selejtező

4.9. Zeneiskola AlapíIványi Bál
4. 23. 17.30-tól férfi, felnőtt bajnoki kézilabda mérkőzés

4.30. 17.30-tól férfi, feln6tt bajnoki kézilabda mérkőzés

4. 2. 17 órától női kézilabda, bajnoki mérkőzés
4.16. 17 órától női kézilabda, bajnoki mérkőzés
4.30. 17 órától női kézilabda, bajnoki mérkőzés
4. 4. 8.30 órától kézilabda, leány IV. korcsoport
4.25. 8.30 órától labdarúgás I-II. korcsoport körzeti dönt6
Márciusban indult a már jól ismert "A" és "B" osztályos labdarúgó
bajnokság. Az "A" osztály különlegessége, hogya résztvevők 150 OOO
Ft-os összdíjazásban részesülnek, Adidas sportutalványok formájában.

A Tótkaép Kft. felvételt hirdet KÓMŰVES

munkakörbe! Érdeklődni: 06/30/3384-225.



4 GYOMAENDRŐDI HíRADÓ 2005. ÁPRILIS

Apolgármesteri hivatalnak bérleti díj jogcímen visszafizetendő:

10,4 millió 15,6 millió

AFÜRDÖ HíREI -A FÜRDÖ HíREI -A FÜRDÖ HíREI -A FÜRDÖ HíREI
Gyomaendrőd város képviselő-testUlete februárban tárgyalta és értékelte a

Liget Fürdő Klt. 2005-ös évi helyzetét, pénzügyi lehetőségeit. akft. által elké
szített éves üzleti tervét. ALiget-fürdő helyzete, működése több szempontból is
figyelemre méltó, hiszen akorábbi években véghezvitt - 2004 májusában áta
dott - közeli milliárd forintos beruházás kapcsán, jelenlegi arculatában afürdő

gazdasági évet még nem tudhat maga mögött. Mindamellett, hogy új és kibőví

tett szolgáltatások egész sorával rendelkezik, az elmúlt évek épftkezései nyomán
visszajáró vendégek tömegeit veszftette el - aberuházások negatív hatásaként
-, ami ilyen helyzetben természetszerű. Érdekéssé teszi ahelyzetet az is, hogy
az elmúlt években, regionális szinten és országosan is, óriási mértékű

fejlesztések, beruházások valósultak meg, ami kiélezi aversenyt aturisztikában,
valamint Gyomaendrőd város idegenforgaimát is jelentősen befolyásolja.

Mindezek fényében aLiget Fürdő Kft. a2004-es töredék gazdasági évre és
közel 30%-os forgalomnövekményre építve készítette el éves pénzügyi tervét.
Figyelembe kellett venni a rezsi- és anyagköltségek emelkedését (-10%) az
elmúlt évek során elmaradt bérfejlesztések miatt abérek -1 O%-os növekedését,
valamint az egyre erősödő uniós követelményekből adódó, hatósági
vonatkozású költségekre. Meghatározó mértékű létszámcsökkentés mellett,
takarékossági intézkedések egész sorát kényszerültünk bevezetni.

Szolgáltatásaink:
komplett balneo- és fizioterápiás gyógykezelések,

gyógymasszázs, fedett, gyógyúszásra alkalmas medence,
termáivizes és lazítómedence, szauna, szolárium,

pedlkür, kozmetika, kemping.

Látogasson el Ön is a
gyomaendrődi Liget-gyógyfürdóbe,

ahol régi és megújult szolgáltatásokkal várjuk
minden kedves Vendégűnket

egész évben!

Nyitási akciónk:

2005. május i-jén
ingyenes belépés

Gyomac:ndród

Liget~
~/ésGyógyfürdő
~~ KempIng

- aváros lakosságának elérhető kedvezmények kialakítása, biztosítása
- környező települések lakosságának felhívása, folyamatos tájékoztatása aszol-

gáltatásokról, gyógyászati lehetőségekről

- részvétel az Utazás, 2005 kiállítás rendezvényen megfelelő színvonalú
prospektusokkal, szórólapokkal

- német. osztrák, svájci, román, cseh turisztikai lapokban való megjelenés,
hirdetések

- nyári rendezvények, programok rendezésével
- 80 méteres anakonda-csúszda, a pályázatok sikerességétől, ered-

ményességétől függően, az év második felében kerülhet megépftésre
- parkoló, buszforduló, valamint a liget felőli bejárat kialakftása, rendbetélele,

szintén pályázat útján. Furka Sándor

2005 tervezett
72 millió
81 millió
37 millió
15 millió (2,5 reklám,

marketing)
62 millió58 millió

2004 (8 h6nap)
49 millió
62 millió
38 millió
9millió

Önkormányzati támogatás

Saját árbevétel
Anyag jellegű ráfordítás
Személy jellegű ráfordítás
Egyéb ráfordrtás

Afürdő felügyelő bizottsága 3 havonta, beszámoitatói jelleggel figyelem
mel kiséri afürdő üzemletetését, pénzügyi helyzetét.

ALiget-fürdőforgalomnövelő elképzelései:
- együttműködés javltása aváros szállásadóival, aTourinform Irodával, Ifjúsági

táborral és minden turisztikailag jelentőséggel brró objektummal

Nyitva tartás: minden nap 9-20 óráig

Jöjjön el hozzánk!
Érezze jól magát a Liget-gyógyfürdóben!

Bővebb információ: ligetfurdo@bekesnet.hu

Utazás, 2005 - Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállítás
A Budapesten, márciusban rendezett kiállítás díszvendége, külföldi

részről Jordánia volt, belföldi részről Békés megye, amely a programok fő

részét adta. Megyénk ezentúl az év kiemeltje atourinform-hálózaton belül
is. Természetesen, agyomaendrődi Tourinform Iroda részt vett ezen aren
dezvényen. A Színfolt Mazsorett Csoport is sikeresen képviselte
Gyomaendrődöt. (Eredetileg aSuttyomba népzenekar és aKörösmenti nép
táncosai lettek volna aprogramban, de mivel az időpontot megváltoztatták,
ezért ők nem tudták a vasárnapi fellépést már vállalni.) A kiállító stand
berendezését Szonda István, az Endrődi Tájház biztosította. AKner Nyomda
Rt. is rengeteget segített könyveivel, nyomtatványival és aszállításban is.
Ezek nagyrészét a Tourinform Iroda munkatársai kisorsolták a látogatók
között. Timár András hosszú hétvégi pihenésre jogosító utalványokat aján
lott fel, a Liget-fürdővel közösen. Az önkormányzat biztosított egy kivetítőt,

amelyen az Alföld Velencéje címmel településünk és környezete digitalizált
képeit mutatták be a látogatóknak. A Sikér, a Cuti és aPájer sütődék, a
Körösi Halászati Szövetkezet termékeit szintén bemutatták, valamint a
Bethlen iskola sajttermékei szélesítették akóstoló kínálatát.

A rendezvény utazási szakemberei, irodák képviselői meglátogatták
egymás stand ját. szakmai tapasztalatcsere céljából. Mivel Gyomaendrőd

egyik fő varázsa a holtágakban rejlik, ezzel nyújt különlegeset másokkal
szemben, de más programlehetőségeket is ajánl, mint például lovaglást.
túrázást. .. Ugyanis afürdő jelenlegi lehetőségeivel, akörnyék számos, más
kínálata mellett még nem biztos, hogy fölényes helyzetben van, de ter
mészetesen, nagyban növeli esélyeinket. Szakmai segítséget Tímár János
nyújtott a bemutatkozáshoz. A város képviseletében az összes jelentkező

prospektusát népszerűsítették a kiállításon. (Sajnos, nem volt egységes a
település érdekében történt részvétel, hiszen két stand állt ott bemutatóival,
egymástól mintegy függetlenül ... ) ATourinform Iroda vezetője, Béltekiné
Emese megítélése szerint akiállítás sikeresen zárult, hiszen rengeteg érdek
lődő volt kíváncsi Gyomaendrődre és ajánlataira. Egyébként nagyon sok
helyi vendéglátós ajánlott fel még italokat, ételeket a siker érdekében. A
közönség soraiban sok, településünkről elszármazott honfitársunk is fel
bukkant. akik érdeklődtek aváros és fejlődése iránt.

A Tourinform Irodában, a Liget-fürdő főbejárata mellett kaphatók:
Turizmuskártya (utazási, szállás-, étkezési, kulturális programok látogatása
kedvezménnyel), Neophone és Cal/home telefonkártya, valamint könyvek,
képeslapok és más ajándéktárgyak Gyomaendrődről. Rövidesen kaphatóak
lesznek színház-, mozi- valamint koncertjegyek az ország bármely
területére, az esetleges felvilágosítás mellett. Üdülési csekk is igényelhető.

AJ. ifi és sporttáborra vonatkozó hír, hogy avolt. Kiss Sándor-féle sör
kertet bontják, s ebből épül a tárborban egy nagy, közös helyiség, továbbá
afaházak renoválása is beindult.

Május i-jén aSportcsarnokban labdarúgótorna lesz a budapesti
Vasas, a békéscsabai Bora Patric, a Gyomai Öregfiúk és a békéscsabai
Előre öregfiú csapatai között.
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Az 1848-as helyi eseményekriíl • Ágoston Sándorról és könyvériíl
Aközelmúltban megjelent DR. ÁGOSTON SÁNDOR könyve: Ahazáért

és a szabadságért előre! Gyomaiak és endrödiek a dicsőséges

1848-49-es szabadságharcban címmel. Atelepülés több helyszínén ren
dezett könyvbemutatókat követően beszélgettünk aszerzővel.

• Mi adta az apropót eszép, átfogó tartalmú kó"nyv megírásához?
Először is, megtiszteltetésként veszem, hogy én írhattam meg ezt a

helytörténeti könyvel. így szerettem volna emléket állítani agyomai és endrődi

földijeimnek. Úgy lerveztem, hogy 2003-ban megjelenik ez a könyv a 155.
évfordulóra, azonban mindig újabb adatok merültek föl, újabb információkat
kaptam, amelyeket be szerettem volna éprreni akönyvbe.

• Talán van, aki nem tudja, hogy Ágoston Sándor gyomai származású...
Én a régi gyomai vásártéren, az akkori Táncsics Mihály utcában, a régi

családi fészekben nőttem fel, majd az Arany János utcába költöztünk, ahol Biró
asztalosékkal szembe-szomszédságban laktunk, hosszú évtizedekig.

• Az anyaggyűjtés, amely egy történelmi tárgyú könyvnél nem egyszerű,

hogyan tMént, és mennyire volt eredményes?
Meglehetősen bonyolult voll. Kutatni kellett a Gyulai Levéltárban, az

Országos Levéltárban, a Hadtörténeti Múzeum Levéltárában, az Országos
Széchenyi Könyvtárban, többek között. Meg kell említenem, hogy az endrődi

adatokra vonatkozó levéltári feljegyzések hiányosak vallak. Csak Úgy tudtam
ehhez anyagat szerezni, hogyamegyei, aszarvasi járási, akkori főszolgabirói

anyagokat is át kellett néznem. Akönyvírás folyamán két munkára is támaszkod
tam: Oláh György: Békés vármegye 1848-49; és dr. Jároli József történész
levéltáros munkái, amelyek 1848-49-cel kapcsolatosak. Nem lehet ugyanis
kiemelni csak a gyomai, endrődi eseményeket. hanem bele kell illeszteni az
országos és avármegyei eseménysorba ezekel.

Ebben az időben három nagy probléma kötötte le a gyomaiakaI. Első az
úgynevezett legelőfoglalási dolgok, agyomai, az endrődi földmüvelők, valamint
Wodiáner földbirtokos viszonya. Azután az 1848-as tűzvész, amely során 1848.
április 8-án, szinte afél falu atűz martaléka lett, köztük aközségháza, templom,
aparókia, az iskola és huszonhárom lakóház. Aharmadik dolog pedig az, hogy
a szabadságharc során az elöljáróságnak, a lakosságnak sok feladata volt:
mozgósílások, bevonulások, délvidéki menekültek fogadása, hadfelszerelések
szállítása, élelmiszer biztosftása..

• Mennyi időt vett igénybe akönyv elkészülése?
Közben más feladataim is voltak, más könyvet is írtam. A dévaványai

Eötvös József Gimnáziumot és Szakképzőt is szerveztem. Ezt megelőzőleg

megírtam aSzociáldemokrata párt története Békés vármegyében 1944-48 címü
tanulmányt (úgy néz ki, hogy ez egy ismételt kiadásban megjelenik); ezt követte
a Dévanyányai önkéntesek és honvédek az 1848-49-es szabadságharcban
című könyv. A következő munkám egy dévaványai helytörténeti könyv volt, a
Dévaványai középfokú oktatás megvalósítása 1989-1999. Ebben tíz év kemény

. ~ .. ' -,
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A március 15-1 ünnepségen - az endr6di városrészen -
a koszorúzásra várók sora. EI6térben Földesi Zoltán
országgyűlési képvisel6, dr. Dávid Imre polgármester

és dr. Csorba Csaba jegyz6

munkájáról számolok be, amikor az elhatározástól a megvalósításig leírom az
ipari iskola és a gimnázium megszervezésél. Ezen kívül tizenkettedik éve
képviselő vagyok Dévaványán, és egyébként rólam mindenki tudja, hogy
gyomai vagyok, ezt bátran vallom is.

• Ezek után nyilvánval6, hogy késztetést és elhivatottságot érzel magad
ban, hogy megörökítsd gondolataidat, kutatási eredményeidet az utókor
számára...

Édesapámtól, nagyapámtól nagyon sok történetet hallottam atelepüléssel,
és természetesen, a családunkkal kapcsolatban is. Úgy gondoltam, hogy ha
történészként ezeket megörökílem, akkor azzal rosszat nem teszek... Ezzel is azt
próbáltam elérni, hogy igenis emlékeuen a gyomai és endrődi közösség, a
lakosság, hogy ősei bátran kivették részüket az 1848-49-es szabadságharcból.

Az endrődi honvédek, hazafiak a33. zászlóalj kötelékében, az 1849. február
5-i, branyiszkói áttörésben hősies helytállást tanúsítottak, majd megmászták
Buda falát az 1849. május 4-21-i ostrom alkalmával, tehát ott voltak avissza
vételénél, majd a dunántúli harcokban vettek részt. Ezt követően - Kmety
alatt - aDélvidéken harcoltak, és ott voltak atemesvári csatában is. Agyomai
ak a30. zászlóalj kötelékében (mintegy 112 fő) Arad ostromában vettek részt,
majd 1849. március 20-án átvezényelték a csapatot Szegedre, onnan le a
Délvidékre. Egyik lényeges esemény, hogy 1849. július 14-én részt vettek a
hegyesi ütközetben az endrődiek és agyomaiak is. Érdekesség, hogy az 1700
as évek második felében agyomaiak levándoroltak a Délvidékre, pont erre a
környékre. Tulajdonképpen úgy lehet venni, hogy agyomaiak és endrődiek har
coltak Hegyes alatt aföldijei kért.

1849 januárjában a gyomaiak közül hatvannégy fő, az endrődiek közül
ötvenöt fő ment el az úgynevezett szabad csapalZászlóaljba. Harcoltak Arad alatt
és a Délvidéken. Ez acsapat négyhónapos időlartamra vállalta aharcot, majd
ennek letelte után, 1849 májusának végén feloszlott. Egy részük hazatért, atöb
biek pedig áttértek más alakulatba. Az elesettekről van ugyan adat, de ez is
hiányos.

Úgy az endrődi, mint agyomai asszonyok is részt vettek aszabadságharc
ban. Az endrődiek mentek acsapattal aDélvidékre, agyomaiak pedig szállítási,
ellátási, ápolási, adománygyűjtő feladatokat láttak el.

• Mi apedagógiával kapcsolatos távlati terved, és esetleg újabb könyv is
következhet?

2005 májusában szeretném ismét megpályázni az Eötvös gimnázium igaz
gatói posztját Dévaványán, mert hiszen els6dlegesen pedagógus vagyok.
Egyébként a politikában most függellenként tevékenykedem, mert így lehet,
felfogásom szerint, tisztességesen, részrehajlás nélkül politizálni. Könyvtervről

annyit, hogy még nincs konkrétum, de gondolkozom az 1919-20-as román
megszállás témáján, hiszen még nincs amegyében erre vonatkozó átfogó iro
dalom.

55. évforduló

LENDVAI
LÁSZLÓ és neje,
KOVÁCS ILONA
április i5-én ünnepli

házasságkötésük

ötvenötödik évfor

dulóját.
Ebből az alkalomból
szeretettel köszöntik
őket: családjuk,
barátaik, ismerőseik l
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A10. pék-, cukrász szakma kiváló tanulója versenyen, $zabadkfgyÓson.
1. helyezett lett Katona Balázs pékgyakoriaiból.

Aképen Gubucz József igazgatóval és Tótka Margit elméleti felkészítő tanárral

DOMOKOS LÁSZLÓ
országgyűlési képviselő

Felhívás
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogya Fidesz - Magyar Polgári
Szövetség 2005. március 31·től minden héten csütörtökön, 9
órától 11 óráig Gyomaendrődön, az endrődi Művelődési Házban
(Blaha L. u. 21.) ügyfélfogadást tart.

Mindenkit szeretettel várunk!

Anne-Mari Pruvot és Auxélie Permingeat városunkban való tartózkodásá
val folytatódik a két megye (a francia Deux-Sevres és Békés megye)
együttműködése. Partnerként ebben részt vesz amegyét koordináló Dél-Alföld
Európai Unió Gazdasági Kulturális Egyesület, a vele együttműködő

intézmények, a Bethlen Gábor Szakképző Iskola, a Kner Imre Gimnázium és
Kollégium. Akét hölgy Anne-Mari és Auxélie aBethlen iskola tangazdaságában
tölti nyolchetes tanulmányi gyakorlatait. A francia felsőoktatásban részt vevő

hölgyek a gyomaendrődi tapasztalatok alapján írják majd meg a szakdolgo
zataikat. Ennek témája egy kecskefarm sikeres működése, az állatok takarmá
nyozása és a sajtkészítés. Ezzel kapcsolatban, májusban, egy francia sajtfóru
mon is beszámolnak tapasztalataikról.

A diákok gyakorlati cseréje kiváló szakmai lehetőség a gyomaendrődi

Bethlen iskolának és aKner Imre gimnáziumnak, amely intézmények nagyon jól
együttműködnek a diákok felkészítésében, küldésében. Ez az egyik lényeges
eleme annak, hogya hallgatók egyenes kapcsolatot teremtsenek afranciákkal,
azokat az alapszintű nyelvi készségeiket. amelyeket itt szerezhetnek a két
intézményünkben, agyakorlatban tökéletesítsék, aszakmai tudásuk mellett. Az.
sem elvetendő, hogy megismerhetnek egy idegen országot, más életvitelIel,
más kultúrával ...

Jelenleg hét gyomaendrődi diák tartózkodik kint, nagyon jól érzik magukat
amindennapi munkavégzés mellett. Őket anyáron még újabb hét tanuló követi.
Ezért lelkileg, nyelvileg, szakmailag közösen fel készítve állnak majd útrakészen
a két iskola diákjai, hogy sikeres legyen a gyakorlati tevékenységük Francia
országban. Akulturális programokat és aszervezést aDél-Alföld Európai Unió
Egyesület tagjai végzik, természetesen, szorosan együttműködve arent említett
intézményekkel. Ugyanis nem csak aszakmai gyakorlat, hanem kulturális prog
ramok, múzeumlátogatások is várnak afiatalokra, ezérl fontos különböző tfpusú
embereket belevonni afolyamatba. Ide tartozik, hogy meghívást kaptak aközel
gő (április 30.-május 1.) Gyomaendrődi Nemzetközi Sajl- és Túrófesztiválra
ottani francia partnerkiállítók, amit el is fogadtak. Ezzel is városunk jó hírneve
öregbedik, oktatási eredményei kapnak hangot, de erősödik intézményeink és a
non-profit szervezetek kapcsolata is, mindkét megyében.

(Az információt Davidovics László programkoordinátor nyújtotta a
Hfradónak.)

BETHLEN-OLDAL • BETHLEN-OLDAL • BETHLEN-OLDAL • BETHLEN-OLDAL • BETHLEN-OLDAL

ALeonardo-program hírei SPORT
Szeptembert61 elindult a felkészülés a Bethlen iskola sportberkeiben. Az.

els6 nagypályás, meghívásos labdarúgó bajnokságot a békéscsabai Trefort
Ágoston iskola szervezte. Atizenegyedik ilyen jellegű, korosztályos megméret
tetésen az iskola csapata hatodik lett.

AMikulás kupán, Kétegyházán, tizenkét csapat küzdött, két korcsoportban.
Az ötödik korcsoportos csapatunk második, a hatodik korcsoportos teamünk
viszont els6 helyen végzett.

Decemberben részt vett csapatunk aKarácsony kupán, itt Gyomaendrődön,
amit mi is rendeztünk. Négy csapat részvételével zajlott aküzdelem, s ekkor a
Bethlenes fiúk elsők lettek.

A Móra kupán, Szegeden, szintén korcsoportos versenyen vettünk részt.
Nyolc csapat közül amásodikként végeztünk.

A Farsang kupát Kétegyházán rendezték, tizenkét résztvevővel. Ezen a
kupán amásodik helyet értük el.

Március 15. kupán két csapattal álltunk rajthoz Gyomaendrődön, a
Sportcsarnokban. Az. első csapatunk az első, míg a második csapatunk a
negyedik helyen végzett.

Most akészülődés, felkészülés folyik aMezőgazdasági Tanulók Nemzetközi
Sportversenyére, aminek Békés városa ad otthont az idén. Erre egy szlovák és
egy román csapat is érkezik, ez utóbbi a testvérvárosi Nagyenyedről. A sport
ágak ezen amegmérettetésen fiúknak: atlétika, akadályverseny Ás labdarúgás;
lányoknak: kézilabda, atlétika és akadályverseny lesz. Ezt követően pedig aDél
területi Bajnokság következik Békéscsabán. Ezen mintegy tizenöt résztvevő

csapat nevezését fogadták eddig el, négy megyéből.

A női kézilabda csapat a Karácsony kupán harmadik helyezett, a férfi
kézisek elsők lettek AMóra kupán, Szegeden, negyedikként végeztek.

Tisztelettel: Domokos László Aszabadkígyósi versenyen dr. Marton István FVM oktatási, kutatási lőosztályvezető

és Kocsis Lajos pék oktató, Katona Balállsal
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*Olvassunk f'r11~()kt1 GU:"uP (
"A nagy könyv" címmel nálunk is, Magyarországon, elindult egy olvasást

népszerűsítő műsorsorozat. Hasonló műsorok már több országban mentek:
Angliában ("A nagy olvasnivaló"), Németországban (..A legjobbak - a nagy
olvasás") címmel futottak.

A programot a tömegmédia, az MTV irányítja. Tehát keressük
Magyarország kedvenc regényét, háromnegyed éven keresztül: márciustól
decemberig.

Szavazni lehet könyvesboltokban, iskolákban, könyvtárakban, művelődési

házakban, színházakban, szórakozóhelyeken, ingyenesen beküldhető

szavazólapokonés az internetes honlapon.
Az olvasás ügye újból időszerű, mivel elkeserítő, hogya magyar diákoknak

csak mitegy afele képes amindennapi élethez szükséges olvasásértésre.
AVárosi Könyvtárban (Kossuth u. SO.) kitölthető aszavazólap, amellyel a

kedvenc magyar, illetve külföldi regény szerzőjére és címére kell voksolni. Itt, a
helyszínen található szavazó ládába pedig 200S. április 1S-ig lehet bedobni.
Április 23-án közlik az első szakasz száz legnépszerűbb regényét.

A második szakasz ősztől indul, végül december 1?-én derül ki, melyik
regény lesz Magyarország kedvenc könyve 200S-ben. Aszavazók között egy db
1S0 ezer forint, egy db 100 ezer forint és egy db SO ezer forint értékű könyv
utalványt sorsol nak ki.

AVárosi Könyvtár dolgozói az alábbi alkotásokat jelölték:
Kiszely Zsuzsanna Veres Péter: A Balogh család története; Druon: Az

elátkozott királyok
Nagy Piroska: Fekete István: Vuk; Eric Knight: Légy hű önmagad hoz!
Kakati Ágnes: Rideg Sándor: Indul aBakterház; Margaret Mitchell Elfújta a

szél
Klimó Mária: Gárdonyi Géza Egri csillagok; A. A. Milne: Micimackó
Hajdú László: Tersánszky Józsi Jenő: Kakukf( Marci; Jaroslav Hasek: Svejk,

aderék katona.
Június 9-én az intézmény vendége atehetséges, népszerű, fialal próza- és

drámaír~ Há.y János lesz, kinek művét, a G~ZrYEREK-et bemutatja a
Komédlas Kor. ,f'.,.- 1\." .y ( H 'd' Lá ló
-= .". ..~jeu ,', ev ":0'(~' aj u sz

bYg RnIcn ~~-_.- ",,-

"OV_ PlSns.'h

Sikeres évadkezdés
a Rumba Tánekubban

Januárban kezdődött egy új versenyévad, amely nagyon sikeresen
indult a Rumba TSE versenyzői számára. Gombkötő Imre és Malina
Andrea Angliában, az LIK Open nagyszabású táncversenyen szerepelt
eredményesen. Itthon Perei Péter és Sárközi Noémi ért el nagyon szép
eredményt, mind a tíztánc, mind pedig a latin ranglista versenyen. A
februári hajdúböszörményi és kistelki kiemeit ranglista versenyeken is
csak hajszálon múlt, hogy nem ők állhattak adobogó harmadik fokára.
A kiemeit versenyt kísérő klubközi versenyen Filimon Miklós és Kéri
Katalin aranyérmet szereztek, míg Csapó László és Fónagy Zsófia
negyedikek lettek. A február végén Békéscsabán rendezett tánc
versenyről pedig Molnár Ádám és Paróczai Rebeka egy-egy ezüst- és
bronzéremmel, míg a Mészáros testvérek egy negyedik helyezéssel
tértek haza.

Március 5-5-án Nyíradonyban, adebreceni Valcer Táncstúdió ren
dezésében zajlott a Kelet-Magyarországi Területi Táncbajnokság. A
nagyszabású versenysorozaton Békés megyéből békéscsabai,
békésszentandrási, gyomaendrődi, orosházi és szarvasi táncklubok
versenyzői vettek részt. Közülük is kiemelkedően eredményesen szere
peit városunk Rumba Táncklubja, amelynek versenyző i hatszor állhat
tak adobogóra. Molnár Ádám és Paróczai Rebeka arany-, Perei Péter és
Sárközi Noémi egy-egy ezüst- és bronz-, Deák András és Andor Barbara
egy ezüst-, míg Filimon Miklós és Kéri Katalin, továbbá Mészáros
András és Mészáros Györgyi egy-egy bronzérmes helyezést ért el. Ezen
túl még egy ötödik helyezést ért el Kulik Andor és Lázár Rebeka agyer
mek latin, valamint hatodik helyezést ért el Mészáros Oénes és Diós
Judit aDosztályos standard kategóriában.

Megyeri László klubvezető beszámolt továbbá arról is, hogy ezen a
hétvégén egy senior korosztályú hobby-versenyző párosuk, Makra
Győző és Tóth Zsuzsa Ausztriában, egy nemzetközi táncversenyen
negyedik helyezést ért el. Czeglédi Dávid és Andor Nikola március
20-án tovább szaporította a klub bronzérmeinek számát, a szlovákiai
Nagykaposon megrendezett nemzetközi táncversenyen elért harmadik
helyezésével.

Aklub versenyzői előtt akövetkező két hónapban amagyar bajnok
ságokon és ranglistaversenyeken túl, komoly nemzetközi megméret
tetések is várnak. Először Csehországban, Ausztriában és Szlovéniában
fognak rangos nemzetközi mezőnyben rajthoz állni. A Rumba TSE
életéből, eredményeiről és további terveikről az érdeklődők aWWWJum
batse.hu internetes portálon is tájékozódhatnak.

Aképen aKelet-Magyarországi Területi Táncbajnokság döntősei a
Rumba TSE-ből
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Fatelepítési program zöldellő városunkért (II.)

JUDO, THAI·BOX

KORAI KULLANCSVESZÉLY!
Felhivják afigyelmét, fŐleg aszabadban tartózkodóknak. túrázóknak,

hogy meglehetősen elszaporodtak már a kullancsok amegye egyes
területein. Atermészetben dolgozóknak, de bárkinek ajánlott avédőoltás

avirusos agyvelő- és agyhártyagyulladás ellen. Akinél már megtörtént a
baj, akullancsot ki kell húzni acsfpés helyéből csipesszel, vagy köröm
mel. Az sem baj, ha beszakad afeje, mert avírus aparazita testében van.
Ne csöppentsünk rá olajat, zsiradékot, mert akullancs ekkor öklendezni
kezd így a testünkbe jut a kór. Ha az eltávolítás után piros kör marad a
bőrünkön, iránya bőrgyógyász - szól a jó tanács. .

A BékéS Megyei Kano Judo SE Gyomaendrődi Szakosztályának 5 tagja részt veli
március 12-én, a S01l0n megrendezett Regionális Judo Bajnokságon. Itt a következő

versenyzóink értek el eredményeket:
Szabó Emese I. hely; Kiss Martin III. hely; Mezei Vilmos III. hely; Zeitler Norbert

IV. hely és Zeitler Gyöngyi V. hely. [gy aszakosztályi rangsorversenyben Szabó Emese
vezet 8ponttal.

A BMKJSE Gyomaendrődi Szakosztálya és a HunBox SC Gyomaendrőd sporte
gyesületek 2005. április 1-jétól megújult környezetben, 200 m2-en várja a judo és a
thai-box sportok barátait. Edzések minden hétfőn, szerdán és pénteken
Gyomaendrődön, a Mirhóháti utca 33. sz. alalllévő, újonnan megnyílt Gyomaendrődi
Szórakoztató Központban. Judo 17 órától, tha i-box 18.30 órától.

Érdeklődni lehet a helyszinen. valamint az alábbi telefonszámon: 06/20/3814-

Az el6ző részben ismertettük a2005. évi fatelepítési programot, mely
ben kitértünk az egyes közterületek meglévő, illetve kialakítandó faál
lományának jellemzésére. Most a következő táblázatban összefoglalva te
kintsük át afák faj, illetve fajta szerinti megoszlását:

Tervezett ültetéslldö Tavasz Ösz
Fafajok
Hegyi juhar 80 80
Korai juhar, alapfaj 7 7
"Columnaris" 30 30
"Emeraid Queen" 111 24 135
"Deborah" 8 8
"Crimson King" 3 5 8
Tatár juhar 3 3
Magas kőris 3 4 7
Magyar kőris 17 17
Keskenylevelű kőris "Raywood" 12 15 27
Aranyk6ris 2 7 9
Virágos kőris 2 2
Kislevelű hárs 14 32 52
Ezüst hárs, alapfaj 32 10 42
"Szeleste" 8 2 10
Kocsányos tölgy 7 36 43
Oszlopos tölgy 20 20
Oszlopos fekete nyár 3 3
Fehér nyár 2 6 8
Gyertyán, alapfaj 7 14 21
Oszlopos gyertyán 41 41
Fehér fűz 2 2
Összesen (db) 201 374 575
Atáblázatból látható, hogya tervezett telepítésekben az alapfajok mel

lett el6állftott fajták is nagy számban találhatók, amelyeknél a fák kedvező

tulajdonságai (lombszíneződés, koronaforma, az alapfajnál nagyobb
mértékű tűrőképesség stb.) emelkednek ki.

Kner Kupa sikerek
Gyomaendr6d másik táncos klubja is sikereket ér el. A

közelmúltban, Békéscsabán, a sportcsarnokban rendezte
meg a Gyomaendrődi Kner Tánc-Sport Egyesület a Kner
Kupa klubközi táncversenyét. Gyermek II. korosztálytól
egészen a B felnőtt kategóriáig, tizenöt verseny zajlott le a
programban. A megmozdulás sikerességét az is bizonyítja.
hogy az ország harmincöt egyesületéb61 és klubjaiból száz
negyven páros állt rajthoz. Külön öröm, hogya romániai
Nagyvárad táncosai is eljöttek, parkettre léptek. A Kner TSE
párosai közül mindenki eljutott a középdöntőig, tizenhárom
párosuk pedig a döntőbe.

A gyermek II. kategóriában Tótka Sándor-Szalóki
Nikoletta bronzérmet szerzett. A Nagy Benjámin-Piltz Kitti
páros negyedik, Fülöp Péter és Ács Fruzsina pedig hatodik
lett. A junior I. korosztály párosai között Spák Patrik-Jákob
Klaudia a dobogó harmadik fokára léphetett fel, latin táncból
ugyanakkor az ötödikek lettek. A junior II. B-s versenyzők,

Kurilla László-Meszlényi Viktória aranyérmet érdemelt ki.
Márki Norbert és Kovács Renáta E junior II. kategóriában la
tinból negyedikek lettek.

Aranyérmet vihetett haza a Kocsis Tamás-Wagner Ildikó
páros C ifjúsági latin korosztályban, továbbá standardból
ötödik helyezést értek el. Seres Gábor-Magura Mirjam az E
ifjúsági standard és C ifjúsági latin korcsoportban harmadik
lett. Bíró Márton és Tóth Magdolna C ifjúsági latin
kategóriában negyedik helyet érdemelt. C ifjúsági standard
kategóriában Oláh István és Oláh Tünde a dobogó harmadik
helyére állhatott.

A felnőtt párosok is jól szerepeltek. Timár Tamás (Kner
TSE)-Lukoviczky Katalin (Sziluett TSE) C osztályban ötödik
helyen végzett. Hajas Tibor-Kurilla Enikő B osztályban
ezüstérmet. Nagy Péter-Kis Viktória az E korosztályban szin
tén ezüstérmet érdemelt ki, B latin kategóriában pedig
negyedikek lettek.

Az érem, a kupa és az oklevél mellé a dobogós tán
cosokat ajándékokkal is jutalmazták, a szponzoroknak
köszönhetően. -Ny.L.-

Avárosokban amegnövekedett környezetterhelés következtében aha
gyományos növényanyaggal és módszerrel végrehajtott utcafásítás nap
jainkban már az esetek jelentős részében nem felel meg az elvárt
követelményeknek. Út menti sorfáknak azok a fajok alkalmasak, amelyek
egyenes törzset és felfelé törekvő koronát nevelnek, ágaik nem törékenyek.
A városokban a felsorolt tulajdonságoknak még kiváló tűrőképességgel is
kell párosulniuk, ezt a növénycsoportot éri ugyanis a legerősebb károsító
hatás. A város nagy forgalmú útjai mentén lévő fáknak talán a
szárazságtűrés a legfontosabb sajátosságuk, de ezen kívül más károsító
tényezők is befolyásolják anövények állapotát. Ilyen például ajárműforga

lom vibrációs hatásától összetömörödött talaj, a burkolat alatt. a tömör
talajban jelentkező levegőtlenség (oxigénhiány), a talaj és a levegő szen
nyezettsége, atél i sózás következtében atalajban jelentkező magas só-kon
centráció, továbbá agépjárművek, építkezés, közműfektetés és vandalizmus
okozta különböző törzs-, korona- és gyökérsérülések.

Az egészségesebb környezet megteremtésének fő eszközei az
esztétikus, jól karbantartott zöldfelületek. Ezért ezek létesítéséhez fel kell
használnunk a nemesítés, a fajtakiválasztás és értékelés. a talajtan, az
agrokémia, valamint azöldfelüleHétesítési módszerek fejlesztésének legú
jabb eredményeit.

A tervezett utca- és térfásításokkal megerősíthet jük településünk ked
vező ökológiai kapcsolatait, továbbá abelterületek fásítása nagy szerepet
kaphat avárosi környezeti nevelésben, amely aközvetlen környezet megis
merésére és megóvására késztet.

Oláh János
098.
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THERItIl
Epítőipari Szövetkezet

TEVÉKENYSÉGEINKET PIACKÉPES ÁRON KíNÁLJUK
• Magas- és mélyépítési munkák generál kivitelezése, tervezése
• Transzportbeton értékesítés, szállítás
• Egyedi asztalos termékek gyártása
• lnterspan bútorlap-értékesítés
• Építőipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru,

keretes állvány, útpanel. ..)
Eladó: 1 db 39 személyes Ikarus autóbusz

1 db fix platós IFA pótkocsi
Érd.: 30/9552-374

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

Telefon: 06-66/282-802, 06/30/6384-690, 06/30/6388-953

• Fürdőszobáját felújítja?
FIGYELMÉBE AJÁNLOM:

csaptelepek, radiátorok, ötrétegű csövek, idomok,
boylerok, kazánok, fürdőkádak, zuhanykabinok kaphatók.

Ajánlatunk:
idomvasak, kerítésanyagok

STIHL láncfűrészek és tartozékaik

OTP áruvásárlási hitelakció!
Ügyintézés a helyszínen!

Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
* alapítva 1957. május 18. *

Újabb szolgáltatással az Önök
nyugodt kényeiméért!

Vegye igénybe a kirendeltségen a

SZÉFSZOLGÁLTATÁST,

helyezze el értékeit,
és mi megőrizzükazt!

A MI BIZTONSÁGUNK
AZ ÖN BIZTONSÁGAl

A részletekról, kérjük, érdeklődjön
a takarékszövetkezet

kirendeltségén !

Értékeljük együtt értékeinket!

A HASZNÁLTCIKK
ÜZLETBEN

..UTÓ•••KOI. ... MK

bútorok, kerékpárok, függönyök,
hűtők stb. széles választékban kaphatók!

Gyomaendrőd, BAJCSY-ZS. út 58.
(az Ezerjó mellett).

AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja·33.
Gyomaendrődi Autósiskola

az alábbi időpontban és kategóriákban
tanfolyamot indít

Gyomán: 2005. április 12-én 17 órakor
Endrődön: 2005. április 12-én 17 órakor

(Déryné Művelődési Otthon)

~ Személygépkocsi, .
..-r motorkerékpár, "

segédmotoros kerékpár
Jelentkezni: Gyomaendrőd. Kossuth u. 18. Tele/oíJ: 661285-556. 06/30/4025-878

Foglalkozások: kedd, csütörtök 17-20 óráig
Űgyfélfogadás: hétfő, szerda, 17-18 óráig Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig: 13-17 óráig,

Szombaton: 9-12 óráig

TÜZÉP.TELEP
Gyomaendrődön,az endrődivásártéren

építőanyagok gyári áron
• oltott mész. kovács-szén,. orosz szén,

akác, vegyes tölgy tűzifa

Értékhatár felett kedvezményes házhozszállítás

Tüzelöutalványok beváltása!
Telefon: 06/30/3343-791, 06/30/6318-071, 66/284-812 este
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GYOMAENORŐOIBÚTORBOLT
Kisréti utca 36. szám

(volt Tejcsarnokkal szemben)

Térjen be hozzánk
és tekintse meg 2005. évi katalógusainkat!

Szövet- és méretválaszték alapján rendelheti meg
legújabb heverőinket és franciaágyainkat.

3+1+1 ülőgarnitúráink szövetválasztással, különböző

fém, illetve bükk lábakkal, igény szerint fabetétekkel
megrendelhetők.

Szoba, konyha és kiegészítő kisbútoraink
4 féle stílusú díszítő elemekkel készülnek

(bútorlap, fóliás, antikolt, betétes).

ABeneficial Rt. és aCredigen Bank Rt. kedvező hiteIle
hetőségeibői választhat. Ügyintézés ahelyszínen!

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 9-17 óráig,
szombaton: 9-12-óráig

telefon: 66/282-068

a.art Üzletház
Közeleg a ballagások ideje.

Készüljön fel erre! Nálunk választhat
fényképezőgépet, filmeket, elemeket!

Folyamatos RGFR akclókl
Amatőrfilm kidolgoz6s kiváló minőségben.

Papírkép készítés bármilyen digitális
hordozóról.

Különböző ajándéktárgyak. órák.
Aronl,)- és ezüstékszerek javítása,

tört aranyból ékszerkészítés.
Bővült a mintakollekciónk is!

Rranyékszer vásárláshoz tört arany
azonnali cseréjel

Ajándékutalvány állandóan kaphatól

OMart Üzletház, Gyomaendrőd, Fő út 216.
Tel.: 66/284-815

OMart Könyvesbolt
Kötelező és ajánlott irodalom

VERS- és PRÓZR(mese)íRÓ pályázatunk
18 éven aluliak számára, kötetlen témávol,
maximum 4xA/4-es oldal terjedelemben,

tovább tart!
Beküldési határidö: április 30.
(Név, cím, életkor megjelöléssel!)

József Attila tiszteletére
a ZRIHEGYEZÖK müsorát hallgathatják

meg az üzletben
ÁPRILIS ll-ÉN 17.30 órától.
Mindenkit szeretettel várunk!

OMart Könl,)vesbolt oz OMart Üzletházban
Gl,)omaendrőd, Fő út 216. Tel.: 284-815

5500 Gyomaendrőd,VI. ker. 540.
. Iel:lfax:06-:()6-38(?-186!_ 0~/~9L3348_-:018

Építő1pari szolgáltatás, szennyvízcsatorna
építés, úttervezés, -kivitelezés

ÉpítéSi anyagok: sóder Ilomok. cement. mész.
szállítása
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KÖZALAPíTVÁNY GYOMAENDRŐD VÁROS KÖZGYŰjTEMÉNYEIÉRT

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2004. ÉVRŐL
Statisztikai számjel: 19058733-9199-331-04

1. Számviteli beszámoló - A Közalapítvány egyszerüsített éves beszámolójának mérlege

Sor A tétel megnevezése
szám

adatok E Ft-ban
Fenntartási, működés célú
Előző év Előző év(ek) Tárgyév

helyesbítései

283 324

1258 1180
1258 1180
700 700
558 480
212 -79

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11 .
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

A) Befektetett eszközök (2-5. sorok)
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
IV. Befektetett eszközök értékbecslése
B) Forgóeszközök (7-10. sorok)
I. Készletek
II. Követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
C) Aktív időbeli elhatárolások
ESZKÖZÖK (AKTíVÁK) ÖSSZ. (1. + 6. + 11. sor)
D) Saját tőke (14-17. sorok)
I. Induló tőke

II. Tőkeváltozás
- ebből tárgyévi eredmény

III. Értékelési tartalék
E) Céltartalék
F) Kötelezettségek (20.-21. sorok)
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
G) Passzívák időbeli elhatárolások
FORRÁSOK (PAsszíVÁK) ÖSSZ. (13.,18. + 19. + 22. sor)

975

975

283

1258

856

856

324

1180

Közalapítvány egyszerüsített éves beszámolójának eredmény-kimutatása 2004. évről
adatok E Ft-ban

Sor A tétel megnevezése Fenntartási, működés célú
szám Előző év Előző év(ek) Tárgyév

helyesbítései

1. A) Összes bevétel (2-6. sorok) 4305 1986
2. 1. Alapítótól kapott támogatás 2120 1500
3. 2. Államháztartás alrendszeréWI kapott támogatás 1172 120
4. 3. Pályázati úton elnyert támogatás 850 300
5. 4. Egyéb adományozóktól kapott támogatások 100 14
6. 5. Egyéb bevételek 63 52
7. B) Összes költség, ráfordítás (8-14. sorok) 4093 2065
8. 1. Anyagi jellegű ráfordítások 367 453
9. 2. Személyi jellegű ráfordítások 1557 671

10. 3. Társadalombiztosítási járulék 502 217
11. 4. Értékcsökkenésí leírás 251 119
12. 5. Egyéb költségek 1395 602
13. 6. Egyéb ráfordítások 21 3
14. 7. Pályázati úton nyújtott támogatások
15. C) Adózás előtti eredmény 212 -79
16. D) Adófizetési kötelezettség
17. E) Tárgyévi eredmény (15-16. sor) 212 -79

Személyi jövedelemadó 1%-ot kaptunk: 23 106 Ft-ot, melyet pályázati önerő fedezésére használtunk fel.
Ezúton is köszönetet mondunk támogatóinknak!
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Hunya Alajos: 90 éve, hogy kitört az elso világháború (IX.)
Mielőtt ahadifoglyok hazatérésével foglalkoznék, feltétlenül szólni

kell atáborok egészségOgyi helyzetéről. Ahadifogságba került katona,
illetve hadifogoly számára alegfontosabb életszükséglet az élelem és a
fedél alá jutás volt. Ugyanilyen fontos volt az egészségügyi ellátás is.
Sok ember összeterelése, a nem kielégítő táplálkozás, hiányos
tisztálkodás, alsóruha tisztftásának elmaradása, mely a férgek elsza
porodását eredményezte, mindezek együttvéve a fertőzések meleg
ágyai voltak. A barakkokban a levegőtlenség, túlzsúfoltság volt a
jellemző.

Ahadifogságba került magyar orvosok a háború legelején még a
genfi vöröskeresztegyezmény érvényességében bíztak. A genfi
egyezmény részletesen rögzítette a hadifogoly élelmezését, egészség
ügyi ellátását, kommunikálását (levelezés biztosítása) a családdal. A
világháború szelleme azonban minden előzetes megegyezést semmis
nek tekintett. Különösen a második világháborúban volt ez érezhető,

mert minden a fogolyőröktől, lágerparancsnoktól függött. 1914 után
nemzetközi vöröskeresztes aktivisták járhatták a lágereket, és részletes
jelentéseket küldtek központjuknak. Ezeket az aktivistákat kötelesek
voltak beengedni a lágerekbe és segíteni a munkájukat. A fogságba
került magyar orvosok önfeláldozó, lelkiismeretes munkájának, az
otthon beléjük oltott kötelességérzetnek, ahazájuk iránt érzett szeretet
nek köszönhető, hogy afogságba jutott foglyok helyzete az ellenséges
hatalom közönye, sokszor rosszindulata ellenére tűrhető volt. Amagyar
fogolyorvosok a legsúlyosabb körülmények között, életük állandó
veszélyeztetésével, sokszor feláldozásával tettek eleget köte
lességüknek.

Édesapám vakbélműtét jét 1919. január 28-án, Vlagyivosztokban
magyar orvos végezte, sikerrel. A fogolyorvosok közül hivatásuk tel
jesítése közben sokan estek áldozatul adühöngő járványoknak, főleg a
kiütéses tífusznak. Járáványkórházban való egészségügyi ellátás, gyó
gyítás békeidőben is fertőzés veszélyével jár. Mennyivel inkább ki voltak
téve ahadifogoly orvosok a fertőzésnek, akiket a rossz táplálkozás, a
lelki szenvedések ellenállóképességükben megtörtek. Ehhez járult még,
hogy ajárványok idején akórházak túl voltak zsúfolva, aférgek elsza
porodtak, afertőtlenítő anyagok kifogytak, és atéli időben akővé fagyott
föld miatt az áldozatok teteme sokáig temetetlenül feküdt. Különösen a
krasznojarszki kórházakban (ezekben civil betegek is feküdtek) hunyt el
sok orvos, de a nagy Oroszország minden részén, aszibériai hófödte
síkságon is alusszák örök álmukat, akik kötelességteljesítés közben hal
tak meg.

.Igen szomorú dr. Fábián Béla főorvos története. 1920 januárjában,
Krasznojarszkban, a kiütéses tífusz sok emberáldozatot követelt. Egy
medikus igen járatos volt a szérumkészítésben, akit meg is bíztak
készítésével, és elsőként az orvosok, illetve a kisegítő személyzet
részére adták be az oltóanyagot. Pár nap múlva mindannyian meg
betegedtek, majd elhunytak. Az áldozatok között volt dr. Fábián Béla
orvos is. Hazautazás előtt állott, de kötelességérzete azt sugallta, hogy
előbb segítsen bajtársain, majd ajárvány legyűrése után menjen haza.
Feleségének írta búcsúlevelében: "Én egyetlen, drága, jó Feleségem!
Ma délben megbetegedtem. Hőmérsékletem magas. Munkatársaim
legtöbbje már 4-5 napja kiütéses tífuszban fekszik. Nekem is az van.
Éppen ezért még most, mikor teljes tudatomnál vagyok, szeretnék bú
csút venni Tőletek! ..." Egy hét múlva meghalt. Úgy a civil lakosság
körében, mint ahadifog Iyokéban, fájó érzelmeket idézett elő ajól ismert,
lelkiismeretes orvos halála.

Abékeszerződés kimondta, hogya hadifoglyokat a lehető leggyor
sabban haza kell szállítani. Az Osztrák-Magyar Monarchia missziókat
hozott létre, és elküldte Oroszország nagyobb városaiba; ugyanis ott

ment nehezen, vontatottan a szállítás megszervezése. A Trianoni
Békeszerződés hadifoglyokra vonatkozó 144. paragrafusa a követke
zőképpen szól: "A magyar hadifoglyok és polgári internáltak hazaszál
lítása a jelen szerződés hatálybalépése után oly gyorsan, amint lehet
séges, meg fog történni, és a legnagyobb gyorsasággal végre fog haj
tatni." A147. paragrafus az alábbiakat rögzítette: "A hazaszállftás összes
költségei az útbaindítás pillanatától, amagyar kormányt terhelik."

Gyomáról, Endrődről aháború kitörésekor sok férfit behívtak, és a
frontra irányították őket. Voltak, akik abalkáni, mások az olasz, illetve
orosz harctérre kerültek. Közülük igen sokan elestek, egy részük pedig
fogságba esett. Az egyik nyugat-szibériai gyűjtőtáborban négy endrődi

találkozott: Kovács Illés, Farkasinszki Imre, Gyuricza Lajos és Hunya
Lajos. Nagyon megörültek egymásnak, és biztatták egymást, hogy
egyszer hazakenJ Inek. A transzportokat Kelet-Szibériába vitték. A
Bajkál-tótól keletre, Piescsanka lágerében három évig vollak. Közben
Kovács Illés megszökött. Mongólián keresztül Kínába jutott, majd
hosszú viszontagságok után elérkezett aSárga-tengerig, onnan hajóval
sikerült hazajutnia. A három endrődi egy fogolyszállítmánnyal a
Vlagyivosztoktól északra fekvő Pervaja-Rjecska lágerébe kerülI.

Közben avilág minden részéről megindult afoglyok hazaszállítása.
Szibériából ahazaszállítás általában vonaton történt. Arossz irányítás,
szervezés miatt 1920. október 24-én befutott egy teherszállító hajó a
vlagyivosztoki kikötőbe, melyet az amerikaiak anémetektől koboztak el.
Másnap, október 25-én 1765 magyar hadifoglyot kísértek a hajóra.
Elindulás előtt valamennyien együtt elénekelték amagyar himnuszt. A
tengeri út folyamán megkerülték Ázsiát, kikötöttek több ázsiai
nagyvárosnál (Hongkong, Szingapur, Áden ... ), a végállomás Trieszt
voll. Ahárom endrődi 1921. január 4-én érkezett haza családjához. A
magyar állam ahadifoglyok hazaszállítását 1922. december hó végével
befejezettnek tekintette. A fogságból 253255 fogoly tért haza a
következő országokból: Olaszországból 96728; Franciaországból
6715; Oroszországból 80 OOO; Romániából 7840; Kelet-Szibériából
13559; Moszkván és aFekete-tengeren át 42846; Angliából, Szerbiá
ból, Amerikából, Japánból, Kínából, Görögországból túszként 5667 fő.

Aszenvedésekkel, lelki megrázkódtatással sújtó első világháborút
követte, szűk két évtizeddel (közben gazdasági válság, acsonka ország
talpraállása) amég borzasztóbb, második világháború. Ez aháború nem
csak a fronton harcolókat sújtotta, hanem a bombázásokkal a civil
lakosságot, amikor kulturális intézményeket, templomokat, hidakat,
évszázados építményeket pusztított el. Sajnos, ennél a háborúnál is
nagyon sok hadifogoly sínylődött fogságban. Ezek szerint, mióta világ
avilág, mindig volt háború, és törvényszerű, hogy ajövőben is lesz?
Ugyanis atapasztalat azt mutatja, hogy valahol aFöldünkön nem egy,
hanem több helyen is folyt és folyik öldöklés. Nem beszélve aterroriz
musrói, mely a múlt század második felében kezdődött, és tart nap
jainkban is. Elszaporodott az önkéntes, öngyilkos merényletek soroza
ta, melyben szintén ártatlan emberek halnak meg. Felvetődik sok be
csületes emberben, hogy kiirtjuk saját magunkat, megsemmisül a
világ?

Én hiszem azt, hogy a józan ész felülkerekedik, egyes államok
összefognak, és véget vetnek apusztításnak. A költő szavaival búcsú
zom, és határozottan kijelentem, hogy az emberiség nem élt hiába:

"Még jőni kell, még jőni fog,
Egy jobb kor mely után
Buzgó imádság epedez
Százezrek ajakán!"

Folyt. köv.
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A költészet napja

-emml-

A napokban kezembe került egy
rendszerváltás környékén kiadott vers- és
novellagyűjtemény. Az első néhány oldal után
megdöbbentem. Igen, olyan silány· volt a
színvonala. Az rendben van, hogy a hirtelen jött
sajtó- és szólásszabadság friss szédületében boldog
boldogtalan kiadott rosszabbnál-rosszabb
"műveket". Központi híján nem volt önkritikája?
Megpróbáltam belegondolni.

Talán ekkor kezdődött az értékek látványos
leértékelődése? Talán csak egy lépés választja el a
silány könyveket a silány elektronikus médiától? A
sajtószabadság címszavával egyszerre mindent
szabad lett, és elárasztott az (ön)kritika nélküli
"szórakoztatás"? Persze, a cenzúra rossz dolog.
Ezért mindenkinek magának kell gyakorolnia.
Eldönteni mit "fogyaszt" és mit nem. S ahogyan a
"műanyag" ételeket is megeszi az emberek
kilencvenkilenc százaléka, ugyanúgy nem zavarja a
lelki sivárság sem? Ez van. Nem kell szeretni.

A költészet napján menjünk el egy "lelki
étterembe" a sok. "lelki hamburger" után, és
"fogyasszunk" egy kis lélekemelő szellemi
táplálékot! Ruccanjunk ki, ahogyan ünnepnapokon
tesszük, vigyük el a családot, kedvest, ismerősöket
egy "jó" helyre, ahol ilyesfajta élményekben lehet
részünk. Rohanó életünkből különben is
hiányoznak az ünnepek. Miközben a művészetre

"fogjuk", magunkra is időt szakítunk...
A költészet napja egyébként nekem tényleg igazi
ünnepnap. Egy kötetbemutatón ekkor találkoztam a
feleségemmel ...
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(Kabaré jelenet)
I I

Főszerkesztő: Egy óra múlva kezdődik a híradó, és még mindig nincs egy használható anyagunk se. Mit csinál ez a
Hanyee? (telefon csöngés)
Hanyee: Halló, főnök, itt Hanyee?
Főszerkesztő: Na végre! Van valami anyag?
Hanyee: Éppenséggel van...
Főszerkesztő: Csak azt mondd, mennyi a hulla?
Hanyee: Száz.
Főszerkesztő: Száz halott? Ez csodálatos!
Hanyee: Nem halott, hulla ... Hullahopp karika fesztivál van Salgótarjánban, százan huttall oppoznak egyszelTe
huszonnégy órán keresztúl, ezzel megdöntiK a hullallopp6zás világrekordját.
Főszerkesztő: Marha! Kit érdekel a hullahopp? Hacsak nincs köztük a Gyurcsány is. Hanyee: Ö nincs, csak Bíró lea.
Főszerkesztő: Menjen a fenébe! Ne is halljak magáról, amig nem áll elő valami használható ötlettel! (Telefoncsöngés)
Hanyec: Üdv főnök. Találtam egy féllábú parafenomént, aki kommunikálni tud a túlvilággal, és bármikor megidézi
nekünk Napóleon szellemét.
FősZerkesztő- És mi a trükkje?
Hanyee: Trilkk? Semmi tIiikk főnök, teljesen frankó, magam láttam.
Főszerkesztő: Nagy nő faló ez a fenomén? Vagy pedofil?
Hanyee: Dehogy, egy rendkívül tisztességes, földöntúli tehetség.
Főszerkesztő: Hogy oda ne rohanjak. Ez minden, amit összebÍ11 kaparni? A nézőink botrányt akarnak látni! És sok vért!
Hanyee: Hát... a hullahopp fesztivál szervezőjét megharapta egy kutya.
Főszerkesztő: Legalább veszett volt?
Hanyee: A szervező?

Főszerkesztő: A Kutya!
Hanyee: Ja, nem, törzskönyvezett palota pincsi. De folyt a vér!
Főszerkesztő: Ide hallgasson Hanyee! Én magát megölöm!
Hanyee: Jaj de jó, akkor végre lesz anyag!
Főszerkesztő: Ne kísértse a szerencséjét~ Szedjen össze végre valami használható anyagot! (újabb telefoncsengés)
Hanyec Oókedvű): Csőváz főszerk!

Főszerkesztő: Milyen jókedvű! Csak nem szerzett valami anyagot?
Hanyee: Naná, hogy szereztem! A rendőrség elfogott egy kábszer dílert!
Főszerkesztő: Ez magának anyag?
Hanyee: oe még milyen! Elsőrangú. Hozzak belőle magának is?
Főszerkesztő: Tűzharc volt?
Hanyee: Az nem, bár az ipse rálépett az egyik járőr lábára, és meg van premier plánban, amit csúnyán káromkodva
szidja a kormányt.
Főszerkesztő: Azt küldje a Hír tévének. Mi a nézettségből élünk. Még valami? Hanyee: Képzelje, kiderült, hogya
hullahopp fesztivál fővédnöke Gabriel Garcia Marquez Nobel-díjas író. Beleegyezett, hogy exkluzív interjút ad a
híradónknak.
Főszerkesztő: Hülye maga? Amikor a konkurencia híl"adójában Pongó fog nyilatkozni, én tegyel< oda egy Nobel-díjas
írót?
Hanyee: Az egyik regényében állítólag van egy tömegmészárlás.
Főszerkesztő: Jó, azt elmesélheti, tegye mellé a megharapott szervezőt, és jöhet a féllábú fenomén, ha mindhárman
hullahoppoznak közben. Elmegy egy percben a színesek között De ez még lópikula! Kap még egy utolsó lehetőséget!

Hozzon nekem igazi hullákat, és igazi Véli, különben tényleg a magáé fog kifolyni! (telefoncsöngés)
Hanyec: Halló főnök! Meg van a bomba sztorija! Egy dühöngő őrillt gépfegyvelTel kezében a hullahoppozók közé
rontott, mindenkit lemészárol t. Bokáig lehet tocsogni a vérben, mind ez eremier plánban. A Nobel díjas író lassított
felvételen könyörög az életéért.
Főszerkesztő: Na végre! Látja, tud maga, ha akar! Induljon haza, hogy még ideérjen az anyaggal!
Hanyee: Sajnos én nem mehetek, a fiúk majd elviszik. Nekem el kell tűnnöm egy időre.

Főszerkesztő: Szabadságot akar kivenni? _
Hanyee: Úgy is mondhatjuk. Főnök, ugye a gépfegyver és a brazíliai repülőjegyem árát leírhatom
költségként?

-Kövesdi Miklós Gábor-
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!1',.~ Me 'World - moes ar a......
II I I

Folytatás

Mi ajellemzően magyar MeWorld termék?
Rengeteg van, kapásból csak néhányat: Mónika-show, valóságshow-k, Dáridó, Kozsó-féle csapatok. A
mai magyar fiatalok alig találkoznak magyar termékkel (ez lehet kulturális és gazdasági termék is). Nem
kell műveltnek lenned - sugalmazza a McWorld - hiszen az a sztár Magyarországon, aki szerint Villon
focista volt, és az nyer milliókat, aki szerint Sárospatak a nyugati határszélen van.

Melyek a következmények?
Katasztrofálisak. Egyre többen megtagadják, sőt már nem is ismerik hagyományos értékeinket (ki tudja
már, mi az az illem?). Ezáltal nem lesz alap, amire építkezni lehet, nincsenek támpontok, és abba
kapaszkodnak, amit eléjük raknak. Ez a legmegfelelőbb helyzet ahhoz, hogy manipulálhassanak.
Elégedetlenek vagyunk a magyarországi helyzettel, és az okokat nem keressük, mert talán a kényelem
feladásával járna a megoldás. A MeWorld pedig a legkényelmesebb dolog, lassan az ételt is megrágják
előre. A meghatározások szerint fogyasztói társadalomban élünk. Sokkal szívesebben nevezném ezt az
állapotot fogyasztógyártói társadalomnak: egyes okos emberek jól megszedik magukat a mi
hü1yeségünkön. Az ő hibájuk lenne? Könnyű megoldásokat szeretőknek ez megfelelő gondolat, de az
igazság az, hogy amire nincs kereslet, azt nem lehet eladni.

Van-e megoldás?
Nem tudom! Kis megoldások talán vannak, mindenki változtathat magán, de az egész rendszeren nem.
A dolog kicsit kettős, hiszen Magyarországon minden attól függ, hogy Budapesten mi történik, tehát a
McWorld is innen áramlik szét az egész országba. Ugyanakkor a fővárosban több a lehetőség a
művelődésre, a kitörésre. A vidék még tisztább, hiszen a hagyományok itt erősebbek, de a fertőzöttség

egyre terj ed. Itt is lehet művelődni,mert tetszik, vagy nem, szerintem ez az egyetlen megoldás arra, hogy
felnyíljon az ember szeme, és ne csak nézzen, hanem lásson is. Akinek ez sikerül, biztos, hogy jobban
fogja érezni magát a bőrében.

-Csági-

I!

Hiába éltem meg szép kort:
Nem vár jó vacsora hétkor.
Pedagógusnak rossz vagyok,
De aki ezt mondta, gagyog.
Sebaj, eljön még a napja:
Egyeteme nevem kapja.

JózsefAttila:
Születésnapomra

. .,

'~''): 'Zánza

Bocsánattal:
Kovács Erika

Apolló Mozi Pódium Kávézó
kulturális munkása Kövesdi Miklós Gáborfüjja. .... 111

Én Kovács Erika töredelmesen bevallom,
hogy november óta nem frissítettem a
moziműsort a városi honlapon.
Mentségemül szolgáljon az a 9 - 10 színes
program, melyekkel a város nyugalmát
megzavartam.
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Szeretettel meghívjuk
Gubis Mihály képzőművész

Sziták című kiállítására

2005. április 9-én, szombaton 17 órára
és
a Bárka folyóirat
szerzőinek felolvasó-estjére.
A megnyitót átkisér(t)i: Nagy Zopán.
A kiállítás megtekinthető május l-ig.

ÁPRILIS 1&·ÁN 21 ÓRÁTÓL

KARAPKE PARTYP!tMZTARNYITAs, JEGYVALT.....
AZ ELOADM KEZDETE ELOTT 112 OÜVAU

A .OtoItVALT02;TAT.... Joo.4.T PDNTAJlTJUK.I

5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 5.
Tel.:(036) 661 282-987

Színes magyar film

LE A FEJJEL
Színes magyar film

Csudafiltll
Színes magyar film

ABUKÁS - HITLER UTOLSÓ nAPJAI III 1.50 p.re

. /DER UnTERGAnG/ 12

. Színes felíratos német film

MicirnockóésoZelefánt 68;
~q~..tlEf Színes amerikai rajzfílm

SORSTALANSÁG

21.
Csütörtök

19.00 órai kezdettel

30. Május 1
Szombat-Vasárnap
19.00 órai kezdettel

14-15.
Csütörtök-Péntek
19.00 órai kezdettel

28.
Csütörtök

19.00 órai kezdettel

20-21.
Szerda-Csűtörtök

De: 10.00
Du: 14.00 6rai kezdettel

7. Csütörtök
10.30,14.30,19.00 6f2i kezdettel

8-9. Péntek-5zombat
19.00 6rai kezdettel

10. Vasárnap
16.00, 19.00 6rai kezdettel

Olyan társaságok jelentkezését váIjuk,
_--...----.......r.................p"'-~_....... akik szívesen kipróbálják hangjukat,

és az élményt megosztják a Kávézó
vendégeivel. Kedvenc dalok listája
leadható április 15-ig a Kávézóban.

2005
ÁPRILIS

!~A~0LLél
Április l5-én pénteken

18 órától
"REJTELMEK, HA ZENGENEK"

címmel
JózsefAttila születésének

100. Évfordulója alkalmából
a "ZABHEGYEZÖK"
zenés irodalmi műsorát
ajánljuk minden kedves

érdeklődőnek.

A belépés ingyenes!



2005. ÁPRILIS GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ II

APRÓHIRDETÉSEK

Gyomán aközpontban kertes családi háZ eladó,
mellékéPületteÉI garázzsal, 1300 m'-es telken. I.
ár: 15 M Ft. rdeklődni a 06/30/9580-479-es
telefonszámon lehet.-b-4x-
Gye, kertes családi háZ alsóépülettel, garáZZsal,
vállalkozásra alkalmas 30 m'-es üzlethelyi
séggel, lakótelepi csere beszámltással, vagy
anélkül eladó. jár 6,8 M Ft. Erd.: 06/30/5617
195 -b-4x-

Ridegváros előtt). Szennyvízközmú van. I.ár 140
EFI. Érd.: 66/284-458; 283-217. -b-4x-

Gye., MagtárlaposI u. 1 3. sz. alalt épulolélben
lévő ikerháZ egyben, vagy külön-kOlön is eladó.
Ár megegyezés szerint. (szoc,pol igénybe
vehető.) Erd.: 06/30/5657-790,

Tisztelt Hirdetönk!
A HíRADÓBAN megjelenő magánjelle~:~irdetését ké~ésére ingyenesen
továbbítjuk aDél-AIJöldi megJelenésű B A Z A R 7," apró
hirdetés újság legközelebbi számában való megjelentetésre. Abeküldendő

hirdetése mellé csak annyit írjon, hogyaBAZÁRban is kérem l

Kérjük azonban ne feledje megadni az árat (ingatlanra, egyéb eladni
kívánt dolgai irányárát) sem! Kérjük olvasóinkat, hogy Jeleuék azt is, hogya
Magyar Bazár Tas-ban hány alkalommal kívánják amegjelenést!
Gyomaendrődi Hírad6 szerkesztősége, Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 66/581-237, fax: 283-288

Beküldési határidőminden h6 25-e.

HáZ eladó Gye, lokal u. 3. sz. alatt. I.ár 1,2 MFt.
Érd.: 66/283-540' 06/20/4139-015. -b-4x
Endrodön, Deák F. u. 3. sz. alatti ház eladó. I.ár
1,5 MFt. Érd.: 66/283-553. -b-4x-

JARMU

601-es TRABANT eladó egy év muszaklval.
zöldkártyával. Ár megegyezés szerint. Érd.:
06/30/5654-919. -b-4x-

MITSUBISHI Colt 1468 cm3 auto eladó, 200[
05. 15-ig múszakiv<\l, üzemképes állapotban
eladó. I.ár 250 EFt. Erd.: 66/386-034. -b-4x-

Pej, négyl~bkesely, hóka lelu, csodörcslkó
eladó vagy hízókra cserélhető. Erd.: 282-156.
-b-4x-

OPEL ASTRA 95. éVI., TOl 1,7, extrákkal. !flSS
múszakival, sürgősen eladó.l.ár 1,1 MFI. Erd,:
06/30/5357-722. -b-4x-

IFA W50-es tömltésgarnltura (néme2 2 db és
JAWA BABEmA automatic eladó. r 5-16 E
Ft. Érd.: Gombár György, Gye" Szélmalom u.
2. -b-4x-

126-os POLSKI FIAT érvény~s muszaklval.
megkímélt állapotban eladó, Ar megegyezés
szerint. Érd.: 06/30/3120-703. -b-4x-

Kisbálás lucernaszéna, körbálás szalma,
Thomas öntözőszivaltyú tartozékokkal eladó.
Móra F. 20: 284-082

Utánfutó 3,5 q, ulszerQ állapotban +magaslió +
új ponyva 105 EFI. Erd.: 661284-506 17 óra
után; 06/30/6554-599. -b-4x-

DAClA i31O-es, muszakivai eladó. Erd; 284
697

RENAULT CIIO 91-es naplénytetds, kit.úno
állapotban, sürgősen eladó.l.ár 650 EFI. Erd.:
06/30/6050-150. -b-4x-

Takafltast, vasalást vállalok, Erd: 283-901
GáZpalack eladó. Erd.: 283-901

Fagyasztolt egéSz CSirkecomb 10 kg-os karton
ban, 3400 Ft-ért megrendelhel6. Inlormácíó:
06/20/9825-725 -b-4x-

Kedvezden váltalok: húzózár varrást, átalakltást,
javítást. függöny, drapéria varrást, nadrágszár
felvarrást stb. Erd.: 284-978: 06/30/5357-722
-b-

Parketta cSlszolást, lakkozást vállal ok. Erd,:
06/30/3608-143.

K 1-es kajak eladó, 20 EFt. Erd,: 06/30/2497
622. -b-4x-

MJKROBUSl 9személyes, kllmás
BERELHETD! Érd.: 06/20/9506-703
-b-

Ha szeretnél az AVON termékekkel egy. kiS
zsebpénzt keresni hívj fel, én felkeresick. Erd.:
06/30/2456-924 -b-

550 db kétlalcos Bohn cserép eladó, Ar 30 FVdb.
Érd.: 66/386-330. -b-4x-

Elado 2 db, nagy méretu, karlas, plüss huzatu
lotelágy, extra méretú ágynemútarlÓval. I.ár 18 E
FVdb. Erd.: 66/285-535. -b-4x-

~ertek gondozását, lúnYJfást. kaszálást váilalok.
Erd.: 06/20/3882-263

Haldu Energomat-J hermal hldeg-melegvlzes,
automata mosógép programkapcsoló hibával
eladó. 9EFt. Erd.: 06/30/3608-143, -b-4x
KIsbalás gve~széna eladó. Erd.: 282-156.
Veszélyes lá (f,enyo IS) szakszeru kivágása
- elérhető áron. Erd.: 06/70/2830-347

Kerti rota Robix 56. 4 ülem,ú +2db járókerék új
állapotú eladó. 70 E Ft. Erd.: 66/284-506 17
ulán; 06/30/6554-599. -b-4x-

Flavin 7 "ved601tás" a daganatos betegségek
elleni Hívjon, táiékoztatom, Erd.: 284-198.
11 kg-os Pb-gázpalackok eladók. Erd.: 285-992

Nyugati használtcIkkek olcsón eladok: ülOgar
nitúra (kihúzható), sertéskábitók, kerékpárok,
hűtők, táskavarrógép, l)1osogatólálca, zuhanytál
ca, TV-k, stb... Erd.: Kulich u. 13/1;
06120/9857-259

Anyakönyvi változások
Házasságkötések:
Sánta Balázs és Gombkötő Judit Klára, Rostás Zoltán és Dógi Karolina
Katalin
Elhunytak:
Balázs Jánosné Szurovecz Mária 86, Farkas Sándorné Bari Matild Franciska
77, Hanyecz Terézia 91, Papp Béla Dezsőné Muca Róza Éva 65, Bíró
Zsigmond György 60, Rófusz Gyula Zoltánné Kurilla Jolán Olga 71, Tímár
Gergelyné Pap Margit 91, Farkas Máté 92, Vadász Imréné Varga Mária
Terézia 82 éves korában,

Vásártéfl IIp.-en 3. emeleti erkelyes, feiulitolt
lakás eladó. Érd.: 282-163, 06120/9753-430

Arany János u 16. sz. alatt családi háZ eladó.
Érd.: szombaton és vasárnap ahel~színen.
Pohalmon kövesut melleltltany<\ 2 ektár földdel
és 700 m' óllal eladó Erd.. 284-745,
06/30/3806-884

Gyomán, a BercsénYI uton összkomfortos, 2
szobás, újonnan felújított kis ház építési telekkel
eladó. I.ár 3,8 M Ft. Érd.: Oláh József Mihály,
Gye., Bercsényi 24. -b-4x- VEGYES
Kocsorhegyen 256 AK föld eladó. I.ár ( 8 E 100 literes akváflum halakkal. telles felszerelés-
FVAK.) Erd.: 06/30/3041-970. -b-4x- sel eladó, Ir.ár: 22 OOO FI Érd.: 06170/9435-933
A Hármas-Körös gatja melleIt bekeflteIt telek Hosszu bor vagy mubör (fekete) Itukabátot kere-
eladó, 70 db gyümölcsla. Kút, villany vaQ. A sek, Tel.: 06/30/2130-783 16 óra után .-b-4x-
lelek előll közvilágítás. I.ár 300 E Ft. Erd.: a ,ren ezv nye, t ncos Összejövele e .é o
66/285-510 esti órákban..-b-4x- ,enét· szolgáltató helyi zenekara az Akantisz,
Összkomfortos, 2 szobás családi ház mel- .Erd.: 06/20/221-66-33; 06/30/6108-928, -b-
léképületekkel, közel a fürdőhöz, ·rf.4x~-=:;;-;~""=---n;-;;;:;:-;;;:;o,;-;;:;r.::--;:;r-
üdülőövezetben eladó. I.ár 10M FI. Erd.: Rotakapa, Uj, 4 ütemu, 40 cm muvelé~1 szé-
06/30/5706-403. -b-4x- lesség:.l db nagy oxigén palack eladó. Ar 18 E
Budapesten, Obudán, az Arpád GimnáZium FI-tól. Erd,: 06/20/9550-414 -b-4x-
mögött, 37 m'-es, 1. em, villanyfútésú lakás Nyugati használtcIkkek kaphatók: hutok,
eladó (nem panell). I.ár 13 M Ft. Erd.: 66/386- lagyasztók, lúnyírók, akciós kerékpárok,
027. -b-4x- babakpcsi, gyerekülés kerékpárra, páraelszívó
Gye., Szélmaloll) u. 7. sz. alaItI, 90 m'-es csalá- stb. Erd.: Gye., Körgál u 25. tej: 282-366:
di ház eladó. Erd.: 66/386-142; 06/30/9581- 06/30/4873-964: 06/30/9781-803.
204. Tisztelt szülök ' Korrepetálas, felzárkóztatás,
Gye., központjában, Jókai u. 20. sz, alatt másnapra, dolgozatokra való felkészítés
összkomlortos parasztház eladó. jár 8 M Ft. általános iskqlásoknak személyre szabott
Érd.: este 18-tól 21 óráig 06120/4575-533. -b- oktatással. Az On gyermekéért dolgozom! Érd.:
4x- 06/30/8563-218
yáSártéfl IIp.-en I. emeleti erkélyesla~ i"Fo:Sd"'írá':"~z~at"", ~sz"'=oTIláC:Cflu-:::m::-n(2\03'F"'V'-pe:-::rc::'l")-, "'pe:-:Jd_"T:lk."""ur-
Ar megegyezés szerint. Erd.: 282=925 mantkur, kozmetika egy helyen! Hol? Endrodon,
Endrodön, Kürt u. 20. sz. aláItI ház bontásra elvl- aRózsa presszó mellett. Érd.: 06/30/5219-869
hető. Érd.: 66/284-107. -b-4x- MA-Zsl Paplr Irószer tovabbra IS várta kedves
Gye., Oregsz610, Diófa ut 12. sz. alaIII összkom- vásárlóill Nézzen be hozzánk, s érdekl6djön
fortos ház nagy melléképüleltel, föfddel akcióinkról l Hol? Endrődön, a Rózsa presszó
sürgősen eladó.jar 1,6 MFt. Erd.: 06/30/4312- melleIt
192. -b-4x- ITVend7:oa"=nyC::a7g"'ar:7;ákC':e:TTlle:-::nTlIF"T'LA"V'"IN""7"-""tel"'a"d:-::ag"'an:7at=ok
YáSártefl Itp.-en 2 szobás. erkelyes lakas eladó. ellen! A termék után érdeklődők és forgalmazók
Ar megegyezés szerint. Érd.: 06/30/3265-205 - Jelentkezését várom. Erd.: 06/30/6066-594
b-4x- Takarítást. bevásárlást vállalok. Erd.:
Gye.. Bajcsy-ls, ut 141. sz., 16útvonal melleIt, 06/30/9760-659
egy bontani való á,llapotban lévő ház telekáron NITy"iár"',""ls:r.cko:T:la"'lTlH':-a-:Csz=::e:7ret""nér,"h::=Cog"'y"'gCCye:-::rm"e"k"'e=az
eladó. I.ár 1MFL Erd.: 06/30/5376-503. -b-4x- iskolai szünet alatt ne veszilse el eddigi
GYe.:'Oregsz616, Iskola u. 21. sz. alatti háZ VIZ, ismereteit,. illetve megalapozza az új lanévet,
gáz az udvarban - kerttel, alsóépülettel sürgősen hivjon! Heil 1-2 foglalkozással mindez elérhető.

eladó. I.ár 1,4 M FL Érd.: 06/30/5372-849. -b- Intenziv pótvizsgára való lelkészilés is indul.
4x- Kérem a tisztett Szülőket, hogy érdekl6désükel.
Gye., Kollmann-Itp.-en I. eme,letl, 10 allapotban szándékukat időben jelezzék! Erd.: 06/30/8563-
lévő, 3 szobás lakás eladó. Erd.: 06/20/4272- 218
132. ii-BAITUn-LrTU"'X""F""ür"'do"'s"'zo'"ba=::s=::za"'lo"'n!'M'"-:::m:7e"gv::1alT.ós"'ltJ=uk
GYe.:PefOIt utCában családi háZ van eladó. I.ár 8 álmai fürdőszobájáL Nézzen be hozzánk, s nem
MFL Érd.: 06/30/3421-009 -b-4x- bánja meg l Szarvas, Oeák F. u. Tel.: 216-023
Endr6dön, aSzélmalom u 1. sz. alatti háZ nagy Gyermek-, esküvóI-, lakodalml-, s?ülelesnapl-,
kerttel, alsóépületekkel eladó. I.ár 3 M FL Érd.: kereszlelői sorozatok készilése. Erd.: Farkas
66/386-435 -b-4x- József fényképész 06/30/4471-870 -b-4x-
Gyomán, aBudai N. A u49. sz. alatt 670 m'-es, Kert, udvar legkülönbözobb Igenyu sZántása,
közmúvesitelt porta, lebontásra való parasztháZ- boronálása, vertikális és horizontális talajm~rás,
zal eladó. I.ár 1,2 M Ft. Érd.: 06/30/6766-773. lüvesitéshez talaj-előkészítés kistraktorral. Erd.:
-b-4x- 386-053.
Gyomán, lompa u. 6. sz. alatt 120 m'-es, nOryl22"'0:'<;/""15""0"0mW""_07S"28""0"'0'-fo"'rdnul"'al"'os"'m""'a"'gy-:Ca""rv'"'ll-
hőszigetell, kétszintes családi ház, garáZzsal, lanymotor eladó. I.ár 30 E Ft. Érd.: Pap Jenő,
ipari árammal, melléképületekkel eladó. I.ár 17 Gye., Iskola u. 27. -b-4x-
MFt. Erd.. 661282-392 -b-4x- BIoszolárium, pedikűr, mukörömepltés' UgYilnlIt
A 8ónom-zugban vizparti nyaraló (padlas- kéményes gázboyler eladó. 11 E Ft. Erd.:
szobás, fúrolt kút, villany) horgászati joggal 66/283-155. -b-4x-
eladó. Érd.: 06/20/4526-31 O nM~os""ás:;rl.-'il'S'akö;;ari.:ltá"'stC-,"'be"'vá"'s"árCClás"t"éSrvc;;a""sa"'lá"'st-:Cv"'ál-
BekefJtelt gyümölcsös Gye.-ön, vIzparton, lalok. Erd.: 284-252. -b-
alápincézett kőépülettel eladó. I.ár 5 M FI. Érd.: Közepes termetű kutya Ingyen elvlhetOi Erd.:
661284-196, -b-4x- 282-840; 06/20/9645-901. -b-
A Csepüskertben 960 n.öl (10,5 AK) szántó kiS Kuk9fJcamorzsol6, nagy telj. Úl állapotban 15 E
gazdasági épüleltel eladó, vagy bérbeadó. Ár FL Erd.: 661284-506 17 óra után; 06/30/6554-
megegyezés szerint. Erd.: 06/30/3375-785. -b- ?i59=::9,::;'-~b-:i4ITx-c=c==-nT:':=:-::-:::=""""-"""""
A Fűzfás-zugban 300 n.öl gyümölcsös eladó. Csempekályha ulszerú állapotban elado 15 EFI.
Erd.: 283-901 Erd.: 66/284-506 17 óra után; 06/30/6554-599
Telek elado a Kenderázlató u. 6. (Endrőd, -b-4x-

Endrődön 120 m'-es családi ház 2 és 1 szoba,
nappali, összkomfo,rtos, melléképületekkel
eladó, I.ár 8,5 M Ft. Erd.: 06170/6237-179. -b
4x-
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, , ,
KARPOTLASIJEGYET

vásárolnék

2000/0-05 árfolyamon

készgénzért!

Házhoz megyek!
Hívjon! 06/70/6120-438

Építészeti tervezés, műszaki vezetés, műszaki
ellenőrzés és generálkivitelezés referenciákkal.
Nagyné Perjési Anikó építészmérnök, tervező szakmérnök
mobil: 30/5253-367
Teljeskörű és részleges környezetvédelmi felülvizsgálat,
környezetvédelmi teljesítményértékelés, hatásvizsgálat, illetve kár
mentesítés előtti tényfeltárás végzése és dokumentálása.
Nagy Zsolt környezetvédelmi szakmérnök mobil: 30/3303-062

Insula Dau Épitóip.'1.ri TelVl.?'') Ki"ite1czó
e.li Kömytltt,,'Cdclmi Szolgiiltalv KO.
5500 Gy()maendroo. Pis710r J. u. 23.
Tel/filx.: ~s.t·229, m('lbil: 301525-3367
l:-ln;U]: insulabJ.ufg"bckcsnct.hu

MUNKAALKALOM
TAKARíTÓ és TÁLALÓ személyzetet keresünk 8 órás és alkalmi munkára a
Pájer Kempingbe. Érd.: 06/30/4750-852
PULTOS munkakörbe személyzetet keresünk aPájer Kempingbe és aFortuna
kocsmába. Érd.: 06/30/9672-741

IJ~~
Gyomaendrőd, Apponyi u. 17/1.

Nyitva tartás: kedd-péntek: 9-12-ig, 14-17-ig,
szombat: 9-12-ig • Hétfő szünnap!

LÁTSZERÉSZ ÜZLET
GYOMAENdRŐd, SZAbAdsÁCj TÉR 5.

TElEfON: 284#255
INqYENES kOMPUTERES SZEMvizsqÁlAT

H/K./P./Szo. dÉlElőn

SzTK/vÉNYEk bEvÁlTÁsA • SZEMüvEqEk kÉszíTÉSE,
jAvíTÁSA • OpTikAi cikkEk, NApszEMüvECjEk

NAqy VÁlASZTÉkbAN kApHATók
GYORS ÉS pONTOS kiszolqÁlÁssAl vÁRjuk

kEdVES VÁsÁRlóiNkAT!

TisZTElETTEl: Szarfi..a Ci!la ~TSZERÉSZMESTER

Szolgáltatásként:
orsófeltöltés, zsinórteker
cselés, szezonális akciókl

Talizmán és Vasutas egészségpénztár beváltóhelye

•••••••••••••••••••••••••••• III lll •••••••••••••••••••••••••••••

~ ~- IIL'~~h' ,.. ~
~~LI~ orgasz-vadasz uzlet ~

Horgász-vadász munkaruházat és egyéni védőeszközök :
Pirotechnikai termékek :

····
···········5500 Gyomaendrőd, Fő út 214. (Piktorbolt mellett) Tel./fax: 06/386-642 :··Nyitva tartás: h.-p. 8-12,13--17 óráig, sz.-v. 8-12 óráig :. ......•..•••...............................••...............
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L._._._._._._._._._._.~

Az egészséges alvás minden szükséges termékét
nálunk megtalálja!
Legjobb minöség agyártótól!
Rendeljen Ön is a BOCH-tól!

Ahol aminőség és az alacsony ár találkozik.
Térjen be hozzánk!
Békéscsaba, Petőfi u. 2. sz. Tel.: 66/442-967
TESCO Áruház üzletsorán Tel.: 66/453-943

AKatona József Művelődési Központ
áprilisi programjai

2005. április 4-én 9 órától X. KISTÉRSÉGI PÁLINKA, VALAMINT
VÁROSI BOR- ÉS SZÁRAZKOLBÁSZ VERSENY a gyomaendrődi
Kertbarát Kör és aKatona József Művelődési Központ rendezésében.

Április 20. (szerda) 10 és 14 órakor Afurfangos csudadoktor címmel
gyermekmúsor óvodásoknak és kisiskolásoknak aMaszk Bábszínpad
előadásában. Belépő: 400 Ft

birkagyap júgarn itú ra
báránygyapjú garnitúra
gyermek bárány garnitúra
mágneses lepedő

birkagyapjú takaró
birkagyapjú derékalj
vákuum matrac
mágneses vesemelegítő

, ,
A GYAPJU VARAZSA!

AMagyar Vöröskereszt szervezésében április 11-én és 18-án, hétfőn,

8-12 óráig VÉRAOÁS

Május 14-én EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ NAP. Termékek, szolgáltatások,
előadások, bemutatók széles körben. Vendég: Schobert Norbert.
Arendezvény díjtalanul látogatható.

kiscsoportos
felzárkóztató foglalkozás

SOOFt/ó

66 282 095 munkaidőben

209142122/204684876
E-mail:vendel@bekesnet.hu

RÓZA KFT.
5500 GYOMAENDRŐD,Ipartelep u. l/l.

Tel./fax: 66/282-095, 06/20/9 142-122
E-maiI: vendel@bekesnet.hu

RÓZA VENDEL

(}

Gyomaendrőd,Hársfa u. 8/1. \J
Tel./fax/ü. rögz.: 66/282-686,

tel.: 06120/9142-122· 20/4684-876
E-maii: vendel@bekesnet.hu

.. Nyilvántartási szám: 06-0077-02

Tájékoztatás a megadott elérhetőségeken
A tanfolyam helyszlne: Nyelviskola Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

angol, német, francia, olasz
NYÁRI INTENZív TANFOLYAMOK

2005. július-augusztusban
nyelvvizsga előkészítők kezdő és újrakezdő

próbavizsgával 90 órás heti 3x3 7 hét 31.500Ft
heti 3x4 ó 7 hét 45.000FtJ órakezdés: 17 Ó

órakezdés: 8.30, 16 ó
gyerektanfolyam
heti 5x3 ó 2 hét 13.000Ft
órakezdés: 9 ó

jelentkezés,május 30-ig

r·_·_·_·_·_·~·_·_·_·_·,

... PAPIRDOBOZ i
Stancolt és hagyományos •

PAPÍRDOBOZ gyártása !
STANCfDRMA KÉszíTÉS I.

I.
I

A FIBERNET kábeltelevíziós szolgáltató
hivatalos üzletkötője Gyomaendrődön

ÁCS ANIKÓ
Tel.: 06/70/366-0720

MOST
1% KAMATKEDVEZMÉNNYELI

Akciós jelzáloghitel, kamat: 4,45%
Akciós lakáshitel, kamat: O,99%-tól

Akár minimálbérrel is igényelhető!

Nem szükséges életbiztosítást kötnie
hitele mellé!

Kedvezőtlen kamatozású hitelének
kiváltására is!

Közvetítői dij nélkül!
Gschwindt Mihályné. mobilbankár

06/20/4105-363

Személyi kőlcsön, kamat 8,45 %-tól

PATyoLAT CYOMÁN
A KOSSUT~ u. 18. sz. AlATT (AZ UdVARbAN)

VEGYTiSZTÍTÁS, RU~AfESTÉS, MOSÁS, bőRRU~Á1AT TiSZTíTÁSA

kEdVEZŐ ÁRON, Rövid HATÁrúdŐRE.
NyiTVA: HÉTfőTŐl pÉNTEkiG 9-1 5 óRÁiG

KözüluEkNEk HÁzról HÁZiG SZÁllíTÁsi

.............................................................·
··········•••...............................•..•.••••••..•••••..•.......
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TAPÉTA, FESTÉK
ÉS AJÁNDÉKSZALON

5500 Gyomaendrőd,Kossuth u. 45.

MÁGUS-COMP
Számítástechnikai szaküzlet és szerviz

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig: 8-12-ig, 13-17JO-ig, Szombaton: 8-12-ig

• Számítógép konfigurációk összeállítása igény szerint
• Használt alkatrészek értékesítése és beszámítása
• Szakkönyvek
• Új és utángyártott festékpatronok, tonerek és ezek töltése
• Internet előfizetés (mikrohullámú, telefonvonalas) és kártyás
• Helyi hálózatok tervezése,

kivitelezése
• Számítógépek, nyomtatók, monitorok

javítása rövid határidővel

• Fénymásolás, faxolás, nyomtatás,
szkennelés, intemetezési lehetőség.

• Sulinet ügyintézés

Címünk:
5500 Gyomaendrőd, Fő út 230. (A gimnáziummal szemben)
TeL/fax: 66/581-610 E-maiI: magus-comp@bekesnethu

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-tól 12-ig és l3-tól 17 óráig.

Havi ajánlatunk:
• Szimpla CD- és DVD-tok bruttó 50 Ft
• Dupla DVD-tok bruttó 60 Ft.
• 17" sík CRT monitor (2 év garanciával) bruttó 27 059 Ft

Tapéták
Árukészletünket új mintákkal
felfrissítettük!
Egyes fajtákra 10% enged- ...•
ményt adunk!

Festékek
Külső és belső felújításhoz fes-~W.
tékek,
festő és tapétázó szerszámok
széles választékát kínáljuk!

Egyéb ajánlatunk
• Fürdőszoba szőnyegek

• viaszos vászon
• műanyag áruk

Telefon: 66/386-553; 06/70/5037-612 Az árak változtatásánakjogátfennranjuk!

Direct
"TAVASZI AKCIO!!!

150 TV- és rádiócsatorna, akár már
150forinttól

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. TeL: 386-233, fax: 386-269

Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbiakkal:

ll:
-ipari park menedzsment
- magas- és mélyépítő-ipari kivitelezés és szolgáltatás
- személszállítás
- szállílás, gépbérlel
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállítás
- teljes körű tem~tkezési szolgáltatás

&~ varroda Gyomaendrőd, Kossuth u.18. alatt

Varrodámban vállalom:

női felsőruházat
hozott anyagból, gyermek mérettől anői extra méretig
egyedi méret szerint felsőruházati termékek készítését

Szoknyák, blúzok, nadrágok, alkalmi ruhák, kosztümök,
alkalmi és táncruhák készítését is.

Nyitva tartás: ahét minden napján 8-17 óráig.
Gyors határid6, kedvező árak.

Telefon: 66/386-479/23, 06/30/5648-740

Hidegburkolást vállalok
Have/da János 06/20/5401-300 66/283-587
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BEL:.SÓÉP~É~El
SZARAZEPITÉS

CELLAi·
GYOMAENDRŐD·
06-30/3326-075

Építkezik? Keresse Gellait!
Kazettás és gipszkarton álmennyezetek, ..

gipszkarton válaszfalak, burkolatol<.
Padlásterek, tetőterek beépftése, átalakftása,
külső-belső hőszigetelés, tetőzsindelyezés

GYOMAENDRŐD, HŐSÖK ÚTJA 51.
TEL.: 66/282-440, 06/30/6278-234, 06/30/3326-075

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS!
Ön HÁROMFÉLE menüból

választhatja ki ebédjét,
és kivánságára mi házhoz szállitjuk

400 forintért!

Érdeklödni: 6. sz. BISZfRÓ (Kossuth u. 31.)
Telefon: (66) 386-018; 06/30/9252-484

'\UTI TEKINTSE MEG TAVASZI

@:ÁRUKÉSZLETÜNKETI

~ géprongy folyamatosan
, U~ \ kaphatól

GYOMAENDRÖD Nyitva tartás:
Bajcsy-Zs. út 63. hétfő: 8-i7-ig, keddtől péntekig: 8.3D-i7-ig,

szombaton: 8-i2-ig

If .Körösi Weeke.nd Hor~~sz-~;o~ '.
..~hobby-, kempmgszakuzlet ~:ú).

• , , <::)
HORGASZFELSZERELESEK

- teljes márkakínálat
FOLYAMATOS AKCiÓK!

Állateledel: minden alap- és prémium kategóriában
Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 06/70/2610-472
Nyitva: 8-17 óráig. szombat. vasárnap 8-12-ig

Á L L Á ST A'" Á N L! Asztalosipari cég
ÚJ BÚTOR GVÁRTÁSÁHOZ ÉS RÉGI FENVŐBÚTOR JAvíTÁSÁHOZ

önállóan dolgozni tudó bútorasztalosokat, asztalossegédet keres.
Jelentkezni a 06j30j9533-594-es telefonszámon lehet

ACOOP ABC-áruházban,
Gyomaendrod, Fo út 16. sz. alatt,

mindig kedvezo árakon,
kényelmesen vásárolhat!

Ajánlatunk:
COOP meggybefőtt 189 Ft
COOP almalé 149 Ft
COOP ásványvíz 55 Ft

Akciós termékek 10-30%-os engedménnyel!
Újságok, hetilapok nagy választékban!

Zöldség, gyümölcs olcsó áron!

Figyelje a COOP szórólapokat és a bolti
plakátokat!

Gépjármű-tulajdonosok, figyelem!
Vállalkozásom keretén belül:

Gyári, új gumiabroncsok árusítása személy-,
teher-, mg.-i gépjárművekhez,

valamint targoncához. .f
Továbbá vállalom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű 'mCH

és targonca gumiköpeny szerelését,
javítását, centírozását

Érdeklődni:

Katona György gumijavító
5500 Gyomaendrőd,Bajcsy-Zs. út 107.

Tel.: 66/285-127 Nyitva: H-P: 8-17-ig, Szo.: 8-12-ig.

r---------------------,
RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK
Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

Telefon: 06/30/3932-162, 06/30/9533-594

REÁLIS ÁRON VESZEK
• boltberendezést • hagyatékot, régiségeket, ócskasá
gokat • régi stílbútorokat • parasztbútort (szekrény,
asztal, kaszli, sublót, falitéka, konyhaszekrény, láda,

szék, tükör és tükörasztal, kredenc)
Fizetés azonnai, készpénzzel! .

'- ~~~ai_z.=0~t~G.:~m~~~r~d~~o~s~a:.: ~9~ .J
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~Gabonamoly·,zsizsikgázosítás~
:MAGTÁRFERT6TLEN íTÉS:
: csótány-, hangyairtás :
: Petrovszki, 66/386-203, 06/30/3615-162 :
• •· ~
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KíNAI NAGYARUHAl
Gyomán, aHősök útja 48. szám alatt (a régi nagy ABC helyén)!

• Férfi-, női és gyermekruházat
• Fehérnemű

• Cipő, bőrdíszmű, táskák
• Műszaki cikkek
• Ajándéktárgyak, faliórák
• Háztartási felszerelés, edények
• Játékok

Minden héten új árukészlet
.érkezik!

SZERETETTEL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓiNKAT!

CSEMPECENTRUM
ÉS

CSILLÁRSZALON

MEDITERRÁN SZABÁLYTALAN KÖVEK
9 féle színben - 5 féle méretben!
Több, mint 1000 m2 raktáron!!!

BURKOLÓLAP AKCiÓ!
Zalakerámia falicsempék, padlólapok 10-20%
kedvezménnyel
kifutó raktári készlet
30-50% kedvezménnyel
Válassza a minóséget!

Csillárok, falikarok, kerti lámpák
kibóvült választékával várjuk kedves Vásárlóinkat!
"TRISA" új termékeink:
• kávéf6z6k, turmixok, hajvágók, elektromos süt6k

5500 Gyomaendrőd,Toldi út 1/1.
A mezöberényi úton, a helységnévtábla után 200 m·re.

Nyitva tartás hétköznap: 8.00-t6117.30-ig; szombaton 8.00-t6112.00-ig
Tel./fax: 06/66/284-528, mobil: 06/20/9667-647

Békés megye területén 40 OOO Ft feletti vásárlás esetén
DíJTALAN HÁZHOZSZÁLLíTÁS!

Tavasszal jobban látszik a mobilod.

~ Te hogy vagy? ---
Gyomaendrödl Híradó. Gyomaendröd Város Önkormányzatának lapja • Felelös szerkesztö: Biró Károly

KIadja: Gyomaendröd Város Képviselö-testúlete • 5500 Gyomaendröd. Szabadsag tér 1. • Tel./fax: 66/581-237. fax: 66/283-288
A kiadasért felel: dr. Csorba Csabajegyzö • Készült: BaIu Print Bt. Gyomaendröd. telefon: 06/66/283-489

E-maii: gyehirado@freemail.hu.TeIjeszt1kagyomaendrödlkereskedök. Engedélyszám: IlI/PHF/l08/BE ISSN 1417-7390
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GYOMAENDROD VAROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA

XXIV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM • 2005. MÁJUS • MEGJELENIK HAVONTA ÁRA109Ft

GyomaendrődVáros Önkormányzatának felhívása:

FELHívÁs!

újéshasználtautova'sár'.as·
1 Ft kezdobeflzetéstórvagY'a ká r

120 hónapos fLltam1d(jre

UKŐRÖSII
- KŐRÜL

KE DVEZM ÉNVEK!
',' . .. "

Akár soo..oooFt~ért
"'~.:';
~

MEGHívó!

Értesítjük a tisztelt Szülőket, hogya 2005/2006-os tanévre a
beiskolázási támogatást az általános iskolás gyermekek részére 2005.
május 1. napjától május 31-ig lehet kérelmezni (ezen célra rend
szeresített formanyomtatványon) Gyomaendrőd Város Polgármesteri
Hivatalának Humánpolitikai Osztályánál (Gyomaendrőd, Szabadság tér
1. sz.) és ahivatal kirendeltségén (Gye., Fő út 2. sz.).

Amegállapított támogatás tankönyv vásárlására fordítható!
Egyben tájékoztatjuk a tisztelt Szülőket, hogy középiskolai, illetve

felsőfokú tanulmányokat folytató gyermekek részére a támogatást
2005. szeptember hónapban lehet igényelni.

A kérelem benyújtásának pontos határideje későbbi időpontban

meghirdetésre kerül Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának
faliújságján, a Gyomaendrődi Híradóban és a város honlapján
(www.gyomaendrod.hu) Dr. Dávid Imre polgármester

nA bogrács napja" oo ••••••• oo.oo .. oo 3. oldal

A művészeti életünkből oo.oo .. oo oo .. 5. oldal

Nagyobb érdeklődés kellene oo 8. oldal

Francia benyomások oo 6. oldal

Teljes körű ügyintézés
GENERALI BIZTOsíTÓ

A TARTALOMBÓl:

• kárfelmérés
• korrekt, gyors kárrendezés
• vagyonbiztosítás (lakás, üzlet, üzem... stb.)
• kötelező felelősség-, Casco-biztosítás
• életbiztosítás
• nyugdíj-előtakarékosság

• egyéb módozatok az ügyfél igényei szerint
GYOMAENDRŐDIKÉPVISELET:

Kiss Lajosné (Éva) Gyomaendrőd,Madách u. 2/2.
Tel.: 66/284-989, mobil: 30/2660-788

Gyorsan, sZ2.kszerúen, ügyfélcentrikusan, egyedi igény szerint, felelősséggel'

500000 Ft-tól 30000000 Ft-ig • FORINT és DEVIZA alapú hiteleki 4 éves
tapasztalatta! • Lakás célú és szabad felhasználású hitelekI • Igényelhető:

építkezés, új és használt lakás vásárlása, bővítés, korszerűsítés, felújítás,
garázs, hétvégi ház, építési telek, üdülő, valamint termőföld vásárlásral •
HITELKIVÁLTÁS! .
Terhelt ingatlanra ís plusz hitellehetőség!!! Hítelkamat már 2,49%-tól!

ÚJ! FÉSZEKRAKÓ PROGRAM 30 éves korig, 10% önerővel vagy önerő nélkül is,
állami kezességvállalással, 50%-os szoc.pol. •
ÚJ! OTTHONTEREMTÖ TÁMOGATÁS 35 éves korig, használt lakás vásárlása:
esetén 50%-os szoc.pol. igénybe vételével. :
Köztisztviselői és közalkalmazotti hítelek, állami garanciával' :
Szolgáltatásunk díjmentes, vagy kedvezményes díjú, ahitel típusától függőeni :

Leinformálhatóak vagyunk l :

AZ ELVÉGZETT MUNKÁÉRT FELELŐSSÉGET VÁLLALUNK! HíVJON BIZALOMMAL! :
Tóth Jánosné üzleti fótanácsadó 06/20/9376-738 :

Tóth János területi képviselő 06/20/9220·990 :
Boros Krisztina ügyviteli asszisztens tel./fax: 66/352-537 •...........................................................

...........................................................
ALAKÁ8HITEL HÁZHOZ JÖN! BANKI HÁTTÉRREL!!!

AUTÓ HITEL

• Qi és használt autóra akár O%kezdő befizetéstő~
• Ui autó esetében 5,5% THM .
• Hitel kiváltás. • •

5400 Mezőtúr, Dózsa Gy. út 18.
Tel.: 56/351-667; 06/30/4373-361; 30/3340·671

Atesztvezetésen résztvevőa utóvá sárlók
a utÓÚpu stórfü g g ően50. ooo Ft~tóI500,OOOH7ig

terjedőárkedvezmé;wben. részesü ln ek.
EZS·OOdVElzmá·n'! más .OOdVElzmá nn'>'8 I nElm von nató osna I

AUT ENTRUM
Gyomamdrt:la, F4:l Ot '1410_ Sliill'ViiII!II, Kazlnc:zy U_ 4.
TEtefoll: 00/338-322 m.: 00/3'13-:&32, 00.,2'16·494.

(l-maii: ilLltocEIIU.um@IIZiiII.ViiII!II.hU
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Képviselő-testületiülés anyagából április 28-án

'. : Földesi Zoltán országgyűlési képviselő

ANYÁKNAPIKÖSZÖNTŐ

Van ház, ahóvatartozom.
. Más otthonba sohse térek.

Bármely családhoz, minden házba
'. Csak. mint idegen, úgy lépek.

Van hely, hol minden kicsi széken
Nevelve ültem egykoron,
Stipegő léptem; gügyögésem
Mosolyt rajzolt az arcokon. .

Magyar bajnok lett a Rumba Táncklub gyermekpárasa
Április 2-án rendezték meg

Győrben a korosztályos Latin
Magyar Bajnokságot aversenytán
cos sportágban. Agyőri versenyen a
tíz éven aluliak versenyében magyar
bajnok lett Deák András és Andor
Barbara, a Rumba Táncklub ver
senyző párosa. Klubtársaik, Perei
Péter és Sárközi Noémi aserdülők

korosztályában negyedikek lettek.
Ők másnap Tökölön is parkettre
léptek korosztályuk Latin Ranglista
versenyén, ahol bronzérmet

t szereztek. Mindkét pár eredménye
sen szerepelt még április végén
Ausztriában is awelsi Autrian Youlh
Open nemzetközi láncversenyen
ahol Péler és Noémi a középdön
tőbe. míg ifjabb klubtársaik. András
és Barbara a döntőbe jutottak. és
ötödikek lettek.

Megyeri László klubvezelő

Kedves dédmamák, nagymamák, édesanyákl Engedjék meg, hogy eszép
napon szeretettel köszöntsem Önöket, jó egészséget, sok szeretetet kívánok
szeretteik körébeni

.I AKecsegési, illetve aNagyállási utak felújítására pályázatot nyúj
tanak be.

.I Ugyanakkor a Selyem és a Fazekasi utcák felújítása, építése
érdekében is pályázatot nyújtanak be.

.I Téli, ünnepi kivilágítást kap majd az endrődi, illetve a gyomai
városközpont egy közbeszerzési eljárás keretében. Az idei tálen már
bekapcsolásra is kerülnek efények.

.I AKner-féle hársfáfasor felújításra vár. Ennek során 44 fa pótlása
szükséges minimálisan.

.I Meghosszabbítják az Erzsébet ligeti teníszpálya bérletét a
Gyomaendrődi Tenisz Klubbal újabb öt évre.

.I Dr. Darvas Tamás háziorvos és praxisa dolgozóinak gratulál a
Képviselő-testület, a "Békés megye lakóinak egészségéért NíVÓDíj
2004." elismerésérI, és további eredményes munkát, amagánéletben erőt,

jó egészséget kíván!
.I A Regionális Hulladékkezelő Mű üzemeltetésére a közszolgálati

szerződést aRethmann Recycling Hungária Kft.-vel kötik meg.

NAPIRENDI PONTOKBÓl
.I A Hunyadi utca lakóinak kérése volt, hogy utcájukban acsorda

járást szüntessék meg. A kérelmükben az okozott károkra hívták fel a
figyelmet. A testület rendeletében nem tiltja meg ugyan az utcában való
csorda vonulást, viszont előírja, hogya marhákat a tulajdonos kisérje a
Hunyadi-Kazinczy találkozóhelyig, és vissza, ahol átveszi/átadja az álla
tokat apásztor. Az útvonalon okozott károkat pedig kötelesek megtéríteni.

.I Az önkormányzati alapokra beérkezett összesen 96 pályázat. 24 az
Ifjusági alapra, 18 a sport alapra és 54 a civil szervezetek támogatási
alapjára. Elutasítás mindössze kettő volt, kivétel az Ifjusági alap esetében,
ahol különböző kirándulásokra kért összegeket nem tudott biztosítani a
Humánpolitikai Bizottság. Általában Az igényelt összegek általában
elenyésző esetben realizálódtak, inkább kevesebb pénz jutott. Egy eset
ben, a mozgáskorlátozottak egyesülete példájában merült fel bizonyos
eddig nem tisztázott összeférhetetlenség, ezért ezt akérelmet, ill. atámo
gatás lehetőségét tovább vizsgálják.

NAPIREND ELŐTTIEKBŐl
.I Az Ultrahang Egyesület gyűjtésének eredményeképpen sikerült

előteremteni a szükséges pénzt (az önkormányzat négy millió forinttal
támogatta), így aműszer átadásra és használatba került az egészségügyi
rendelőben .

./ A volt Kner emlékmű talpazata balesetveszélyes, de hamarosan
megszüntetik aveszélyes helyzetet. Tervben van arra ahelyre avalaha ott
működött ártérzikút visszaépítése, mint díszépítmény.

.I A májusi Képviselő-ülésen fogják tárgyalni az időközben fel
bukkant, újabb testvérvárosi kapcsolat felvételére kínálkozó olasz és
román települések ajánlatait.

./ Az endrődi köztemető lezárás ra került abelvíz miatt. Ez azt jelenti,
hogy temetni sírba egyelőre nem lehet. Hasonlóan nehéz a helyzet a
gyomai oldalon is. A Gyomaszolg cég vezetőjén múlik, hogy az ide
vonatkozó rendeleteket hogyan értelmezik. Abban bíznak, hogy ez a
belvizes helyzet hamarosan elmúlik.

.I Harmadfokú árvízvédelmi fokozat várható április végén aHármas
Körösön is. Ez az állapot előrejelzések szerint hosszan tartó is lehet.

.I Az Ipari Parkba, az ipari vágány melletti területre, egy angol-mag
yar érdekeltségű cég jeélentkezett, hat hektár területet vásárolna meg, egy
százezer tonnás magtár építése céljából. Az előzetes megbeszélések foly
nak. Elfogadta a450 Fl/m2-es árat, azonban még az infrastruktúrát is ki
kell építenie. Aterveket készítik és az átadást szepternberre tervezik.

./ Császárné Gyuricza Éva képviselő többek között felhívta afigyel
met, hogy az endrődi piacon eső után milyen áldatlan állapotok uralkod
nak. Kérte aprobléma rendezését.

.I Hangyáné képviselő beszámolt a schönecki, testvérvárosi,
megllívásos látogatásról. Az ottaniak komolyan gondolják akapcsolatot,
amikor szociális-karitatív céllal gyűjtést rendeznek, hogy azt majd
gyomaendrődieknek átadhassák.

.I Dr. Kovács Béla képviselő pedig elmondta, hogy szlovák, illetve
osztrák delegációt fogadtak a közelmúltban a gimnáziumban, ami
testvériskolai kapcsolatot jelent. Az osztrákok egyfajta kulturális, oktatási
alapokon nyugvó magyarországi bázispontot keresnek, ahonnan alka
lmasint romániai kiruccanást is tehetnek. A Kner Imre gimnázium ter
mészetesen szívesen kész erre akapcsolatra is.

Május 14-én 10-18 óráig Egészség Meg6rz6 Nap lesz a
Katona J. Műv. Központ szervezésében (Kossuth u. 9.)

Valakiket: ászüleimet
Eléggé meg nem áldhalom,
Valakinek, ha százszor élek
Adósságom le nem róhatom.
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Megkérdeztük
A POLGÁRMESTERT

• (SMS) A fiatalok zöme elhagyja a várost, munkahely hiányában. Van-e
velük párbeszéd, igények, lehetőségek terén?

Az egész Tiszántúl, Békés megye, nem csak Gyomaendrőd gondja ez.
Jellemző alegtöbb teiepülésre, hogy nincs megfelelő munkahely. Az, hogy mit
szeretnének, nagyon nemes és tiszteletre méltó dolog, de inkább azt kell szám
ba venni, hogy mire van lehetőség Ez pedig igen korlátozott. Nem csak, hogy
nincs, de kulturált munkahely sem található. Megépitettük az ipari parkol, két
befektető van, ám egyelőre nem a kvalifikált munkaerőt keresik Párbeszéd
kialakulhat, de alig tudunk ajánlatot nyújtani, vagy nagyon keveset. Döntően az
alegnagyobb probléma, hogy aszakképzés tekintetében is mozdulni kellene, de
az eddig jól működő szakmunkás vagy érettségire alapozó szakmunkásképzés
gyakorlatilag megszűnI az országban Hiretelen egy példa: angolul jól beszélő

mezőgazdasági gépészmérnök kellene, de ez gondot jelent, vagy huszonöt
hentes kellett volna, de hirtelenjében egy sem volt. Általában jellemző, hogya
fiatalok akkor döbbennek rá, amikor elvégzik a főiskolát, hogy olyan irányban
szereztek képesítést, amiben nem tudnak elhelyezkedni. A párbeszédet, úgy
gondolom, a középiskolában kellene elkezdeni, vagy korábban, hogy milyen
irányba induljanak el a fiatalok, milyen végzettségű emberekre lesz majd szük
ség ... Az önkormányzat feladata ezen a területen van, hiszen az
intézményeinkben gyakorlatilag kevés utánpótlásra van lehetőség.

• (SMS) Néhány endrődi utca állapota nem kielégt7ó' (Selyem, Toronyi,
Sugár. Tulipán, Zsák, Polányi, Szabadság). Mit várhatnak a lakosok a javulás
érdekében?

Úgy halad a javitás, amennyi keretet tudunk erre biztositani. Még nagyon
nehéz eldönteni, melyik utca következzen. Az útkoncepció szerinti terv megvan,
de nem tudjuk, melyikre sikerül majd megfelelő forrást kapni A felsoroltak
között van földút is, és aszfaltos, vagy útalappal ellátott, de hát nehéz azt eldön
teni, melyiket csináljuk. ígértük, hogy erősített ütemben fogjuk az utcák szilárd
burkolatát, máshol aíavítását elkészíteni. Ha minden igaz, akkor idén a2008-ig
esedékes tervben kijelölt utak is elkészülnek. Ez is kevés, tudjuk, ezért a
lakosság türeimét kérjük.

• Az ötven év felettiek munkaügyi bórzéjén (a közelmúlt eseménye) ameg
jelentek zöme korán lelépett, mintegy jelezvén, hogy őket nem érdekli az
esemény, az esetleges elhelyezkedés lehetősége. Nyilván valamiből megélnek,
ám hivatalos elintézést ebben az ügyben nem igényelnek. Mi avéleménye erről?

Nagyon nehéz azokat, akik tíz-tizenöt éve munkanélküliek, a munkába
visszavezetni. Sokat változott és fellődött avilág, sok az olyan feltétel az admi
nisztratív, vagy fizikai munkában, amibe már nehéz beleilleszkedni. Állásajánla
tok voltak szép számmal helyben és a környéken, aki akart, az talált, aki nem
akart, az nem Ezeken pedig nagyon nehéz segíteni, mindenképpen a szemé
lynek magának kell akarnia, hogy munkál találjon Arányaiban azért mindig
egyre kevesebb a munkanélküli nálunk, mert sokan találnak kiegészítő

munkaalkalmat. A munkaügyi központ sokat tesz azért, hogy az embereket
visszavezesse amunka világába. Jellemző, hogy az emberek szeretnének dol
gozni, azonban aéletkorral haladva, fordított arányú az állásajánlat, sajnos

• Az elindult, energiafüvet hasznositandó projekt településünkre
vonatkozóan hol tart?

Most fut egy ún. földprogram, ebbe gondoljuk az energiafü-termesztést
beilleszteni, akár erőmüben való felhasználásra, akár háztáji gazdaságokban.
Azonban megnehezíti a felhasználást a jelentős hamu és salakanyag, ami
visszamarad. Gyomaendrőd térségében egy konkrét erőmű létesitése is
felmerült. 8000 hektár termőterület tudna ellátni egy közepes méretü erőművet

A beruházás három, három és félmilliárd forint lenne, ami megtérülne, és sok
embernek biztosítana közvetlen-közvetve munkalehetőséget is. Ehhez tőkeerős

befektető kellene. Lehetőség lenne rá körzetünkben, bár még nem vagyunk,
úgymond, rászorulva, de mindenképpen lépni kellene ezügyben, mert az alter
natív energiahordozókra nagy szükség lesz ajövőben Kormányzati szinlen kel
lene jobban támogaIni ezt aszerteágazó problémát

A KNER tér ünnepélyes átadása május 27-én, 13-14 óra között lesz,
Bozóki András kultuszminiszter úr részvételévell

(A Híradó SMS fóruma továbbra is várja kedves Olvasóink kérdéseit a
0612012216-633-as számon!)

"A BOGRÁCS NAPJA"
III. paprikáskrumpli·fözö verseny - Öregszölő, 2005. május 28.

Lássa vendégül családját, barátait és ismerőseit az Ön által elkészített
paprikáskrumpli bármely változatával, amelyet averseny helyszínén főz meg. A
rendezők a benevezettek számára 8 személyes sátrat, asztalt, bográcstartót és
tűzi fát biztosítanak. Abenevezőknek kell gondoskodniuk saját bográcsról, ala
panyagról, valamint evőeszközökről.

Jelentkezni lehet 2005. május 23-ig aKözösségi Házban, telefon 386-917
Averseny helyszínén egyéb ételek is elkészíthetők, versenyen kívül.
Az egésznapos programból:
néptánc- és mazsorett bemutató, "Jó ebédhez szól a nóta", a Zene- és

Művészeti Iskola müsora, vendégünk lesz Horváth Béla és Kiszely Zoltán,
bemutatkoznak atűzzsonglőrök Arendezvény tüzijátékkal zárul.

VENDÉGLÁTÁSI TOMBOLA!
Töltsön el egy kellemes napot Öregszőlőbeni

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
PÁLVÁZATOT ír ki:

a Gyomaendröd, Magtárlaposi út U/3. szám alatti
összkomfortos, költségalapú bérlakás határozott idötartamú
(5 év) bérbeadására.

Abérlakás alapterülete: 74,07 m2, lakbére: 16000 Ft/hó +
1000 Ft/hó gépkocsitároló.

A pályázat feltételeit A lakások és helyiségek bérletér61 és elide
genítéséről szóló többször módosított 12/2001. (IV. 27.) Kt. számú ren
delet B/A § (2) bekezdése tartalmazza, melyek az alábbiak:

a Magtárlaposi úton lévő bérlakásokra az a gyomaendrődi állandó
lakos pályázhat:

• aki a35. életévét még nem töltötte be
• aki - és avele együtt költöző - forgalomképes lakóingatlan tulaj

donnai nem rendelkezik
• aki legalább 5 (öt) éves lakásel6takarékossági szerződéssel ren

delkezik, vagy annak megkötését 30 napon belül vállalja
• akinek a házlartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem

meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
kétszeresét. Ez az összeg 2005-ben 49400 Ft.

Apályázat elbírálása során előnyben részesülnek:
• azok a fiatal házasok, akik állandó gyomaendrődi lakcímmel ren

delkeznek, és legalább 1kiskorú gyermek neveléséről gondoskod
nak.

A pályázat pályázati adatlapon nyújtható be, mely Ogyfélfogadási
időben vehető át térítésmentesen a polgármesteri hivatal humánpolitikai
osztályán.

A bérleti jogviszony bárminemű megszűnése esetén a bérlő nem
tarthat igényt pénzbeli térítésre.

Apályázatok benyújtásának határideje: 2005. május 9. napja.
Apályázatok elbírálása a képviselő-testület humánpolitikai bizottság

hatáskörébe tartozik.
Dr. Dávid Imre polgármester

"Oskolatörténet"...
...címmel nyílt kiállítás az Endrődi Tájházban. Az eseményt megnyitotta

dr. E. Szabó Zoltán endrődi születésű főiskolai tanár (a kiállítás folyamatosan
megtekinthető). A nap további részében konferenciát tartottak az endrődi

Közösségi Házban, ahol iskolatörténet, a tanyai iskolák szerepéről, az egyházi
iskolák tevékenységéről, egykori szakmunkás-, iparosképzésről esett szó,
valamint Kis Bálint szülőföldjéről, életéről beszéll Szablyár Péter. A további
előadásokat dr. Ujvári Zoltán professzor, dr. Bartha Elek egyetemi tanár, Márton
Gábor, dr. Dénes Zoltán és Szonda István prezentálta.

Endrődi Tájház és Helytörténeti Gyűjtemény, Gyomaendrőd, Sugár út 20.
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A RÓZSAHEGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA OLDALA

ESEMÉNYEK, EREDMÉNYEK A RÓZSAEHEGYIBEN
Nyelvvizsga eredmények
Sikeres Alapfokú Atípusú nyelwizsgát tettek angolból: Cserenyecz Dóra,

Dinya Dóra, Demeter József, Gele Viktória, Gonda Barbara, Katona Zsanett,
Munkácsi Kitti, Szilágyi Éva, Uhrin Renáta, Varga Viktor 8. osztályos tanulók.

Felkészítő tanáruk: László Gabriella.
"Aranyfonál" városi mesemondó versenyen a 109 indulóból 41

Rózsahegyis diák volt.
Elért eredmények:
2. osztály: Paróczai Zsófia 1. helyezés, Vaszkó Áron 1. helyezés, Uszkai

Kata 1. helyezés + különdfj. Felkészítő tanáruk: Takácsné Rojik Gizella
3. osztály: Rácz Dóra 3. helyezés. Felkészítő tanára: Gellal József
Tamás Gergő 2. helyezés. Felkészítő tanára: Gyetvai Jánosné
4. osztály: Szentpéteri Balázs 1. helyezés, Pintér Nikolett 2. helyezés,

László Loretta 2. helyezés, Tfmár Noémi 1. helyezés, Tokai Kinga 2. helyezés,
Balázs Gergő 3. helyezés. Felkészítő tanáruk: Kónyáné Jakab Ida

5. osztály: Vaszkó András 3. helyezés
7. osztály: Tfmár Bettina 2. helyezés + különdíj, Varga Attila 3. helyezés.
8. osztály: Gele Viktória 2. helyezés, Geszti Bettina 2. helyezés.

Felkészítő tanáruk: Komóczl Attiláné
Kistérségi Ifjúsági Népdaléneklő Verseny, Mezőberény

Arany minősítés: Filippovits Renáta Hajnalka (ének) 8. osztály.
Ezüst minősítés: Gele Viktória (ének) 8. osztály, Putnoki Zsanett és Szabó

Roland (énekpáros) 6. osztály.
Bronz minősftés: Lakatos Erzsébet (ének) 6. osztály, Kmellár Viktória

~

j';\EZEI fUTOVERSEi'IY
Március 18-án, az endrődi ligetben megrendezett körzeti döntőben 47

érmet szereztünk: 15 arany-, 16 ezüst- és 16 bronzérmet. A 8 aranyérmes
csapatunk továbbjutott. Március 31-én, Orosházán, már a megyei döntőre

került sor, ahol csapataink jó teljesítményt nyújtva 1 arany-, 1 ezüst-, 1
bronzérmet érdemeltek.

Eredmények: aranyérmesek, megyei diákolimpiai bajnokok: IV. kcsop. fiú
csapat: Német Richárd, Haveida Róbert, Szujó Zoltán, Gonda Martin és Kurucz
Zsolt.

Ezüstérmesek, országos döntőbe jutottak: IV. kcsop. leány csapat: Tokai
Gréta, Farkasinszki Zita, Nagy Beatrix, Farkasinszki Mariann.

Bronzérmesek: I. kcsop. fiú csapat: Szőke János, Szerető József,
Szentmiklósi Márk, Nagy Bence és Faragó Attila.

Április 2-án, Nadapon rendezték meg amezei futóverseny országos dön
tőjét. Arendkívül erős mezőnyben iskolánk tanulója, Tokai Gréta 3. lett.

Megyei fedettpályás verseny
Március 19-én, Békéscsabán, a megye legjobb atlétika szakosztályainak

részvételével rendezték meg ezt agyermekversenyt, ahová 21 fővel utaztunk el.
Aranyérmet szerzett: 1995-ös születésű Vári Viktória: 600 méteren; Bukovi
Péter 600 m-en és kislabdahajításban.

Ezüstérmes: '95: Bukovszky Péter: 60 m, és távolugrás.
Bronzérmesek: '94: Demeter József: 600 m; Bán Zoltán: kislabdahajftás;

Pintér Nikolett: 60 m; '95: Vári Viktória: 60 m; Farkasinszki Alíz: 600 m.
Tehetségkutató fedettpályás verseny Békéscsabán, január 22-én, amegyei

atlétikai szakosztályok részvételével. Ezen iskolánk 11 tanulóval vett részt, akik
36 érmet szereztek:

Aranyérmesek: 1990: Németh Richárd: 30 més 1000 m; '91: Farkasinszki
Mariann: 30 m, távolugrás és súlylökés; Farkasinszki Zita: 60 m és 1000 m;
Jónás Balázs: 30 m, 60 més súlylökés; '92: Szakál os Edina: 1000 m, távolugrás
és súlylökés; Lakatos Erzsébet: 60 m; Kurucz Éva 30 m.

EzOstérmesek: 1990: Németh Richárd: 60 m és távolugrás; '91:
Farkasinszki Zita: 30 m, távolugrás és súlylökés; Farkasinszki Mariann: 60 m;
Tokai Gréta: 1000 m; '92: Kurucz Éva: 60 m, 1000 m és távolugrás; Lakatos
Erzsébet: 30 més súlylökés.

(furulya) 5. osztály. Felkészítő tanáruk: Nagy Ildikó
Április elején Békésen rendeztek egy megyei szintű, hagyományos

számítástechnika-versenyt, ahol Haveida Róbert és Varga Viktor 8. osztályos
tanulók aközépmezőnyben végeztek. Felkészítő tanáruk: Paróczai Zoltán

Április 11-én, a költészet napján megrendezett városi versmondó fesz
tiválon iskolánkat képviselő tanulók: Vaszkó András, Csáki László 5. osztályos,
Cserenyecz Dóra, Gele Viktória, Gonda Barbara 8. osztályos tanulók színvo
nalas szereplésükért könyvet és oklevelet kaptak. Felkészítő tanáruk:
Komóczi Attiláné.

A Békés Megyei Humán Fejlesztési és Információs Központ által meghir
detett "Kulturális gyermektalálkozó az integráció jegyében" című program
sorozaton elért eredmények:

Március 7., Gyomaendrőd, Magyar nyelv és kommunikáció
I. hely: Mohácsi Szabina, Vaszkó András 5. és Balogh Hajnalka 6. osztá

lyos tanulók. Felkészítő tanáruk: Komóczi Attiláné, Kónyáné Jakab
Ida

Március 21., Sarkad, Angol nyelv
I. hely: Szabó Tamás, Tamás Roland, Varga Attila 7. osztályos tanulók

Felkészítő tanáruk: László Gabriella
Március 31., Békés, Számítástechnika
II. hely Botos János, Szabó Tamás, Varga Attila 7. osztályos tanulók a

2. helyen végeztek. Felkészítő tanáruk: Paróczai Zoltán

ARózsahegyi Kálmán Általános Iskola és Diákotthon nevelőtestülete

Bronzérmesek: 1990: Németh Richárd: súlylökés; Haveida Róbert: 1000 m;
Kiszely Ádám: távolugrás; '91: Tokai Gréta: 30 m, 60 m és súlylökés; '92:
Szakál os Edina: 60 m; Lakatos Erzsébet: távolugrás; Kurucz Éva: súlylökés.

Téli, dobó, serdülő országos bajnokság
Két helyszínen: Budapesten és Veszprémben, március 5-6-án rendezték

meg az atlétikai szakosztályok országos találkozóját, ahol legszebb ered
ményünket Farkasinszki Mariann érte el, aki gerelyhajításban 3. helyezést
szerzett 29,64 m-es eredménnyel. Testvére, Farkasinszki Zita ugyanebben a
versenyszám ban 5. lett. A serdülő fiúk mezőnyében Gonda Martin disz
koszvetésben a8. helyezésnek örülhetett.
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SIKER VERSBEN, PRÓZÁBAN, DRÁMÁBAN
Márciusban, Békéscsabán, a megyei József Attila Vers- és prózamondó

Versenyen a zsűri különdíjjal jutalmazta Kiss Alexandra (Bethlen SZKI) és Trendl
András (Bethlen SZKI) teljesítményét.

• • •
Áprilisban, Hajdúböszörményben a "Szakmai Középiskolásokért" Kulturális

Egyesület és az Országos Diákszínjátszó Egyesülel Országos Diákszínjátszó
Feszliválján a Zene- és Művészeti Iskola és a Bethlen SZKI és Kollégium színját
szóinak közös produkciója, Háy János: Gézagyerek című előadása ARANY
minősítésben részesült. A Rózsikát megformáló Bucsi Erzsébet, a Vízikét alakító
Varga Éva, valamint aKrekács Bélát játszó Farkas Szilárd különdíjban részesült.

(A Gézagyerek mai magyar "népszínmű" anevenincs, avilág peremén vegetáló
falvakról, kistelepülésekről hoz híradást, ahol amegmaradt lakosság fele az utcán
lődörög vagy akocsmában iszik, ha van rá pénze. Egy, szintén nevenincs német vál
lalkozó megvelte ahalárban működő kőfejtő!. lőle lügg afalu nyomorúságos sorsa.
Abalesetvédelmi előírásokra is ügyel, ezérl felveszi a lelepülés autisla lakójál, aA
Gézagyereke!. akinek az a feladata, hogy baleset esetén állítsa le aköveket szállító
szalagot. A monoton munka és az érzékenyebb volta normális társainállázadásra
készteti. Az egész dráma aleépült emberi kommunikáció nyelvi, színpadi ábrázolása.

A szerző, a tehetséges vers- és prózaíró, Háy János június 9-én Gyoma
endrődön megtekinti az előadást és elbeszélget aszereplőkkel és aközönségge!!)

Aháromnapos találkozó estjét Bánli Hajnalka (ének) és Korcsok Katalin (gitár)
forró hangulatú koncertje zárta. A löbbször visszatapsolt duó az elmúli évtizedek
világslágereivel kápráztalia el a lialal közönséget. (A lelsorolt öt reménység aKner
gimnázium tanuló ja)

• ••
Április i1-én, József Attila 100. születésnapján, aVárosi Könyvtárban ahagyo

mányos vers- és prózamondó versenyen 35 diák tisztelle meg fellépésével a xx.
század magyar költészetének egyik legnagyobb zsenijét. A művészet ünnepén a
szereplők valamennyien oklevelel kaplak. Alegjobbakal könyvvel julalmazta azsűri.

Akülönböző korosztályeminensei: Bela Gréta, Baktai Krisztina, Soczó Daniella
(Szenl Gellért kat. iskola)

R. Nagy Tibor, Kónya Dániel, Csapó Vivien, Molnár Anna (Kis Bálint Áll. Iskola)
Vaszkó András, Gele Viktória, Cserenyecz Dóra, Gonda Barbara (Rózsahegyi K.

Áll. Iskola)
Trendl András, Nagy Andrea, Gulyás Erzsébet, Csikós Andrea, Kis Alexandra,

Deák Elvira (Bethlen G. SZKI)
Bucsi Erzsébet, Varga Éva (Kner I. Gimnázium)
AVárosi Könyvtár afelkészílő pedagógusokai is könyvvel ajándékozta meg. A

leglöbb versenyző, 11 fő, aBethlen SZKI és Kollégium színeil képviselte.
• • •

AZene- és Művészeti Iskola színjáték tanszakának növendékei: Szurovecz Nóra,
Trendl András, Kónya Dániel és Vaszkó András a II. Országos Színjáték és Dráma
Versenyen, Budapesten, május 20-án és 21-én versmondásban, színpadi mozgás
ban, helyzetgyakorlatokban, rögtönzésben bizonyíthatják tehetségüket. Az
intézményben a2004/2005-ös tanévben 45 diák tanulja aszínjátszás meslerségének
alapjait. Aközépiskolás csoport vizsgaelőadása természetesen asikeres Gézagyerek
voll. ABethlen kollégium drámásai is jól teljesítettek Lázár Ervin Dömdödöm mese
játékának előadásával. Az állalános iskolai csoport Frank L. Baum Öz, anagy varázs
ló világhírű remekét május 29-én, agyermeknapon, az Apolló moziban kelti életre.

• ••

KÖSZÖNETNYILVÁNíTÁS
AVárosi Zene- és Művészeti Iskola 2005. április 9-én tartotta meg amár hagyo

mánnyá vált alapítványi vacsoráját. Először választottuk rendezvényünk színhelyéül a
Sportcsarnokot, mivel iskolánkhoz ősztől csatlakozott: aMegyeri László és Megyeriné
Csapó Ildikó állal vezetett társastánc tanszak, Hunya Jolán amodern-kortárstánccal, a
diákszínjátszás Hajdú László irányításával, Szonda István, Kondorné Timár Erzsébel a
képzőművészeti tanszakkal, Pelle András amoderntánccal és Tege Antal abábjátékkal.
Szeretnénk köszönetet mondani azoknak avállalkozóknak, akik houájárutlak, segflelték
iskolánkal: Ando. és Aildo. KIr.. Anik6 Ruhlla'; 8011, AHSI S1'1lhaJom. CoIOl SlIco. Cs,1<jSllmre. CsOIIOg ZSOlt. {)j,;d I~"". Dinya
VasmliS22ki BolI, EDIT ReIOl'mMr. Endr6d Palika Bl. Familia ÜZrel~t. f31kasinszlci ZSUZS3 Vir~gboll. Fekécs G.1spama, fekele $andor.
fekeléné Jutka. FELlNA Szegh310m. Fodor Tamas. Földi UszIO. FülOp Istvan. Gazdaholl. Gellai lísllO. Gyomai Józse!. Gyomaszolg IP Klt.
Gyuricza ~ndor. Halasz Is~~nr.é. Hegedús Józse/. HENKEl KÖIOsladany. H6sök tilI ASC. Jakus Ime. Józsikné Gilta. Keresztes Tibor, Katona
lajos. Kishajó. Kn~( Nyomda Rt. Koloh Imre. Komlovszki feJenc. KurOsi HaI.1sz SzölJtlkelel Kucsmik István. Lazarus K/l Békés, lIgel-mrdt'!.
Liux IsMn. Mammul-rec Ktl.. Ma/go Virágball. M~gus Camp Számítástechnikai OZlel. MMros Piroska. Minor éllerem, Nagy Emese. Nagy
Péterné. Nagyn~ 86sz Ildikó. OÁZIS IIlalSle/, OMart Könyvesbolt. Pájer Sándor, PAPI ~lelmiSl!/bolt, P~ler András, Girnn.1zium Szeghalom.
Pélel-Szabó Hajl'l3\lc3. Piros Tlalik. Pulnok1 Sándor. Rideg Zoltán. Rosrélyos húsoolL Ruházati ball· Sárika. Sikér KIL. Tipp-lopp Clpöboll.
Slallrung KtL, Sz:al~ Csilla. Újlaki Szabolcs. Vargáné Ica Lakásfelszerelés, Vaszkó Katalin, Vátasi POloármeslefi Hi~lal. WATT Gmk.. ZOld
Cukrjszda... és még sokan rNS()k, valaminl aliSlleU S2'016k. akik jelenlétOkkel, lombolalárgyakk.'ll, famogal6 jegqyel hozzájárullak avacsora
meJ]lendezéséneksik.eréhez

A vacsorán befolyt összeget a gyerekek nyári művészeti táborozására és
eszközvásárlásra fordítjuk. Nyári művészeti láborunk június 19-25-ig tart, ahová szívesen
várjuk ajelentkezőket! AVárosi Zene- és Művészeti Iskola dolgozói

Az Országos Diákszínjálszó Tábort XII. alkalommal rendezzük meg, ami június
24-től július i-ig tari avárosi Kalona József Művelődési Közponiban és aZene- és
Művészeti Iskolában. A 2006-os évad két országos rendezvénnyel gazdagítja
Gyomaendrőd kulturális életét. Áprilisban az Országos Diákszínjálszó Fesztivál,
májusban a itI. Országos Színjáték és Dráma Verseny várja az érdeklődőket. Az
előzőt aBethlen G. SZKI és Kollégium, az utóbbit aZeneískola szervezi.

Kedves Fiatalok!
AZene- és Művészeti Iskola színjálszás lanszaka nagy szereteltel várja 10 éves

kortól azokat, akik szeretnek szerepelni, meg akarnak szabadulni gátlásuk nagy
részétől, szeretik averset, aprózát, aszínházai, jóra és szépre vágynak, gazdagítani
óhajtják mindennapi életük esztétikáját, szeretnék elsajátítani az egészséges
versenyszellemet, egyszóval különbek szeretnének lenni a nagy, passzív, szürke
tömegnél. Jelentkezni lehet telefonon, vagy személyesen HAJDÚ LÁSZLÓNÁL, aki
drámaianár, a Komédiás Kör vezetője, a Városi Könyvtár igazgatója, elszánt és
elfogult szerelmese a színháznak és nem ulolsósorban a DIÁKSzíNJÁTSZÁSNAK.
Telefon: 66/282-598 -HAL-

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

Jótékonysági előadás!
AVárosi Művelődési Központban május i9-én 19 órától aKomédiás Kör és aZene- és
Művészeti Iskola közös produkciója HÁY JÁNOS: AGÉZAGYEREK kerül bemutatásra.
Az előadás teljes bevételét a diákszfnjátszók felajánlják az ultrahangos orvosi műszer

megvásárlásához, Belépő 500 Ft.

Sláb sztárfotó az előadás után. Hátul: Bucsi Erzsébet, Hunya Péter,
Farkas Szilárd. Elöl: Trendl András, Kondor Nóra, Szurovecz Nóra, Varga Éva,

Levente Bernadett, Fontos Gábor, Petrás Gábor

RÁK MIHÁLY és NEJE, DÉNESI JULIANNA
május 7-én ünnepli házasságuk 50. évfordulóját.

Ebből az alkalomból köszönti őket családjuk, unokáik
és dédunokáik!

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

SZATMÁRI LAJOS
temetésén megjelentek, virággal, koszorúkkal emlékeztek meg,

és igyekeztek fájdalmunkon enyhíteni!
Agyászoló élettársa

Anyakönyvi változások
Házasságkötések: Bordé Lajos György és Poharelecz Katalin, Szendrei
Attila és Rumi Anita, Bánrévi Bálint és Herman Barbara, Szőke Gyula és
Putnoki Anita, Szerelő Gábor és Debreceni Tünde
Elhunytak: Erdei Istvánné Tímár Mária 88, Pelyva Miklósné Vaszkó Margit
82, Schwab Rudolf Karl 67, Bohrái Miklós 52 éves korában
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Egy csodálatos út története Franciaországban
Mint amesében, a három legkisebbnek is sikerült elindulni világot látni.

Ha nem is alegkisebbek, de a legfiatalabbak voltunk abban ahélfős csapatban
- aBethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium, aKner Imre Gimnázium és
Szakiskola diákjai - (VMi Péter, Vári Viktória, Szabó Erika, Pálinkás István,
Gera Nikolett, Gera Adrienn. Mándi Vivien), akik eljutottak Franciaországba.
Célunk az volt, hogy közelebbről megismerjük ezt a gyönyörű országot, egy
több hetes mezőgazdasági és falusi turizmust tanulmányozó gyakorlat révén. A
francia nyelvtudásunk fejlesztése is fontos szempont volt, de szerettük volna azt
is tudni, mire vagyunk képesek egyedül.

Ebben a leírhatatlanul sok élményben nem vehettünk volna részt a
"Dél-Alföld-Európai Unió Gazdasági, Oktatási, Integrációs Együttműködést

Koordináló Egyesület" és a Leonardo da Vinci Európai Uniós Program segít
sége és anyagi támogatása nélkül. Ami kis megyénk, Békés megye és afrancia
Deux-Sevres megye között lévő erős és szerteágazó kapcsolat az évek alatt
egységgé kovácsolódott, fonódott össze.

Békés megye számos fiataljának informálását segítette, és a mai napig
segíti a helyi sajtó (a Gyomaendrődi Híradó) a "Dél-Alföld-EU" Egyesület és
annak elnöke és EU-s programok koordinátora, Davidovics László tanár úr. De,
hogy mit is takar ez aprogram, most leírjuk nektek.

A Leonardo-program az Európai Unió legmagasabb szintű oktatási prog
ramja, amely többek között a fiatalok szakmai gyakorlatát támogatja. Az
egyesület négy Leonardo-programot koordinál (és sokban partnerként is részt
vesz), szorosan együttműködve aBékés Megyei Önkormányzattal, aKner Imre
Gimnázium és Szakközépiskolával, a Bethlen Gábor Szakközépiskola és
Kollégiummal, a Békés Megyei Agrárkamarával, a FVM (Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium) helyi hivatalával, valamint egyéb intézményekkel
és önkormányzatokkal. Az első lépés arészvétel érdekében egy francia nyelvü
önéletrajz megírása volt, és persze szükségünk volt egy kis nyelvtudásra is. Erre
a lehet6ségre Kohn Zita tanárnő és Davidovics László tanár úr hívták fel a
figyelmünkel. Nekik köszönhettük a nyelvi felkészítési, és azt, hogy mindent
megtudhattunk a szakmai gyakorIairól, a fogadó országról és Deux-Sevres
megyéről.

Elérkezett az indulás pillanata. Abőröndök bepakolása és féltő szüleinktől

való búcsúzkodás után útnak indultunk, amit szakadó hóesés kísért, de jó
kedvvel vettük az akadályokat, mivel mindannyian izgatottan vártuk ezt anapot.

Davidovics László tanár úr vezetésével érkeztünk meg a szerelem és a
kultúra fővárosába, Párizsba, ahol atranzitszállás elfoglalása után két gyönyörű
napot tölthetlünk el. Ez alatt az idő alatt, egy óriási sétával egybekötve megis
mertük aváros nevezetességeit. Átsétáltunk az Eillel-torony lábai alatt, kivilágít
va még pompásabb látványt nyújtott. Láthattuk a Szajnát, a Diadalívet, amit
valósággal elárasztott az érdeklődő tömeg. Megnéztük a világ legnagyobb
múzeumát, aLouvre-t, igaz nem jutott időnk, hogy belülről is feltérképeuük, de
kárpótolt minket aChamps-Élysées-n lévő butikok sokasága,

A következő nap újult erővel indultunk, Deux-Sévres megyébe, hogy egy
másik kaland részeseivé váljunk. Parthenay-ban, a megye egyik városában, a
helyi Agrárkamara tanácstermében izgatottan vártuk "családjaink"
megérkezését. Miután mindenki megtalálta a"párját", egy kisebb megbeszélés
és hosszú búcsúzkodás után, most már egyedül kezdtük meg önállóságunk felé
vezető rögös utunkat. Mind a heten hét különböző, de egyben nagyon kedves
és barátságos családhoz kerültünk, ahol sok ismerettel és tapasztalattal
gazdagodtunk. Megismerhettük a francia mezőgazdaságot és turizmust,
lehetőséget kaptunk nyelvtudásunk tökéletesítésére, és felfedezhettük egy másik
nép kultúráját, életstílusát és gasztronómiáját is.

Abeilleszkedés gyorsan men!, és észre sem vettük, hogy milyen gyorsan
elrepült ez ahárom hét. Asok munka mellett rengeteg élményben volt részünk,
amiket most néhányan elmesélünk.

Szabó Erika: Phellipeau JaQues larmján töltöttem agyakorlatot. ahol 270
kecskét fejtünk. Acsalád minden tagjával jó kapcsolatot sikerült kialakftanom.
Voltam Cognac városában. Sokat tanultam amezőgazdaság ezen területéről, és
egyben afrancia nyelvet is gyakorolhattam. Szemmellátható akülönbség akét
ország fejlettsége között. Acsalád sok tagja meglátogatott minket. Örülök, hogy
jobban megismerhettem Franciaországot. Tanulmányaimat számviteli főiskolán

szeretném folytatni, a francia farmon tanulmányozott gazdasági mutatók és a
vállalkozás irányitása segítségemre lesz ajövőben.

Mándi Vivien: először voltam külföldön, így óriási élmény volt számomra
ez ahárom hét. Ez alatt az idő alalt nagyon megszerettem a francia családom.

Főleg ahatéves Clara-t és a nyolchónapos Milie-t. Megismerhettem afrancia
turizmus!, vendégszeretetet és ahagyományos ételekel is megkóslolhattam. A
fogadó család a falusi turizmus keretében négy szobát működtet, ételeket is
készít avendégeknek. Aprogramok szervezése aturista igényei szerint acsalád
jövedelmezőségét segíti elő. Vezettem traktort és láttam az Atlanti-óceánt, La
Rochelle-t. Hiányzik akioti családom, de szerencsére április végén meglátogat
Bertrand Poulain, aki részt vesz a Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túró
Fesztiválon. Számomra ez az út felejthetetlen volt!

Gera Nikolett: a Gobain család farmján töltöttem háromhetes szakmai
gyakorlatomat. Acsalád tehenészettel foglalkozik, feladatom az állatok fejése és
takarmányozása vol!, segítettem aházi munkában. Abeilleszkedésem gyorsan
ment. és a három hét hamar eltelt. Rengeteg családi és baráti összejövetelen
vettem részt, ahol méginkább erősithettem talpraesettségemet és nyelvtudáso
mat. Acsalád néhány tagja még az idén meglátogat Gyomaendrődön; agyakor
latnak köszönhetően jobban érdeklődöm avidéki élet iránt, sok kérdés merült
fel bennem a fenntartható gazdálkodás megoldásának kapcsán. Nyelvi
ismereteim sokat fejlődtek, megismerhettem egy új életmódot, kultúrát és helyi
szokásokat Egyetemi tanulmányaim közben szeretnék egy évet
Franciaországban tanulni, adiploma megszerzése után közös vállalkozást ter
vezek afranciákkal.

Gera Adrienn: aszakmai gyakorlatomat az öttagú Maury családnál töltöt
tem. Acsalád állattartással és falusi turizmussal foglalkozik. Mindennap az álla
tokkal dolgoztam, fogadtam aturistákat, megfigyelhettem és agyakorlatban is
tapasztaltam a falusi vendégfogadás csínját-bínját; részt vettem az ételek
elkészítésében, és magyar jellegű fogásokat is készítettem a franciáknak. A
család összes tagjával hamar összebarátkoztam, és a kapcso latot tovább is
fenntartom velük. A terveim között szerepel középiskolai tanulmányaim után
vendéglátó és idegenforgalmi főiskolán való továbbtanulás. Ez aháromhetes
gyakorlat még jobban megerősített ebben az elképzelésemben.

Vári Viktória: a Bidaut-vállalkozás kecsketartással és sajtkészítéssel
foglalkozik. A Bethlen Gábor Szakiskola tangazdaságában szerzett tudásomat
igy jól tudtam hasznosítani a francia fogadó családnál. Megfigyeltem, hogya
termékek értékesítésében milyen jó az együttműködés a termelők és az
érdekvédelmi szervezetek között. Acsaládnak avállalkozás tisztes megélhetést
biztosít, agyerekek folytatni szeretnék aszüleik mesterségé!, nem hagyják ott a
gazdaságot és nem költöznek el vidékről a városba. Ezt és még sok más,
hasznos tapasztalatot kellene nekünk tanulmányozni Franciaországban, hiszen
a"jó pap holtáig tanul". Aszakképző iskola befejezése után aszarvasi mezőgaz
dasági főiskolán lervezem lovábbtanulásomal, és minél gyakrabban szeretnék
részt venni Európai Uniós programokban.

Szeretnénk megköszönni magunk és mindenki nevében egyaránt, a"Dél
Alföld-EU" Egyesületnek, a felkészítő tanároknak (Kohn Zita tanárnő és
Davidovics László egyesületi elnöknek), de különösképpen a Leonardo da
Vinci-programnak hogy ezt a lehetőséget megkaphattuk.

Külön köszönetünket fejezzük ki Gyomaendrőd Város Képviselő

testületének, agyakorlat megvalósításához nyújtott hozzájárulásért.
Gera Adrienn, Mándi Vivien és Gera Nikolett

AVII. Gyomaendrődi Nemzetközi Sajt- és Túrófeszlivál az idén új,
bár nem végleges helyen nyílt.

Benke László meslerszakács véleménye is jó voll azsűrizelllermékekrŐI.
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A költészet napján
Áprilisban, József Attila születésének 100. évfordulója

alkalmábó/láthattuk-hallhattuk a Zabhegyezők zenés irodalmi
műsorát az OMart könyvesboltban és az Apolló kávéházban .

Segítség gyerekeknek kerékpárról!
2004 októberében egy új, magyar alapitvány alakult azzal acéllal, hogy

megsegítse a magyarországi kórházakban fekvő, súlyosan beteg gyer
mekeket. Az alapítvány neve: "Mosolygó Kórház". Aműszerek előteremtése

és az alapítvány ismertté tétele érdekében a kuratórium holland elnöke,
dr. Albert Royaards kerékpárkörutat tesz az országban. Ezalatt felkeresi
Budapest 23 kerületének, valamint az ország 252 városának, megyei
székhelyeinek polgármestereil Az adománygyűjtésból származó összeg
egy részét aBékés megyei beteg gyermekek javára forditják.

Gyomaendrődre április 19-én érkezett Royaards úr. Találkozott
intézmények, iskolák képviselőivel, diákokkal. Továbbutazása előtt

köszönetet mondott a togadtatásért és az összegyűl t, mintegy kétszázezer
forintnyi támogatásért, melynek jó részét vállalkozók adták össze.

Az alapítvány másik támogatási módja, hogya következő bankszámlára
utaljunk pénzt: ING Bank forint bankszámlaszám: 13700016-04321019.

Telefon/fax: (061)302-0060. E-maiI: info@mosolygokorhaz.hu

Öregszőlői köszönet!
Az öregszőlői gyermekrendezvények támogatóinak sok sikert, jó

egészséget és eredményekben gazdag 2005. évet kívánva mond köszönetet az
Öregszőlői Gyermekekért Alapitvány!

Támogatók: dr Dávid Imre polgármester, Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő
tesiüleie, apolgármesteri hivalal dolgoz6i, Földesi Zoltán országgyűlési képviselő, Endrőd és Vidéke
Takarékszövelkezel dr. Hunya Mikl6s. Vöröskereszl Kurilla Jánosné, Jakus Imre képviselő. Peniameni
Klt.. dr. Komlovszki Ferenc Agro Duál Klt.. Euroflore Kft. Markovics Tibor. Hanyecz László és neie
Hanyecz KI!.. Rácz Imre és neje. Jakus István és neje, Bula Ernő és neje, dr. Giricz Katalin, Szabó
László és neie. Turul Cipő Hunya István, MADIZOL Dinya Zoltán és neje. Csikós János Gyermekcipő,

Edina Cipő Fekécsné Szakál os Eszter. Carlos Nyúlcipő Szakálos Ernő és neje. Sevro Cipő Hornok
József, Gellai Cipő Geltai László és családja, Bela Cipő Bela Altila, Körös Bútoripari Klt. Mészáros
Vendel, Németh KII., Németh Dezső és családja, Balázs Lambéria Balázs Dezső, Gyuricza Faházak
Gyuricza Sándor és neje. Gyomai Kner Nyomda Rt. Papp Lajos, Szabóipari Szövetkezet Nyakó Laios.
Sárosi Bt. Sárosi Józsel és neje. Zöld cukrászda Zöld Endre és nele, Kerl Kivi KII. Kulik Imre, Soczó
Béla. Szarvasi Kenyér Bt. Hunya Zollán, SIKtR Kft. Hornok Lászl6, Tfmár Imre, Szabó Béla, Fülöp
István és neje. Ujlaky Szabolcs, Dávid Imre és neje, Timár Vince és neje, Fodor Tamás és neje, Dávid
Mátyás és neje. Boltlik Mihály és Giricz Judit, Fülöp Zoltánné. VMi András és neje, Allöld Tours Rácz
Józsel és neje, R. Nagy Tibor bűvész, Légvár Békési Mihály, Körhinta Strausz Árpád, Tulipános óvoda
Giricz Ilona, Rumba Társastánc Megyeriné Csapó Ildikó és Megyeri LászlÓ, Körös Néptánc Tóthné
Rojik Edit, Térzene Kozma Gábor, Molnár Borbála, Szilágyi Józsefné, Magányosok Klubja.
Nyugdijasok Klubja, Gubucz Imre és neje, Vári László és neje, Rácz Jánosné, GondoZási Közpani
Gellai Józselné. Dávid JÓzselné. Lénárt Lászlóné. Lehoczki Istvánné, Mraucsik Lajos és neie. Uhrin
Lászl6 és neje. Kovács Lajos. Pályi Sándor, Szűcs Judit. Papp Diána Palyov Anell, Vári Éva.
Cserenyecz Oóra. Uhrin Éva. Tűzollóság Tímár Vince, Rendőrség. az 1%-01 adományoz6k.

AHázi bor- és kolbászverseny eredményei
A tizedik alkalommal, a Gyomaendrődi Kertberát Kör és a Katona József

Művelődési Központ rendezésében lezajlott kistérségi pálinka (Kondorosról és
Szarvasról js érkeztek versenyzők), valamint városi bor- és szárazkolbász ver
seny eredményei:

Fehér bor (13 résztvevő): két 1. hely: Biró Gyula, Valuska Lajos; két 2.
hely: Sipos Dezsőné, Laurinyecz György; 3.: Valuska Lajos (kétszer).

Vörösbor (9 rv.): 1. Mogyorós József, 2.: Csath Sándor, két 3.: Tóth
Istvánné, Csizmadia Kálmán.

Rose bor: (4 rv.): 1. Ádám József, 2. Hanyecz Vincéné, 3. Valuska Lajos.
Gyümölcsbor: 1. Oláh Károly, 2. Valuska Lajos, 3. R. Nagy János.
Must (2 rv.): 1-2. Ádám József
Szalámi: (5 rv.): 1. Kovács Antal, 2. Csath Sándor, 3. Juhász Ferenc.
Vékony kolbász: (3 rv.): 1. Kovács Antal, 2. Csath Sándor, 3. Pólus

Gyula.
Pálinka: szilva: (10 rv.): 1. Bakula Pálné, 2. Hanyecz Vincéné, 3. Szalóki

Lajos. - Gyümölcs: (4 rv): 1. Valuska Lajos, 2. Litauszki György, 3. Varga
Sándorné.

Örménykút és Gyomaendrőd között, március 29-én történt tömeges
darupusztúlás (129 madár hullot el!) okozója a mérgezett búzát kiszóró
gyomaendrődi H. László volL A mérget, a csalit pockoknak szánta. A
szarvasi sajtótájékoztatón elmondták; hogyadarupusztulás miatt hazánk
komoly erkölcsi kárt szenvedett. (A nemzetközi sajtó is sokat foglalkozott a
témával.) Északon, ahol e madarak költenek, fészkelnek, nagy becsben
tartják őket, most nagy felháborodást okozott az ügy.

Csapadékmérő

Április Hől 20-ig Gyomaendrőd

(Gyoma) belvárosában 28,8 mm eső hul
lott - a szabványos csapadékmérővel

mérve.
-HA-

..'" A képhez tartozó írásunk a 6. oldalon A Zabhegyezők
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Képtári helyzetkép • Nagyobb érdeklödés kellene...
A Városi Képtár, Vidovszky Helytörténeti Gyűjtemény idei terveiről, kiál

Irtási programjairól kértünk tájékoztatást Kóris Györgynétől, a Közalapílvány
Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiért kuratóriuma elnökétől. Megtudtuk,
hogy hat időszaki kiállítást terveznek ebben az évben. Áprilisban már megnyílt
aSzolnoki Művésztelep alkotóinak tárlata. Ezen tizenhét grafikus, szobrász, tex
til- és festőművész munkája volt látható. (A Szolnoki Művésztelep 1899-ben
indull, s a művészeti életünk egyik jelentős helyszínévé váll.) Euel az volt a
célunk, hogy emlékeuünk Vidovszky Bélára, aki nagyon sokáig tagja vol a
művésztelepnek.

A következő művész Vidovszky László felesége, Keserű Ilona Pécsett élő

művész lesz, május 6-án nyílik meg kiállítása. Június 3-tól Ungvári Mihály kö
tegyáni festőművész képei lesznek láthatók. Öikonfestészeti módszerrel dolgo
zik. Az erdélyi műemlék templomokat festette meg egy csokorban. Neveze
tessége még képeinek, hogy régi hordódongákra dolgozik, és arany alapra festi
aképeket. Kötegyánban művészbarátaival együtt egy kopjafa parkat is létesített.

Júliusban, augusztusban ahelyi, gyomaendrődi, fiatal képzőművészeknek

nyflik tárlata. Legtöbbjük már bemutatkozott ahagyományos városi őszi tárla
tokan, de most csak afiatalabbak alkotásainak bemutatása lenne acél.

Aszeptemberi tervben Várkonyi János békéscsabai festőművész képeinek
tárlata szerepel. Októberben pedig a gyomaendrődi Uhrin Pál kiállítása
következik. Neki már több kiállítása volt, most azonban Szonda István mutatja
be az endrődi vonatkozású képeket, euel ez más lesz mint akorábbi tárlatai.

Az idei eseményekhez tartozik, hogya Budapest-kispesti Vigadó Galéria
megkérte képtárunkat, hogy kölcsönözzük nekik Corini Margit néhány művét,

mivel egy megrendezésre kerülő művészeti hét keretében szeretnék bemutatni
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ezeket egy másik, kortárs festőművésznő műveivel. A képviselő-testület

engedélyezte, hogy kellő biztonsággallétrejöhessen akölcsönbeadás. Ez vala
hol városunk és művészeinek egyfajta jó hírverése, reklámja is lesz.

Ebben az évben az összes Corini-kép újra lesz keretezve. Még feladatunk,
hogy mivel, mintegy tizenhat Corini-mű restaurálásra vár, erre megfelelő

pályázati lehetőséget kell találnunk. Szólni kell arról is, hogy nagyon nehéz a
közalapftványok helyzete, mert a pályázatokból mintegy kizárják őket. Az enel
kapcsolatban felmerülő problémák megoldását meg ellene találnunk a
közeljövőben. AVidovszky-képek közül már csak egy van, amelyet restaurálni
kell, azonban még több képkeret is felújításra vár. Ebben az évben viszont
remélhetőleg aképadományok kereteztetése is megtörténik.

A kuratóriumban nem történt változás. Oláh Gizella a titkár, Perneczki
László Vidovszky rokon, Bella Rózsa, Szonda István és Kóris Györgyné elnök
tevékenykedik ezután is. Tari Zsanett múlt év decemberétől adminisztratív segít
séget végez. Öbiztosítja anyitva tartást is.

Köszönetet mond kuratóriumunk az önkormányzat támogatásáért és más,
sajnos kis létszámú támogatóknak, akik e nem olcsó működést anyagilag
lehetővé teszik. Aképtár gyűjteményének gyarapítása, de afenntartása is nagy
on nehéz, mert nem rendelkezünk kellő anyagi háttérrel. Itt meg szeretném
emliteni aGyomai Kner Nyomda Rt. rendkívül jó houáállását, segítségét, hiszen
nélkülük adrága meghívók és nyomtatványok elkészítése lenne a legnagyobb
és mindennapos gondunk. A képtár egyébként szakmai segítséget is igénybe
vesz. Banner Zollánt kérjük fel alkalmanként aszakmai irányításra. Korábban ő

rendezte a Vidovszky-gyűjteményt, de bármilyen idevágó munkához szívesen

nyújt segítő kezet. A jövőben is őrá támaszkodunk ebben. A képtár
működéséhez, a látogatók kiszolgálásához nagyon nagy szükség lenne egy
vendég mosdóra, amelyet már megemlítettünk a tulajdonosnak, a képviselő

tesiületnek is.
Kicsit panaszkodni is szeretnénk. Ugyanis alkalmanként egy-egy ren

dezvényünkre kiküldünk 200-250 meghfvót, ennek ellenére a pedagógusok
vagy más érteimiségek köréből mindössze nyolc-tíz ember jön el az adott kiál
lítás megnyit6jára. Az érdeklődés mindössze ennyire terjed ... Azonban azt is
szeretnénk, ha aGyomaendrődön felállított turisztikai útjelző oszlopokon akép
tárat is mutatná végre anyíl. ..

Jövőbeni terveink közt szerepel olyan újdonság, amivel jobban tudnánk
népszerűsíteni képtárunkat. Például múzeumi délutánokat szerveznénk. (Ehhez
viszont elengedhetetlen lenne, hogy bizonyos segédeszközöket kellene be
szereznünk) Bemutatnánk az itt jelen lévő művészek, művek melleit egy-egy
művészeti korszakat is filmeken, előadásokon keresztül, kihelyezett rajzó rák
keretében. Az ehhez szükséges eszközökre már pályáztunk ugyan, de sajnos
nem nyertünk. Ahhoz, hogy afiatalokat becsalogassuk képtárunkba, tapasztala
tok szerint, ma már ilyen és hasonló programokra van szükség.

* * *
Egyébként a nyári, június-július-augusztus hónapokban szombaton és

vasárnap 13 órától 17 óráig a Városi Képtár nyitva tart majd, hogy az
ideérkezők, turisták megismerkedhessenek análunk látható művekkel.

Vidovszky Béla Helytörténeti Gyűjtemény, Városi Képtár "Ember és
Művész" állandó kiállítás Vidovszky Béla és Corini Margit festményeiből, Illési
Péter grafikáiból, valamint Pásztor János szobraiból. Nyitva tartás: kedd,
csütörtök: 8-12-ig; szerda, péntek: 13-17 óráig, Kossuth u. 11. (Katona J.
Művelődési Központ mellett!) Tel.: 282-067.

ÁLLÁSBÖRZE
Munkatapasztalat eladó címmel került megrendezésre az 50 év

felettiek Állásbörzéje 2005. április 21-én Gyomaendrődön, a Békés
Megyei Munkaügyi Központ Kirendeltségén. A rendezvényen köszöntőt mon
dott Tímárné Buza Ilona a kirendeltség vezetője, majd dr. Dávid Imre pol
gármester nyitotta meg abörzét. Országos program indult 2005. 1. 1-200? 1.
31-ig, melynek fő célkitűzése az ötven éven felüliek foglalkoztatásának
növelése, a tartós munkanélküliségük megszakítása és az elhelyezkedésük
elősegítése, összetett gondjaik egyénre szabott, komplex kezelésével. Atérség
ben mintegy 250 főre tehető az 50 év feletti korosztályból regisztrált
munkanélküliek száma. A nap folyamán 48 főnek sikerült állást találnia a
felkínált 118 munkalehetőségből. Legnagyobb sikere most is ahumán szolgál
tatásoknak volt, melyet 81-en vették igénybe, így a megyei nyugdíjbiztosító
tanácsadása, a jogi és munkavállalási tanácsadás, valamint az újdonságként
bevezetett szociális tanácsadás, melyet a dévaványai Családsegítő Szolgálat
nyújtott. A térség 35 munkáltatója ajánlott fel álláslehetőségel, ebből 25-en
személyesen is megjelentek, illetve Mezőberényből az Axe-Tronic Kft.
ügyvezetője is közvetlenül az érdeklődőkkel ismertette amunkafeltételeket. Az
állásközvetítések abörze után is folytatódnak, így várhatóan további 10-15 fő

fog elhelyezkedni az elkövetkező 1-2 hét alatt.
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KNER GIMNAZIUMI HIREK •
Tavaly nagy öröm ért bennünket: az ország 162 vegyes típusú

középiskolája közül (gimnázium és szakközépiskola) az előző 3 év
összesített eredményei alapján országos elsó1c lettünk.
Fennállásunk 50. éVfordulójára ez volt a legszebb "ajándék". Az
Országos Közoktatási Intézet most ismét közzétette a hozzáadott
értékre vonatkozó országos rangsorát. Most már az elmúlt négy év
eredményeit publikálta. Eszerint idén is megőriztük elso helyün
ket.

Miról is van szó? Mérik a bejövő gyerekanyag szintjét: szo
ciokulturális mutatókat, pl. szüló1c iskolai végzettségét, a
munkanélküliség arányát, a 8 osztályos átlagot. Ezt összevetik a
kimenő gyerekanyag eredményességi mutatójával: írásbeli
pontszáma, felvételi arány, nyelvvizsgázók százaléka. így
számítódik a hozzáadott érték. Ebben vagyunk mi országos elsó1c.
Ezúton is megköszönöm kartársaim áldozatos munkáját. Mert,
hogya dolgok nem csak maguktól vannak...

Dr. Kovács Béla

* * *

Legutóbbi cikkemet azzal zártam, hogy más problémánk nincs, csak vár
juk atavaszt. Lassan, de biztosan megérkeznek atavasz hírnökei, és atáj sem
csak egy nagy szürke pacni. Színeket látunk mindenfelé, és ez több dolgot is
jelent számunkra. Vegyük őket sorba: lassan itt aballagás, "egy álom véget ér".
Jön az új, kétszinlű érettségi, csupa újdonsággal. Befejeződik a tanév is,
megjöttek a jövő évre vonatkozó beiskolázási lapok. Ma már minden nyol
cadikos tudja, hol fogja folytatni tanulmányait. Köszönjük mindenkinek, aki
bízik bennünk, és minket választott. Egy csokorba összeszedtem, hogyan
vélekednek rólunk, az iskolánkban folyó munkáról amostani elsősök, avégzős

évfolyam tanulói, és azok adiákok, akik lassan befejezik első évüket az egyete
meken és főiskolákon.

Fogadják szeretettel ezeket akedves és őszinte beszámolókat!
NYEK= Nyelvi Előkészítő =9. Aosztály
,,2004. szeptember elsején találkoztunk először, 33 ember, 33 személy

iség, csak egy dolog volt közös bennünk: az idegen nyelv szeretete és az, hogy
ebből akarunk minél magasabb szintre eljulni. Nagyon jó dolog, hogy heti 12
idegen nyelvi óránk van, és mellette öt informatika, így lehetséges az, hogy
többen már letették az ECDL-vizsga egyes részeit, és most is tanulnak, hogy
minden vizsgát letegyenek. Az angolosok egy része májusban megy nyelvvizs
gázni, a németesek júniusban, a többi angolos ősszel. Nagyon sok mindent
tanultunk, és még mindig szeretjük anyelveket. Jövőre már nem mi leszünk a
legkisebbek, mi már túl leszünk egy éven, bár tudjuk, hogy vár még ránk négy
kemény év. Az időnket nem csak atanulás tölti ki, voltunk már színházban és
osztályunkból többen részt vettünk aholland biciklis úr fogadásán is. Nagyon
jó volt együtt lenni, és öröm volt, hogy mi is segíthettünk. Szeretjük agimit,
mindig örömmel jövünk be, és egyszerűen kihasználjuk apillanat örömeit."

9. Aosztály

Hogyan vélekednek rólunk végzős diákjaínk?

"Négy évvel ezelőtt belépve agimnáZium kapuján, része lettem valaminek.
Valaminek, amit az első hetekben nehéz volt megszokni. Új tanárok, ismeretlen
fiatalok, dolgozatok, feleletek, sakétszintes érettségi rémísztő gondolata.

íme, eltelt a négy év, s e hosszú idő távlatából már úgy lűnik, hogy jól
döntöttem, s részben sajnálni is fogom, hogy véget értek középiskolai tanul
mányaim. Bár tartok az érettségitől (ki nem,) mégis, visszatekintve többnyire
pozitív élményekkellépek majd ki akapun.

Anégy év során napról napra új arcokat fedeztem fel afolyosón, akik közül
sokan abarátaimmá váltak. Persze, nem csak barátokat köszönhetünk agim
náziumnak, hanem új ismereteket, nyelvvizsgákat, s versenyen elért ered
ményeket is. Sosem kérkedtem asikereimmel, atanáraim azonban megtanítot
tak arra, hogy merjem megmutatni, hogy mire vagyok képes, legyek büszke
arra, hogy jó vagyok valamiben. Megmutatták az irányt, hogy merre induljak, s
felkészítettek arra, hogy mi várhat még rám. Érhetnek majd csalódások, ahogy

értek eddig is, de ezek csak aszemélyiségem fejlődését segítik. Az iskolában
mindig voll valaki, aki nehéz perceimben avállamra lette akezét, s talán az itt
szerzeit barátaimra akkor is számíthatok majd, ha elszakadok gyökereimtől, a
gimnáziumtól.

Sosem fogom elfelejteni tanáraim arcát, a biztató szavakat, amelyek által
több lettem, melyek segítségével megálihatom ahelyem ajövőben."

Bucsi Erzsébet
12. Bosztályos tanuló

Kíváncsi voltam arra is, hogyan emlékeznek ránk tavalyi végzős diákjaink,
három volt tanulónkat kérdezetem meg arról, hogyan érzik magukat és mit is
kaptak tőlünk.

Bere Gabriella, a Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi
Karának hallgatója, mellette aMathias Corvinus Kollégium tanulója is.

"Nagyon jól érzem magam, élvezem az egyetemi életet. Szeretem az új tan
tárgyaimat. különösen kedvelem a kommunikációt és aszociológiát, hiszen a
későbbiekben a nemzeJközi1<apcsolatokra szeretnék szakosodni. Agimiben
megszoktam, Imgy nagyon jó és közvetlen atanár-diák kapcsolat, ehhez képest
az egyetemi képzés meglehetősen személytelen, valószínűleg az ok abban
keresendő, hogy sokan vagyunk. Mit is kaptam a gimitől? Nagyon sokat!
Tudást, felkészítést a versenyhelyzetre. Megnyugtató érzés, hogy semmiben
nem vagyok kevésbé képzett, mint nagyvárosi társaim. Gyomaendrőd egy kis
település, mégis iskolánk képzése igen magas színvonalú. Jó döntés volt, hogy
itthon maradtam és itt végeztem el aközépiskolát."

Csorba Éva a szolnoki Gazdasági Főiskola Idegenforgalmi és Szálloda
szakán tanul.

"Köszönöm szépen, jól vagyok. Szolnok közel van hozzánk, így abejárást
választottam. Megpróbáltam élni is Szolnokon, de amindennapos hazajövetel
nem fáraszt, és itthon remekül tudok készülni. Vannak nagyon érdekes tantár
gyaink, mint például a turizmus angolul, amit nagyon szeretek, érdekel a
mikroökonómia is, és szerencsésen megbirkózom agazdasági matematikával
is. Mindebben nagy segítséget kapok, illetve kaptam volt tanáraimtól. Kevés
olyan iskola lehet, ahová a volt diákok visszamehetnek, és tanáraik készek
segíteni nekik afőiskolai, egyetemi anyagban. Agimiben jöltem rá, hogyan kell
tanulni, így nem ért meglepetésként, hogy itt is készülni kell, nekem ez ter
mészetes, így nem is okoz gondol. Érdemes volt Gyomaendrődön maradnom,
örülök, hogya gimibe járhattam."

Nyíri Dóra, aPázmány Péter Katolikus Egyetem angol-kommunikáció sza
kának hallgatója.

"Most már nagyon jól érzem magam, egy fél évnek kellett eltelnie ahhoz,
hogy megszokjam az új környezetet és igazi barátokat is találjak. Szerencsére
egyetemünkre nem jellemző a személytelen oktatás, bátran fordulhatunk a
tanárainkhoz, ugyanúgy, mint annak idején a gimi ben. Könnyen barátkozom,
igaz, egyedül vagyok az egyetemen Békés megyei diákként, így kellett idő, míg
meg találtam a társaimal. Rövidesen itt a vizsgaidőszak, és nagyon rá kell
kapcsolnunk, mert csak úgy repül az idő. Röviden meg tudom fogalmazni,
hogy személy szerint én mit kaptam agimitől. Ha nem lett volna agimi és azok
a tanárok, most nem lennék ilt. és ezt tényleg szívből és őszintén mondom.
Nem bántam meg, hogy itthon maradtam. Nagyon jó döntés volt"

Még sok ilyen beszélgetést leírhatnék, de hely hiányában nem teszem.
Biztos vagyok benne. hogy sok diákunk ugyanígy érez, és jó érzésekkel gon
dol vissza a régi alma malerre. Természetesen vannak olyanok is, akiket
sérelem ért, hiszen emberek vagyunk és hibázhalunk, de egyben biztos vagyok:
fontosak nekünk diákjaink, és nyomon követjük afejlődésüket akkor is, ha már
nem ami diákjaink. Nyugodt szíwel merjük ajánlani technikumunkat is mind
azoknak, akik kereskedelmi ismereteiket szeretnék bővíteni.

Ebben a változó, állandóan rohanó világban nem árt néha megállni és
visszatekinteni, hogy mit is értünk el. Nagyon köszönjük általános iskolai kol
légáinknak, hogy hisznek bennünk, és jó szívvel küldik hozzánk végzőseiket, és
azoknak aszülőknek is, akik minket választottak, higgyék el, megéri.

Hüse Julianna
(az oldal szerkesztője)
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KÖZHASZNÚSÁG I JELENTÉS
AKner Múzeum és Könyv Alapítvány 2004. évi tevékenységéról

A Kner Múzeum és Könyv Alapítvány az 1997. évi közhasznú 17. G) Pénzmozgáshoz nem kapcsolódó költséghely.
szervezetekről szóló elVI. Tv. értelmében a Békés Megyei Bíróság 18. H) Ad_ó~ás ~I~tt~.eredmén~ 922
Pk.60.260/1998/2. számú végzése alapján közhasznú szervezet 19. I) A~ofJz~t~sl kote~ezettseg

. • .. k 20. J) TargyevI eredmeny (18-1 9.sor)
mmosltest apott.

276

276

Kimutatás a költségvetési támogatások felhasználásáról (E Ft-ban)

Megnevezés Előző év Tárgyév Változás
Saját tőke összesen 4241 4517 276
Induló tőke 100 100 O
Tőkeváltozás 3219 4141 922
- Atökeváltozásra ható tényező:

aközhasznú tevékenység előző évi eredménye
Tárgyévi eredmény 922 276 -646
- Az eredményre ható tényezők:

a) működésre kapott támogatások 2408 789 -1619
b) egyéb bevételek 842 1247 405
c) működési költségek 2328 1760 -568

Kimutatás a vagyon felhasználásáról ( EFt-ban)

Kulturális szakemberek normativ továbbképzéséhez 30
Összesen: 30

30
30

Felhaszn.ÖsszegeJogcímeTámogatásI
nyújtó neve
NKÖM

Az alapítvány tevékenysége:
• aKner Nyomdaipari Múzeum fenntartása, gyarapítása és aKner ha

gyományok ápolása, kiadványok megjelentetése
• aKner és amagyar nyomdák történetének kutatása, publikálása, fel

dolgozása
• magyar könyvművészeti és tipográfiai hagyományok ápolása,

tipográfiához kapcsolódó rendezvények, kiállítások szervezése,
támogatása,

• neves nyomdászok, könyvművészek munkásságának feldolgozása,
évfordulók megünneplése.

A kuratórium tagjai az Alapító okirat értelmében döntöttek a
pénzeszközök felhasználásáról. A kuratóriumi ülésekről készült
jegyzőkönyvek az alapítvány székhelyén lettek elhelyezve, azokba a
közhasznú szervezetek nyilvánosságára vonatkozó rendelkezések
szerint bárki betekinthet.

Az alapítvány 2004. évi számviteli beszámolója

MÉRLEG (E Ft-ban)
Kimutatás a cél szerinti juttatásokról (E Ft-ban)

2328 1760

3250 2036
2328 1760

EREDMÉNYKIMUTATÁS (E Ft-ban)

Támogatott cél Támogalás összege
Polgári szolgálalosok díjazása 126
Normatív továbbképzés 30
Működési költségre 500
Alapítványi célra 633

Támogató megnevezése
Békés Megyei Munkaügyi Kp.
NKÖM
Jogi személyiségű társaságok
SZJA 1% APEH

Beszámoló a 2004. évi közhasznú tevékenységről

Az alapítvány valamennyi kiadása az alapító okiratban foglalt célok meg
valósítására irányult.
AKner Nyomdaipari Múzeum munkáját polgári szolgálatosok segítik,
akiknek díjazását az alapítvány fedezte. Ehhez visszatérítési támogatást
adott a Békés Megyei Munkaügyi Központ. A 2002. évi 1%-os SZJA
felajánlásokból befolyt összeget csak részben költöttük el, afennmaradó
részt a2004. évben használtuk fel a2003. évi 1%-os SZJA felajánlás
sai együtt: számítógépeket és SZIRÉN Integrált könyvtári nyilvántartó
programot vásároltunk. Amúzeum kiállítási termeiben 3db számítógép
segítségével mutatunk be digitalizált gyűjteményegységeket a láto
gatóknak.
Az alapítvány kuratóriuma kétszer ülésezett, ahol a kurátorok
jóváhagyták az éves beszámolót, megvitatták és elfogadták az alapítvány
és a múzeum 2004. évi munkatervét és költségvetését. Az alapítvány
működése során lehetőség szeririt mindent megtett annak érdekében,
hogy avállalt feladatait minél teljesebben ellássa.

Gyomaendrőd, 2005. február 25.

GYERGYÁK GYÖRGY, akuratórium elnöke

Kimutatás a vezető tisztségviselólmek nyújtott támogatá
sokról
A Kner Múzeum és Könyv Alapítvány vezető tisztségviselői díjazás
nélkül végzik tevékenységüket.

Tárgyév
2.036
789
O
789
O
747

4517

3490
4517
4517
100
4141
276

Tárgyév
1027
3490

Előző év
3.250
2008
1100
908
400
592

4241

Előző év
562
3679

3679
4241
4241
100
3219
922

Atétel megnevezése
ABefektetetl eszközök
BForgóeszközök
B/I. Készletek
B/II. Követelések
B/III. Értékpapfrok
B/IV. Pénzeszközök
Eszközök összesen
CSaját tőke

C/1. Induló tőke

C/II. Tőkevállozás
CIIII. Tárgyévi eredmény
DTartalék
ECéltartalék
FKötelezetlségek
Források összesen

Atélel megnevezése
1. A) Összes közhasznú tev. bevétele (2.-7.sorok)
2. 1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás
3. a. alapílótól
4. b. államháztartás más alrendszerétől

5. 2. Pályázati úton elnyert támogatás
6. 3. Közhasznú tevékenység ből származó bevétel
7. 4. Egyéb bevételek
8. B) Vállalkozási tevékenység bevétele (9-10. sorok)
9. 5. Nem cél szerinti (vállalkozási) bevélele
10. 6. ~gYéb cél szerinti tevékenység bevétele
11. C) Osszes bevétel (1 +8. sor)
12. D) Közhasznú tevékenység költségei
13. E) Vállalkozási tevékenység költségei
14. 1. Nem cél szerínti (vállalkozási) lev. költségei
15. 2. Egyéb cél szerinli tevékenység költségei
16. F) Összes tev. költségei (12+13. sorok)
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APRÓHIRDETÉSEK

..................................................................................

Tisztelt Hirdetünk!
A HíRADÖBAN megjelené magánjelle~a~~~irdetését ké~ésére ingyenesen
továbbíljuk aDél-Alföldi megjelenésű B A Z A R 7.... apró
hirdetés újság legközelebbi számában való megjelentetésre. A beküldendé
hirdetése mellé csak annyit írjon, hogyaBAZÁRban is kérem!
Kérjük azonban ne feledje megadni az árat (ingatlanra, egyéb eladni
kívánt dolgai irányárát) sem! Kérjük olvasóinkat, hogy jeleuék azt is, hogya
Magyar Bazár Tas-ban hány alkalommal kívánják amegjelenéstl

Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége. Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 66/581-237. fax: 283-288

Beérkezési határidőminden hó 25-e!

JARMUIGARAZS

4 szálas mterlock SJruba (80 E Ft); 5 s~ála5
fedöző Siruba (160 E Ft) eladó. Erd.:
06/20/3802-811. -b-4x-

BR1669 moloros rotak,apa és fűnyíró, motoros
háti permetezö eladó. Erd.: 285-715

manikűr. kozmetika egy helyenI Hol?! Endr6dön
aRózsa ~esszó melleU, lel.: 06/30/5219-869
MA-lSI apu fr6szer továbbra IS VáfJa kedves
vásárlóill Nézzen be hozZánk. s érdeklödjön
akcióinkról! Hol?! Endrödön. a Rózsa presszó
me~elt

r-------.----------------------------------------------------------------------------*:

i (Irányár: Ft.) (oIL'OShaló (CássaU)
1. .J

Gye.. Csillagos u. 13. sz. aiatil 4 lakásos tár
sasházban földszinti, 72 ml-es lakás lelújltva
eladó. Érd.: 285-295; 06/20/4705-030

Gye., Bartók B. 2. sz. alaIII családi háZ eladó. I.ár
5MFI. Erd.: 06120/8081 -884. -b-4x-

Hosszu bor vagy mubör (fekete) flukabátol kere
sek. Montenbyke kerékpár. 10-12 évesnek való.
eladó. I.ár: 6500 FI. Tel.: 06/30/2130-783 (16
óra utánt.-b.4X.

Endrodön. a Fő uton: összkomfortos. eekélyes.
padlástér beépilhetőséggel családi ház eladó.
lár 8,4 MFl. Erd.: 283-377. -b-4x-

Bálak. rendezvények. táncos Összejövetelek ÉrÓ:
ZENET szolgáltató helyi zenekara az AKAN·
TISZ. Érd.: 06/20/2216-633; 06130/6108-928..
-b-4x-

Sörözové átalakfthatÓ háZ elad6 aHősbk utja 21.
sz. alaII. Tervek. engedélyek. anyagok megvan
nak.l.ár 2.9 MFt. Érd.: 06120/9729-796. -b-4x-

VEGYES

Gye.• Arany J. u. 1. sz a1911 nagy. családi ház
eladó. I.ár 12 M Fl. Erd.: a helyszinen;
06/20/9706-877. -b-4x-

Oregszolo. OIÓla u. 12. sz. alaIII 2 szobás.
összkomfortos ház nagy földdel. melléképülellel
eladó. I.ár 1.6 M FI. Erd.: 06130/4312-192. -b
4x-
EndrOdön, a Sugár uton parasztháZ. bővltéSJ
lehetöséggel eladó. I.ár 3.2 M Fl. Érd.:
06/20/5247-863. -b-4x-

Gyomán. plachoz közel. 2 szobás, össZkomfor
tos családi ház eladó.l.ár 8,3 MFl. Erd.: Pásztor
J. u. 6. sz. -b-5x-

Arany tu. 16. sz. alall családi háZ eladÓ.l.ár 8,5
MFl. rd.: szombaton és vasárnap ahelyszinen.
-b-4x-

Gyomaendrődön. kertes, családi háZ elad6. I.ár
6,5 MFI. Érd.: Gye., Ságvári u. 25.

2 szobás, felujllOIl parasztháZ teljes közmuvel
eladó. lár 4MFI. Érd.: Gye.. Csillagos út 5. sz.
-b-4x-

INGATLAN (ELADÁS-KERESÉS)

Gye.. Oregszőlö, DI6fa u. 17. sz. alatt 4000 m'
telken 2,5 szobás csaláqi ház sok melléképület
tel eladó. I.ár 3.3 MFI. Erd.: este 661280-025. 
b-4x-

Gye. kertes családi ház als6épülellel. garáZZSal.
vállalkozásra alkaJmas 30 ml-es üzlethetyi
ség gel. lakótelepi csere beszámítással, vagy
anélkül eladó. I.ár 6.8 M Fl. Érd.: 06/30/5617
195. -b-4x-

Gyomán aközpontban kertes családi háZ elad6.
melléképülellel, garázzsal. 1300 m1.es lelken. I.
ár: 14 M Fl. Erdeklödni a 06/3019580-479-es
teleionsZámon lehel.-b-4x-

Gye.. Besenyszegen 5 szobas. 2 fürdőszobás.
nappalis családi ház eladó. I.ár 15 M Fl. Érd.:
Tanács u. 25/1. Tel.: 06170/6164-903. -b-4x
Endr6dön. a PolánYI M. u. 49. sz. alaIII háZ
eladó. I.ár 6.5 M FI. Érd.: 06/2012470-999. -b
4x-

Ház elad6 Endrodön. Napkeleti u. 15. sz. alaII.
I.ár 2.8 MFl. Érd.: 661283-638. -b-4x-

AutÓs gyermekűlés 0-13 kg. Járóka. tavaszI.
nyári kismamaruhák. kerékpárkormányra szereJ
hető új kisülés eladó. Érd.: Gye., Bethlen Gábor
u. 45. SZ.

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
Gyomaendrőd. Ipartelep u. 2. TeL 386-233, fax: 386-269

ÁJIunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbiakkal:

&:
-ipari park menedzsment
- magas- és mélyépítő-ipari kivitelezés és szolgáltatás
- szemétszállítás
- szállítás. gépbérlet
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállítás
- teljes körű temetkezési szolgáltatás

Gyomaendrődön lak6/iársasházl kiS lakást yen
nék. vagy IeiújítolI kis házat. kis portával. Erd.:
06/30/9810-024. -b-4x-
AHármas-Körbs gátja mellell bekentell telek 70
db gyümölcsfával. ásoll kúllal eladó. Villanyyan
atelken. s előlle közvilágilás.l.ár 300 EFI. Erd.:
esti órákban 66/285-510. -b-4x-
Elad6 Gyomán. Alida u. 611. alall 4 szoba. nap
pali, előszoba ..konyhás ház melléképületekkel.
lár 155M FI. Erd.: 06/30/6677-031 -b-4x
Endrődön. a FazekasI uton 2 szobás. összkom
fortos. belül felújítolI ház reális áron eladó. Érd.:
06170/3687-118
Gyomaendrőd kulleruletén, PÓhalmon
gazdálkodásra alkalmas tanya. 6 ha földdel
sürgősen eladó. Érd.: Józsa Ibolya. Gye..
Könyves K. u. 9. sz.

Endrődön. aSzélmalom u. 1. sz. alaIII háZ ~agy
kerllel. alsóépülelekkel eladó. I.ár 3 M FI. Erd.:
66/386-435. -b-4x-
Gyomán. a KIS B. U. 4. sz. alatt letőteres.
höszigetelt családi ház eladó. illetve lakótelepi
cserét II emeletig és vízparl.i lakható nyaralót
beszámítok. lár 15,5 M FI. Erd.: 06170/3316
986. -b-4x-
Endrodön a Deák F. u. 3. sz. alaIII családi háZ
eladó' lár 1,5 MFl. Érd.: 66/283-553. -b-4x
Gye., gyomai reszen. BaJcsy-ls. ut 141. lebon
tásira szoruló. állapotban, telekáron ház eladó.
I.ár 900 EFI. Erd.: 06130/5376-503. -b-4x
Gyomán 2szobás. nappahs háZ elad6. nagyob
bra csere érdekel. I.ár 6.5 M Fl. Erd.:
06130/5350-253. -b-4x-
Gye. Csurg6 u. l. sz. alaIII 2 szoba. konYhás,
összkomfortos ház eladó. lár 3,2 M Fl. Erd.:
0617012948-695. -b-4x-
A Fuzfás-zugban 300 n.öl gyümölcsös elado.
Érd.: 283-901

Braun tyukot 10 db-ot, és egy kakast keresek
me~vételre. Érd.: 06170/2734-406. -b-4x-
Ela ó heverők. T4-es (palackos) gáztuzhely,
Hajdú mosógép. ágypeműtarló. nagyképernyős

TV, éjjeliszekrények. Erd.: este 284-785.

FagyasztOlI egéSz csukecomb 10 kg-os karton
ban. 3400 Ft-ért megrendelhetö. Info:
06120/9825-725. -b-4x-
A f6tkaép Kfl. IeivételI hirdet KöMOVES
munkakörbel Érd.: 06/30/3384-225.
TakarJtást. mosást, vasalást, bevásárlást vállalok.
yalamint egy nagy hütöszekrény eladó (25 EFI).
Erd.: Gye., Pósa u. 22. sz. -b-4x-

ZOO db Úl. csabai Tang6 cserép eladó 90 FVdb.
Erd.: 06120/5733-953. -b-4x-
Forgalomból kivont Warlburg; 1000·es J6
állapotú eszIergapad; oxigénpala~kok. dissou
reduktorral; hegesztőtrafó eladó. Erd.: 66/284
253 este. -b-4x-
Egy kézzel haltÓs kukorJcamorzsoló. egy 28-as
férfi kerékpár és egy varrógép eladó. Ar meg
egyezés szerint. Érd.: 661284-354. -b-4-x
Damllos fűnyiró, Új. eladó. Ar megegyezés
szerint. Érd.: a helyszínen (Vörösmarty 8.);
66/283·103. -b-4x-
Komblnálhatófekvenyomópad 150 kg sullyaJ, és
kézi súlyz6k eladók. t.ár 35 E Ft. Erd.:
06130/5165-811. -b-4x-
TIszlelt SzülÖk! Korrepetátas. felzárkÓztatás,
másnapra, dolgozatokra való lelkészítés
általános iskolásoknak személyre szabolI
oktatással. Az Ön gyermekéért dolgozom' Tel.:
06/30/8563-218.
Fodrászal, szolárJum (23 Ft/perc), pedlkur-

Veszélyes és egyéb fák kivágását, lunYJrást.
kaszálá~t. elhanyagolt kertek rendbetételét vál
lal om! Er.: 06120/3882-263.
MassZIV szerkezetu csiga. Landi gép eladó.
Terhelhetőség max. 145 kg. I.ár 25 EFt. Érd.:
06170/6398-489 15-19 h-i~. -b-4x-

MTZ után sorközmuvelo kullJvátor. mutrá
gyaszóró. talajlazító. Briksz rotakapa. Thomas
szivattyú lartozékokkal. valamint vágógalamb
van eladó. Érd.: Gye .. Móra F. 20. tel.: 66/284
082.
Vasalást, takantást vállaioki Erd: 283-901
Gázpalack eladó. Erd.: 283-901

HasználtcIkkek kaphatÓk: hulO, lagyasztó.
fűnyíró, szegélyvágó. centrifugák. kerékpárok,
varr6gép. 3 funkciós, jó állapotban babakocsi
stb... Érd.: Körgát u. 25.; 282-366;
06/30/9781-803; 06/30/4873-964

DAEWOO Lanos S1.5 bordÓ. '98-as, 2006. vI,
hóig érvényes múszakival eladó. I.ár 1.1 MFI.
Érd.: 66/284-098. -b-4x-

MUNKAALKALOM
Szobafesto szakmunkástanulót beiskolázok.
szakmunkásokat lelveszek állandóra. Érd.:
06/20/9645-260
Takant6 és tálaló személyzetet, valammt pullost
keresünk. Érd.: 06/30/4750-852; ill.
06/30/9672-741.

LAKAS~KIADO

A gyomai Vásártéfl Itp.-en erkélyes, 2 szobás
lakás hosszú távra kiadó. Érd.: 283-103. -b
Muhelyek. raktárak, üzlethelYiségek kladok a
Kossuth és Pásztor J. u. sarkán. Erd.:
06/30/9289-950. -b-4x-
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5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti li: 25..
TeL/Fax: 66/386-980 • Mobil: 30/6190-570

A FIBERNET kábeltelevíziós szolgáltató
hivatalos üzletkötője elérhető

az alábbi telefonszámon
06/70/366-0720

EGÉSZSÉGES, ÉDES ÁLOM!
Életünk egyharmadát alvással töltjük. Érdemes odafigyelni arra, hogy
az ágy és az ágynemű kellemes érzést nyújtson.
Testünk minden éjjel félliter vizet ad le, és ezt amennyiséget agyapjú
ágynemű és amatrac szívja fel.
A1OO%-os gyapjúból készült ágyneműgarnitúra rendelkezik agyapjú
minden jó tulajdonságával.
Hamisítják, ezért vásárlásnál körültekintően kell eljárni!
A kényelmes, pihentető alvást segíti elő a BaCH mintaboltban
megvásárolható különböző méretű és vastagságú, levegővel töltött
egészségügyi vákuum matrac.
Termékeink minőségben kimagaslóak, és használója számára hosszú
éveken át kényelmes, pihentető alvást biztosítanak.

RENDELJEN ÖN IS AKCIÓS ÁRON ABOCH-tól!
• Natúr bárány takaró, párna, egyoldalas derékalj

és 14 cm vastag vákuum matrac 69 OOO Ft
• fenyő ágykeret (90X200 cm) 38900 Ft
• birkagyapjú derékalj 17400 Ft
• birkagyapjú takaró 19900 Ft
• mágneses lepedő 14900 Ft
• egyszemélyes vákuum matrac

(14 cm vastag) 39900,- Ft

Békéscsaba, Petőfi u. 2. sz. Tel.: 66/442-967
TESeO Áruház üzletsorán. Tel.: 66/453-943

~ ~("~';:"";4"lnl;;j.it6k°-;;.~.:~~~m~%~~/",.nnlnlAi l
!~ ..~ ...~•._ ........~.....~.....~~~~'." i

.' o' Kis költséggelszereltessen
központi porszívó berendezést!
B~: o-Iervezéssel. kivitelezéssel keressen f~1! .o~

, ._.. v._".5:",,');:_ . . ._0..·..·

~.-~,~~~~=~=~~?=.

~. Aklimatizált helyiség má~ nem luxus! .
~ Minőségiklímák garanciával, elérhető áron.
~ ..._ ..._Sz~reltessen lakásba, üzletbe, irodába, . .. . ~
~f;9REEI mű~elybeklímaberendezést! ta LG .
~ Meglévő berendezése baktérium 'UI

~ Ytidea k;~ba~~~a~~es~/~~~:~á~áá~! ..

. Hütök-amrák építéSét, javítását vállalom.

·-MJKROSUst -SERELHETŐt·
9 személyes, klímával! Érd.: 20/9506-703 .
'.. '

E~ varroda Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. alatt

Varradámban vállalom:

női felsőruházat

Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
* Alapítva 1957. május 18. *

hozott anyagból, gyermek mérettől anői extra méretig
egyedi méret szerint felsőruházati termékek készítését. Szoknyák, bIÚ-

1
.

zak, nadrágok, alkalmi ruhák, kosztümök,
alkalmi és táncruhák készítését is.

Nyitva tartás: ahét minden napján 8-17 óráig.
Gyors határid6, kedvező árak.

Telefon: 66/386-479/23, 06/30/5648-740

Epítőipari Szövetkezet

TEVÉKENYSÉGEINKET PIACKÉPES ÁRON KíNÁLJUK
• Magas- és mélyépítési munkák generál kivitelezése, tervezése
• Transzportbeton értékesítés. szállítás
• Egyedi asztalos termékek gyártása
• Interspan bútorlap-értékesítés
• Építöipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru,

keretes állvány, útpanel.,,)
Eladó: 1 db 39 személyes Ikarus autóbusz

1 db fix platós IFA pótkocsi
Érd.: 30/9552-374

THERNI

Gyors, rugalmas hiteiügyintézés
a megszokott magas színvonalon.

Értékeljük Együtt Értékeinket!
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GYOMAENDRŐDIBÚTORBOLT
Kisréti utca 36. szám

(volt Tejcsarnokkal szemben)

Térjen be hozzánk,
és tekintse meg 2005. évi katalógusainkat!

Szövet- és méretválaszték alapján rendelheti meg
legújabb heverőinket és franciaágyainkat.

3+1+1 ülőgarnitúráink szövetválasztással, különböző fém,
illetve bükk lábakkal, igény szerint fabetétekkel megrendelhetők.

Szoba, konyha és kiegészítő kisbútoraink 4 féle stílusú díszítő

elemekkel készülnek (bútorlap, fóliás, antikolt, betétes).

ABeneficial Rt. és aCredigen Bank Rt. kedvező hitel le
hetőségeiből választhat. Ügyintézés arlelyszínen l

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 9-17 óráig,
szombaton: 9-12-óráig • telefon: 66/282-068

-aMarl Dzlelház
Legelegánsabb ajándék ballagásra

is az ARANYÉKSZERI
Választhat ajándékutalványt is nálunkl

Tavábbi választék:
digitális fénvképezőgépek, filmek,

hang- és videokazetták
Folyamatos AGFA akciókl

Amatőrfilm kidolgozás
Aranv- és ezüstékszerek javítása,

tört aronvból ékszerkészítés,
bővült a mintakollekciónk is!

Aranvékszer vósárlóshaz tört aranv
azonnali cseréjel

OMart Könyvesbolt
Ballagósra egvik legszebb ajóndék a KÖNYV!

Ha bizonvtalon a döntésben, ajándékozzon
KÖNYVUTALVÁNYTi

Bővülő antikvóriumi vólasztékkal is szolgálunk
kedves vásórlóinknakl

Várjuk törzsvásárlóinkot és minden kedves érdek
lődőt!

OMart Könyvesbolt az OMart Üzletházban
Gyomaendrod. Fo út 216. Tel.: 284-815

13

If Körösi Weekend HOn!ász-~~~ '.
'~hobbY-, kempingszaküzlet ~~~

HORGÁSZFELSZERELÉSEK
- teljes márkakínálat

FOLYAMATOS AKCiÓK!
Állateledel: minden alap- és prémium kategóriában
Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 06/70/2610-472
Nyitva: 8-17 óráig, szombat, vasárnap 8-12-ig

.. ,
TUZEP·TELEP

Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren
építő anyagok gyári áron

• oltott mész • kovács-szén,. orosz szén,
akác, vegyes tölgy tűzifa

Értékhatár felett kedvezményes házhozszállítás

Tüzelőutalványok beváltása!
Telefon: 06/30/3343-791, 06/30/6318-071,66/284-812 este

Gépjármű-tulajdonosok, figyelem!
Vállalkozásom keretén belül:

Gyári, új gumiabroncsok árusítása személy-,
teher-, mg.-i gépjárművekhet,

valamint targoncához. ff
Továbbá vállalom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű 11!ot

és targonca gumiköpeny szerelését,
javítását, centírozását

Érdeklődni:

Katona György gumijavító
5500 Gyomaendrőd,Bajcsy-Zs. út 107.

Tel.: 66/285-127 Nyitva: H-P: 8-17-ig, SZD.: 8-12-ig.

(---------------------~
RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK
Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

Telefon: 06/30/3932-162, 06/30/9533-594

REÁLIS ÁRON VESZEK
• boltberendezést • hagyatékot, régiségeket, ócskasá

gokat • régi stílbútorokat • parasztbútort (szekrény,
asztal, kaszli, sublót, falitéka, konyhaszekrény, láda,

szék, tükör és tükörasztal, kredenc)
Fizetés azonnal, készpénzzel!'- ~:~ai_Z~o2t~G.::m~~~r~d~ ~o~s~a: U~ :9.:. J
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'[ ~. SZl AKCIO!!!
INTE Q
NYELV<3TÚDIÓ

Tájékoztatás a megadott elérhetöségeken
A tanfolyam helyszíne: Nyelviskola Gyomaendród, Kossuth u. 18.

RÓZA VENDEL

(1 Gyomaendrőd, Hársfa u. 8/1. \)
TeL/fax/ü. rögz.: 66/282-686,

tel.: 06/20/9142-122·20/4684-876
E-maiI: vendel@bekesnet.hu

Nyilvántartási szám: 06-0077-02

kiscsoportos
felzárkÓztalÓ foglalkozás

500Ft/óra

66/282-095 munkaidóben
20/9142-122·20/4684-876
E-maiJ:vendel@bekesnet.hu

jelentkezés, május 30-ig

angol, német, francia, olasz
NyÁRI INTENZív TANFOLYAMOK

2005. július-auguszlusban
nyelvvizsga elökészítök kezdó és újrakezdó
próbavizsgával 90 Órás heti 3x3 7 hét 31 500Ft
heti 3x4 óra 7 hét 45 OOO Ft órakezdés: 17 óra
órakezdés: 8.30. 16 óra
gyerektanfolyam
heti 5x3 Óra 2 hét 13000Ft
órakezdés: 9 óra

l) iJ TV- és rádiócsatorna, akár már
I50 forÍnttóL

Telemax Távközléstechnika
Békéscsaba GyóhiG u,6. Tel.:66/442-755

L._._I_._._._._._._.~D~

Stancolt és hagyományos .

PAPÍRDOBOZ gyártása I
STANCfDRMA KÉszíTÉS i

I
I

RÓZA KFT.
5500 GYOMAENDRŐD,Ipartelep u. l/l.

Tel./fax: 66/282-095,06120/9142-122
E-maiI: vendel@bekesnet.hu

6E~SŐÉPí. É~ZeT
SZARAZEPITÉs

CiLLAi
GYOMAENDRŐD
06-30/3326-075

Építkezik? Keresse Gellait!
Kazettás és gipszkarton álmennyezetek,

gipszkartonválaszfalak, burkolatole
Padlásterek, tetőterek beépítése, átalakítása,
külső-belső hőszigetelés, tetőzsindelyezés

GYOMAENDRŐD, HŐSÖK ÚTJA 51.
TEL.: 66/282-440, 06/30/6278-234, 06/30/3326-075

r·-·-·-·_·-·~·_·-·-·-·,

i PAPIRDOBOZ iMÁGUS-COMP
Számítástechnikai szaküzlet és szerviz

• számítógép konfigurációk összeállítása igény szerint
• Használt alkatrészek értékesítése és beszámítása
• Szakkönyvek
• Új és utángyártott festékpatronok, tonerek és ezek töltése
• Internet előfizetés (mikrohullámú, telefonvonaJas), és kár

tyás
• Helyi hálózatok tervezése, kivitelezése
• Számítógépek, nyomtatók, monitorok

javítása rövid határidővel

• Fénymásolás, faxolás, nyomtatás,
szkennelés, internetezési lehetőség.

• Sulinet ügyintézés

Havi ajánlatunk: Komplett számítógép bruttó 94740 Ft
Számítógép ház (AMD 2200 + prac, 256 MB RAM, 40 GB
HDD, 52x CD, VGA, LAN, hangkártya)
17" síkképcsöves monitor
Hangszóró, billentyűzet, egér
+ AJÁNDÉK Canon IP1000 nyomtató (+periféria kábel)

Címünk:
5500 Gyomaendrőd, Fő út 230. (A gimnáziummal szemben)
Tel./fax: 66/581-610 E-maiI: magus-comp@bekesnet.hu

Nyitva tartás: hétfőtól péntekig 8-tól 12-ig és 13-tól 17 óráig.
Az úrak l'áltoztatúsúllak jogát Jellntartjuk'



2005. MÁJUS GYOMAENDRCDIHÍRADÓ 15

Talizmán és Vasutas és Patika-egészségpénztár beváltóhelye

· .

AUTOSISr:.OLANK

TAPÉTA, FESTÉK
ÉS AJÁNDÉKSZALON

o

5500 Gyomaendrőd,Kossuth u. 45.

Tapéták
Fűrészporos tapéta akciós áron
800 Fl/tekercs
Készletünk új mintákkal megújult!

Festékek
újdonság BELAKVA, vízzel hígítható
zománcfesték 10 féle színben
BELAKVA vízzel hígítható vastag lazúr
12 léle színben

Egyéb ajánlatunk 1~~iioMl

műanyag áruk
viaszos vászon
fürd,őszoba szőnyegek

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig: 8-12-ig, 13-17.30-ig,a.....,;,;,::....aó!!""""'"".......
szombaton: 8-12-ig

Telefon: 66/386-553; 06/70/5037-612

TEKINTSE MEG NyÁRI
ÁRUKÉSZLETÜNKETI

géprongy folyamatosan
kaphatóI
Nyitva tartás:

hétfő: 8-17-ig, keddtől péntekig: 8.30-17-ig,
szombaton: 8-12-ig

,UT/

~
~
'U~\

GYOMAENDRŐD
Bajcsy-Zs. út 63.

Szolgáltatásként:
orsófeltöltés, zsinórteker
cselés, szezonális akciókI

"" "" ,," "",," """"""""" """ O""" """" """" """ " """",, .. " """""""" """"""

~ P_IIL"~~ . . :
~~U~ horgász~vadász üzlet

Horgász-vadász munkaruházat és egyéni védőeszközök
Pirotechnikai termékek

~Gabonamoly-,zsizsikgázosítás~
:MAGTÁR FERT6TLEN íTÉS:
: csótány-, hangyairtás :
: Petrovszki, 66/386-203, 06/30/3615-162 :
• •· .

5500 Gyomaendrőd, Fő út 214. (Piktorbolt mellett) Tel/fax 06/386·642

LÁTSZERÉSZ ÜZLET
GYOMAENdRŐd, SZAbAdsÁq TÉR 5.

TElEfoN: 284-255
\NqYENES kOMPUTERES SZEMvizsqÁlAT

H.~I<'~P.~SZO. dÉlElőn

SzTI<~vÉNYEk bEVÁlTÁSA • SZEMüvEqEk kÉszíTÉSE,
jAvíTÁSA • OpTikAi cikkEk, NApSZEMüvEqEk

NAqy VÁlASZTÉkbAN kApHATÓk
GYORS ÉS pONTOS kiszolqÁlÁsSAl vÁRjuk

kEdvEs vÁsÁRlóiNkAT!

TisZTElETTEl: Jz,arfZa Cifta ~TSZERÉSZMESTER

ÁLLÁST AJÁN L! Asztalosipari cég
ÚJ BÚTOR GVÁRTÁSÁHOZ ÉS RÉGI FENVŐBÚTOR JAvíTÁSÁHOZ

önállóan dolgozni tudó bútorasztalosokat, asztalossegédet keres.
Jelentkezni a 06j30j9533-594-es telefonszámon lehet

AUTÓSISKOLA • Gyoma-endrőd, Hősök útja·Z3.
G.yomaendrődi· Autósiskola

az alábbi időpontban és kategóriákban
tanfolyamot indít

Gyomán: 2005. május 12-én 17 órakor
Endrődön: 2005. május 12-én 17 órakor

(Déryné Művelődési Otthon)
A nyári intenzív tanfolyam júniusban indul!

Személygépkocsi, ~

motorkerékpár, ~

segédmotoros kerékpár
Jelentkezni: Gyomaendröd, Kossuth u. 18. Telefon: 66/285-556, 06/30/4025-878

Foglalkozások kedd, csütörtök 17-20 óráig

Ügyfél fogadás: hétfő, szerda, 17-18 óráig Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

I.r.";'~'~~/7"""'~t~i~~;"7":~:·~I'~7:~JMffS·1
~ ~~ '~~~ .

~ Gyomaendrőd, Apponyi u. 17/1. '..'~ Nyitva tartás: kedd-péntek: 9-12-ig, 14-17-ig,
t~ szombat: 9-12-ig • Hétfő szünnap!:
~~k:I!U;':'r-;;:.;~:~mj'i;~'~~:!,&~::')iI';!f::i.Ij.Jf'l:')!l';~l'iill'J;:·;'l':!:l~J.IJ:!.·X.3~it&~!~\::l>;!ir.~?i'~JHJj.~tl~:~~l';Il':t"";'Ji!"m':'~t'í."'i"'~l~::.·t~.'l'.I~~Í.:.
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KINAI NAGYARUHAZ
Gyomán, aHősök útja 48. szám alatt (a régi nagy ABC helyén)!

• Férfi-, női és gyermekruházat
• Fehérnemű

• Cipő, bőrdíszmű, táskák
• Műszaki cikkek
• Ajándéktárgyak, faliórák
• Háztartási felszerelés, edények
• Játékok

Minden héten új árukészlet érkezik!

SZERETETTEL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKATl

CSEMPECENTRUM
ÉS

CSILLÁRSZALON

ÉpítkezóK, felújítók FIGYELEM! ,

LAMINALT PARKETTA AKCIO!!
,,31-s" kopásállóság, fél év garancia!
~ml helyett 1890 Ft/m1+ajándék habfólia
ÚJ, I. oszt. padlólapok 1290 Ft/m1-től

ÚJ TERMÉK:
színes fürdoszobaszekrények bevezeto áron: 79900 Ft
pl.: 100 cm-es szekrény + felsőrész

ZUHANYKABIN AKCiÓ -20% KEDVEZMÉNY!
90 cm-es fves, mintás üveggel:~ helyett 44720,- Ft
Egyéb termékeink: MEDITERRÁN KÖVEK

KERTI BÚTOROK
LAKÁSVI LÁG íTÁSI FELSZERELÉSEK

5500 Gyomaendrőd,Toldi út 1/1.
A mezöberényi úton, a helységnévtábla után 200 m·re.

Nyitva tartás hétköznap: 8.00-t6117.30-ig; szombaton 8.00-161 12.00-ig
Tel/lax: 06/66/284-528, mobil: 06/20/9667-647

Békés megye területén 40 OOO Ft feletti vásárlás esetén
DíJTALAN HÁZHOZSZÁLLíTÁS!

Tavasszal jobban lát zik a mobilod.

~ Te hogy vagy? ---
Gyomaendrödi Híradó • Gyomaendrőd Város Önkonnányzatának lapja. Felelős szerkesztő: Biró Károly

Kiadja: Gyomaendröd Város Képviselő-testülete.5500 Gyomaendröd, Szabadság tér 1. • Tel./fax: 66/581-237. fax: 66/283-288
A ldadásért felel: dr. Csorba Csabajegyzö • Készült: Balu PrInt Bt. Gyomaendrőd. telefon: 06/66/283-489

E-maii: gyehirado@freemail.hu • TeIjesztlk a gyomaendrődi kereskedők. Engedélyszám: llI/PHF/108/BE ISSN 1417-7390
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GYOMAENDROD VAROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA
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GYOMAENDRŐDI
VENDÉGLÁrÓSOK, FIGYELEM!
A GYOMAENDRŐD TURIZMUSAERT

KÖZHASZNÚ ALAPíTVÁNY PÁLYÁZATOT

HIRDET AZ AUGUSZTUS 19-20-ÁN MEGREN

DEZÉSRE KERÜLŐ "AUGUSZTUS 20·1
SOKADALOM ÉS HALFŐZŐ VERSENY"
VENDÉGLÁTÓ FELADATAI NAK KIVITELEZÉ

SÉRE. BEI\JYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2005. JÚ

I\JIUS 10. TOVÁBBI INFORMÁCiÓ: BÉLTEKINÉ

PALLAGHY EMESÉNÉL KAPHATÓ. TELEFON:

06/30/6647-144. KAUCiÓ: 10000 FT

A TARTALOMBÓl:
A FIBERNET kábeltelevízió hírei 7. oldal

AKörös-gáton érvényes Új közlekedési rendről 5-6. oldal

Az ÉRETTSÉGIBOTRÁNY helyi szele 5. oldal

AZENEISKOLA tájékoztatója 3. oldal

ARózsahegyi Napokról 4. oldal

A KNER TÉR ünnepélyes megnyitója 8. oldal

A100 lépés programról Földesi 4. oldal

Ovi tájékoztató 4. oldal

Megkérdeztük apolgármestert 3. oldal

ALAKÁSHITEL HÁZHOZ JÖN! BANKI HÁTTÉRREL!!!

GENERALI BIZTOsíTÓ
Teljes körű ügyintézés

• kárfelmérés
• korrekt, gyors kárrendezés
• vagyonbiztosítás (lakás, üzlet, üzem... stb.)
• kötelező felelősség-, Casco-biztosítás
• életbiztosítás
• nyugdíj-előtakarékosság

• egyéb módozatok az ügyfél igényei szerint
GYOMAENDRŐDIKÉPVISELET:

Kiss Lajosné (Éva) Gyomaendrőd,Madách u. 2/2.
Tel.: 66/284-989, mobil: 30/2660-788

Gyorsan, szakszerűen, ügyfélcentrikusan, egyedi igény szerint, felelősséggel!

500 OOO Ft-tól 30 OOO OOO Ft-ig • FORINT és DEVIZA alapú hitelek! 4 éves
tapasztalatta! • Lakás célú és szabad felhasználású hitelek! • Igényelhető:

épitkezés, új és használt lakás vásárlása, bővítés, korszerűsítés, felújitás.
• garázs, hétvégí ház, építési telek, üdülő, valamint termőföld vásárlásra! •
: HITElKIVÁLTÁS!
: Terhelt ingatlanra is plusz hitellehetőség!![ Hitelkamat már 2,49%-tól!

• ÚJ! FÉSZEKRAKÓ PROGRAM 30 éves korig, 10% önerővel vagy önerő nélkül is, •
állami kezességvállalással, 50%-os szoc.pol. :
ÚJ! OTTHONTEREMTÖ TÁMOGATÁS 35 éves korig, használt lakás vásárlása:
esetén 50%-os SZOC. pol. ígénybe vételével.
Köztisztviselői és közalkalmazotti hitelek, állami garanciával!
Szolgáltatásunk dijmentes, vagy kedvezményes dijú, ahítel típusától függoen!

Leinformálhatóak vagyunk!
AZ ELVÉGZETT MUNKÁÉRT FELELŐSSÉGET VÁLLALUNK! HíVJON BIZALOMMAL!

Tóth Jánosné üzleti főtanácsadó 06/20/9376-738
Tóth János területi képviselö 06/20/9220-990

Boros Krisztina ügyvitel: assziszte!:s tel./fax: 66/352-537
····...........................................................

SZARVASI GYOMAI
AUTÓCENTRUM AUTÓCENTRUM

5540 Szarvas, Kazinczy út 4. 5500 Gyomaendrőd, Fő út 140.
Tel.: 66/313-882, 312-839 Tel.: 66/386-322

Most
-"i;;;:~~-...o~,!igyeel új vagy

használt
Suzukijá t

0%
~iE~7.:~~~;I~befizetéssell

FANTASZTIKUS FINANSzíROZÁSI LEHETŐSÉGEK:
Alto 8 866 Ft/hó
Wagon R3 1.3
VVT motorral 11 910 Ft/hó
Ignis 12050 Ft/hó
Swift II. 13552 Ft/hó

A reklámban szereplőakció
részleteirőlérdeklődjön

személyesen szalonunkban!

KERESKEDÉSEINK:
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Képviselő-testületiülés március 31-én

Raktárbázisvezetö/gépészmérnök állásba,
Gyomaendrődre keres munkatársat aHILL International, Debrecen,

Szent Anna u. 8. Tel.: 52/454-769. (Projektszám: 13635)
Az ideális jelölt acég új raktárbázísának vezetéséért felel. Legyen felsőfokú

(lehetőleg agrár vagy mezg. gépészmérnök) végzettségű, legalább 3éves
raktárvezetési vagy logisztikai és agrár kereskedelmi tapasztalattal

rendelkezzen. Közelebbi felvilágosítás az adoll címen kérhető.

NAPIREND ELOTTIEKBÖL
Az endrődi piactérreI kapcsolatban megvizsgálták esős nap után az ottani

helyzetet. Kialakult avélemény, miszerint egyes részeken a burkolatot át kell
építeni. Akivitelezési és műszaki ellenőri munka hiányosságait viszonylag nem
túl sok költséggel javftani lehet.

Koordinálni kell a jövőben - bár ez már többször elhangzott 
Gyomaendr6dön ahétvégi rendezvényeket. Van olyan, hogy négy-öt is esik egy
napra. A helyszínek rendbetétele például ilyenkor gondot jelent, hiszen a
munkások száma véges, annak ellenére, hogy mindenki várja a segítséget
ebben.

Az aszfaltozási munkák akijelölt húsz utcában folynak, valamint akátyúzá
sok is.

A földper lezárult. A kérelem, amit be kell adni a földek önkormányzati
kezelésbe kerülésével kapcsolatban, előkészítve a júniusi képviselő-testületi

ülésre be fog kerülni.
A csárdaszállási iskola valamelyik gyomaendrődi intézményhez fog

koordinálódni, és ősztől, mint tagiskola működik tovább.
AKis Bálint iskola két igazgatóhelyettese és az intézmény gazdasági vezető

je eddig nem ismertetett okból beadta felmondását.
Az orvosi ügyelet új gépkocsit kapott, ezért az eddig általuk használt Nivát

leadták. Ezt a polgárőrség kapja, az általuk használt pedig valószínűleg

értékesftésre kerül.
Dr. Farkasinszki Erzsébet köszönetet mondott mindazoknak, akik valami

lyen szinten részt vettek apénz összegyűjtésében az ultrahangos vizsgálómű

szer megvételéhez. Gyomaendrőd önkormányzata 4 millió forinttal, Dévaványa
400 ezer forinttal, Hunya 30 ezer forinttal támogatta abeszerzést; valamint nagy
ban hozzájárult az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet, Németh Dezső és
mások is. fgéretettett adoktornő, hogya Komédiás Kör szereplési lehetőségét
megpróbálja segíteni.

NAPIRENDI PONTOKBÓl
Beszámoló hangzott el aváros környezetvédelmí programjáról. A készítő,

Csere i Pál és Mochnács Pál, aBM Környezet- és Természetvédelmi Kft. képvise
letében ismertették aterjedelmes munka főbb pontjait. Egyik legfőbb gondnak
az ülepedő por és szálló por mennyiségét tartják, azonban nagyon fontosnak
tűnik avárosban megnövekedett zaj és vibrációs, valamint levegőszennyezési

értékek mérése. Rendkívül fontos azonban az elkerülő út megépitése, ami,
sajnos, néhány évet mindenképpen igényel. Ugyancsak figyelmet kell szentelni

TÁBOROZZ VELÜNK A LlGET.FÜRDŐBEN

Tábor és úszótanfolyam időpontja:
2005. július 4-8-ig és július 11-15-ig 8-16.3D-óráig.

Úszásoktatás, strandolás, kézműves foglalkozás, sportvetélkedő várja
a6-14 éves gyerekeket.

Akkor is szeretettel várunk,
ha csak a10 órás úszótanfolyamon szeretnél részt venni.
Jelentkezni lehet: Nagyné Simon Mária, 06/30/6451-384

TÜZÉP·TELEP
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren

építő anyagok gyári áron
• oltott mész • kovács-szén,. orosz szén,

akác, vegyes tölgy tűzifa

Értékhatár felett kedvezményes házhozszállítás

Tüzelőutalványok beváltása!
Telefon: 06/30/3343-791,06/30/6318-071,66/284-812 este

a beinduló regionális hulladéklerakót kiszolgáló út kialakítására is.
Megjegyezték, hogy eddig nagyon jól élt a város az adódó pályázati
lehetőségekkel, ezt folytatni kell ajövőben is.

A rendőrőrs is beszámolót nyújtott be a 2004-es évre vonatkozóan.
Tevékenysége során az elmúlt évben statisztikai adataik javultak. Ez például
jelenti az ismertté vált bűcselekmények számának csökkenését: míg 2003-ban
543 volt, tavaly 499. A vagyon elleni bűncselekmények alakulása is 5%-os
csökkenést mutat: 2003-ban 354, 2004-ben 336. Emelkedett viszont abetöré
ses lopások száma, viszont folyamatban lévő eljárásban 12 gyanúsított 110 rend
beli kocsma, víkend ház, lakás- és üzletbetörésért relel. A rablások terén a
felderítési mutató 80% fölötti. 2003-ban 90, míg 2004-ben 56 közrend elleni
bűncselekmény t regisztráltak. Kábítószerrel kapcsolatos bűnügyben 30 fővel

szemben tettek vádemelési javaslatot. Sajnos, csökkent az ismeretlenes
felderítési és nyomozáseredményességi mutató is. A közterületen elkövetett
bűncselekmények 20%-kal csökkentek, ugyanígy csökkent az ittas járművezetés

elleni eljárások száma 74%-kal.
Pályázatot nyújtanak be DARFT pályázatára a Hantoskerti utca szilárd

burkolatának megépítésére. Aberuházás költsége 16,7 millió forint, aszükséges
saját erő több, mint1 ,6 millió forint.

Útépítési szándéknyilatkozatok összegyűjtése után az útépítésre javasolt
utcák építési szándékát támogatják, ill. javasolják (az utcák előkészítése és
megépítése ez évben és 2006-ban történik): Hantoskerti, Ságvári, Körgát,
Mikszáth K.II. üt., Hunyadi IV. üt., Budai Nagy A.1. üt., Gárdonyi G, Lehel, Rózsa
Ferenc, Szabó Ervin, Bartók Béla, Mohácsi, Polányi Máté, II. üt., Zsák-Tulipán,
Könyves Kálmán, Martos Flóra, Kinizsi Pál, Liliom, Kárász, Köztársaság,
Népliget, Dózsa György, Szent Antal, Polányi M. I. üt., Décsi, Pásztor János. A
kiválasztott utcák közül csak az kerül megépítésre, amelynél a társulási
szerződést az érintett ingatlantulajdonosok legalább 67%-a igennel aláírja
r---------------------------------------------------------,
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A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. pályázati
felhívása Fürdő büfé bérlésére

Pályázat meghatározása:
bérlet, melynek tevékenysége

lehet: büfé, gyorsétkező...

Pályázati határidő' 2005. június 22.
Pályázat benyújtásának helye: gyomaendrődi Liget Fürdő Szolg. Kft.

5500 Gyomaendrőd, Erzsébet-liget 2, ügyvezető ig. iroda
Pályázat tartalma: tevékenység jellege, időtartama, bérleti díj összege

Bővebb információ.' 66/283-750, 386-039

A Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. pályázati
felhívása üzlethelyiség bérlésére

Pályázat meghatározása:
bérlet, melynek tevékenysége

lehet: pedikür, fodrászat...

Pályázati határidő' 2005. június 22.
Pályázat benyújtásának helye: gyomaendrődi Liget Fürdő Szolg. Kft

5500 Gyomaendrőd, Erzsébet-liget 2, ügyvezető ig. iroda
Pályázat tartalma: tevékenység jellege, időtartama, bérleti díj összege

Bővebb információ: 661283-750, 386-039
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Megkérdeztük

A POLGÁRME8TERT

Bónom-zug Vizéért Egyesület

LEGYEN ÁLMOD

Takaród hadd igazítsam,
Puha párnád kisimítsam,
Legyen álmod kerek erdő,

Madaras rél, bokor-ernyő.

Tiszteleltel:
DOMOKOS LÁSZLÓ,
Gyomaendrőd országgyúlési képviselője

Gyermeknap
Iyozott, tettre kész felnőttekké vál
janakl

Weöres Sándor versét agyere
keknek és aszüleiknek is ajánljuk:

Bónom-zugi pihenól1áz (volt Béke Faház)
Bérbe vehető családi rendezvényekhez, munkahelyi, iskolai csoportok,

egyesületek, baráti kollektívák részére.
100 fő részére asztalok, padok biztositva. az épületben szálláslehetóség 30 fóig +

sátorozási lehetőség.

Főzési lehetóség biztosított, de ételkiszállitás is megrendelhetá.
Igénybevételi díj szálláslehetóséggel 500 FVfó, de minimum 7-10 ezer FVnap

Szállás nélkül igénytől fűggően 4000 FVnap.
Intenziven halasítolt vizterűlel. napi és heti horgászjegy vállható.
Érdeklődni: 06/30/4384-943

Mihelyt arendezvények ott beindulnak, lesznek, de egyébként is. Aki nem
akarja, az nem feltétlenül dobálja el a csokipapírt szerte-széjjel Telepítünk
ilyeneket, azonban a legnagyobb baj az, hogy leszedik, megtapossák, más
módon rongálják ezeket. Ezért igyekszünk oda helyezni, ahol jóllátható, meg
figyelhető.

• Az idei szúnyogirtásra, vagyis gyérílésre nagy szükség lesz, mert esős
nyár (ahogyan most indul) esetén elviselhetetlen lehet ahelyzet. ..

A tizennégy megyei és két megyén kívüli település alakított egy ún.
Körös-völgyi szervezetet, amely eddig több éven keresztül sikeresen pályázott
a Magyar Turizmus Rt.-hez 50 százalékos támogatásra. Erre az évre atavalyi
négy helyett öt irtás! terveztünk. Öt légit és földit, plusz biológiai védekezést.
Azt reméltük, hogy mintegy hatmillió forintos összegből ezt meg tudjuk
valósítani. Sajnos, április végén írták csak ki apályázatol, június elején fogják
elbírálni. Ezért saját költségünkön végeztettük el az első biológiai irtást és
gyérítést. Az időjárás arra enged következtetni, hogy az öt eljárás egészen biz
tosan szükséges lesz, ha csak nagyon szárazra nem fordul a nyár.
Gyomaendrődre vonatkozóan, pótlólagosan, még kétmillió lorintot elIagad
tunk. Bízom benne, hogya régió erre a célra valamennyit ad, ha egy kicsit
késve is, de fogja támogatn i. így az itt lakóknak és az idelátogatóknak elvisel
hetővé tudjuk tenni akörnyezetet. Kellemetlen, hogy el húzódott ez az ügy, nem
gondolták át a kiírást, az elblrálás határidejét. Aszúnyog ugyanis nem várja
meg, hogy Szegeden, egy irodában majd döntenek valamikor, hanem már is
csíp. Igyekszünk azért mindent megtenni, hogyaszúnyoggyérítés megfelelő

legyen avárosban.
• Az önkormányzati területeken az ideí parlagfűirtás megfelelő lesz-e?
Erre pályáztunk, de sorra nem nyertünk. Május végéig az egyéb kaszálá

sokat befejezzük, és utána, júniustól, mindenképpen irtjuk majd. Azért kérem,
hogy az önkormányzati területeken kívül a lakosság is tegye meg a kellő par
lagfűirtási munkákat! Tudni kell, hogy nagyon nagyarányú aparlagfűfertőzés

az Allöld ezen részén, ilyen csapadékos időszak pedig kedvez agyomnövény
elszaporodásának.

Május utolsó vasárnapja min
den évben a gyermekeké. Az ő

mosolyuk mindannyiunk számára a
legfontosabb avilágon. Mi, felnőt

tek, felelősek vagyunk jövőjükért,

boldogságukért, azért, hogy a
családmelege biztonságot
jelentsen számukra. Gyermekeink
sorsa akezünkben és aszívünkben
van, gondoskodásunkkal és
szeretetünkkel megkönnyíthetjük
első lépéseiket.

Vigyázzunk rájuk, őrizzük az
álmaikat, hogy vidám, kiegyensú-

Jelentkezni lehet.
2005. június 1-jén (szerdán) 16.30 órától 17.30-ig a Rózsahegyi

Kálmán Állalános fskola aulájában, vagy 2005. június 3-án (pénteken)
16 órától 17.30-ig a Városi Zene- és Művészeti Iskolában
(Kisréti u. 27. sz.), vagy az 581-830-as telelonszámon.

Beiratkozás: június 10. (péntek) 13 órától 16.30-ig aVárosi Zene- és
Művészeti Iskolában

KEDVES SZÜLŐK! KEDVES GYEREKEK!
AVárosi Zene- és Művészeti Iskola szeretettel várja a2005/2006.

tanévben akövetkező tagozalaira ajelentkezéseket:
• Zene tagozat: zongora, hegedű, furulya, fuvola, trombita, klarinét,

harsona, szaxofon, dob, gitár, citera, tangóharmónika
• Képző- és iparművészeti tagozat: rajz, festés, mintázás, kerámia,

tűzzománc, kézműves

• Tánc tagozat: moderntánc, modern-kortárstánc, társastánc, balett
• Szín- és bábművészet tagozat. bájáték, színjáték

• Hogyan értékeli az egyesztendős EU-tagságunkat?
Úgy érzem, hogy az EU-tagsággal közép távon nagy lehetőséget kapott a

magyar nép. Egy év elteltével ezt értékelni még nem nagyon lehet. Atovábbi
bővítésével maga a magyarság kap majd nagy lehetőséget. gondolok itt a
szlová~ mellett a román és délvidéki csatlakozó országokra. A fejlesztésekre
lehetőség nyílik aváros számára is, az ország egészével együtt. Kézzel fogható
életszínvonal emelkedést is csak az évtized végére várhatunk.

• Az érettségi körüli, idei botrányról mi a véleménye?
Minket nem érintett, azonban ebben afejlett technikai időszakban alehető

legrosszabbat választották. Hetekig, hónapokig tárolták atételeket. Ezt nem lett
volna szabad csinálni. Összeállítás után titkosan kellett volna tartani, előtte

éjszaka kinyomtatni, és reggel már indulhatott volna az érettségi. Tudomásul
kell venni, hogy rosszul volt megszervezve, nem volt jól kézben tartva.
Túlkomplikálunk mindent, svárható volt, hogy ez lesz avége. Az is bűnös, aki
ezt az egészet így kiadta, levezényelle, de az a legnagyobb bűnös, aki ezt így
kitalálta.

• Atöltésen való közlekedés új rendje hogyan érinti akörnyéket, aturiz
must, véleménye szerint?

Az nevetséges, hogy valaki most ötezer forintot fizessen azért, hogya
hétvégi vikendházához a töltésen motorkerékpárral kimenjen. Ami meg
ítélésem szerint nem okoz kárt, mert a töltés letaposása ellentétes hatású.
Mindezt tetézi az, hogy az illető menjen el Gyulára fényképes igazolványt
kiváltani. Bizonyos szinten mindezt nevetségesnek tartom. Azonban azt is, ha
egy családban két autó van, akkor csak az egyikre kell megváltani az enge
délyt. .. Szóval, ezzel csak az emberek pénztárcájából vonják ki apénzt. Aki ezt
kitalálta, az nem gondolta kellően át. Komolytalan, meggondolatlan
intézkedés, ami csak negatívan dőlhet el. Nagyon bízom benne, hogy átgon
dolják, visszavonják, felülbírálják edöntést. Azzal még egyetértenék, ha hely
ben osztanák az engedélyt, viszont nem ennyiért.

• Voltak-e nálunk bejelentett viharkárok és a belvízhelyzet súlyosbo
dott-e?

Kisebb viharkárok voltak a városban. A belvíz is megtalál ható. A bel
területen azért nem jellemző, inkább akülterületen, amezőgazdasági földeken.
Vannak vetetlen, továbbá elvetett, de megbuggyant, felázott parcellák. Akár
felmérésnek még nem tudom pontosan a végeredményét. Úgy gondolom,
hogy összességében ez kezelhető avároson belül. Aföldeken pedig inkább a
Körös jobb oldali területein vannak kisebb károk.

• A ligetben egyelőre kevés szemeteskosár található. Lesz-e több
telepítve?
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RÓZSAHEGYI NAPOK
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Iskolánk idén kilencedik alkalommal rendezte meg aRózsahegyi Napokat.
Anévadó szfnész-pedagógusra, Rózsahegyi Kálmánra emlékezve tanulóink

rövid műsora után Domokos László országgyűlési képviselő nyitotta meg aren
dezvényt. Az eseményen jelen volt dr. Dávid Imre polgármester, valamint a
meghivott vendégek.

Névadónk szobrának megkoszorúzása után az alsó tagozatos tanulók
játékos ügyességi vetélkedőn vettek részt, afelső tagozatosok pedig Rózsahegyi
Kálmán életéről szóló vetélkedőn mérték össze tudásukat.

Aprogram rendhagyó órákkal folytatódott.
Hunya Zoltán numizmatikus a lovagrendekről,

Giricz László utazó II. János Pál pápával kapcsolatos emlékeiről,

Szabóné Koleszár Edina siklóernyő-oktató Gyomaendrőd látképe a leve-
gőből,

Blaskó János és Szujó Zoltán a modellezésről,

Szonda István aTájház és Múzeum igazgatója a nemezkészítésről,

dr. Giricz Katalin az Országos Madártani Intézet örökös tagja amadarakról,
Horváth Csaba, a Slágerrádió és a TV2 munkatársa a médiáról tartott

előadást.

Adélelőtti program zárásaként Farkas Zoltánné igazgatónő megköszönte az
előadóknak, hogyelfogadták a meghívást, majd a díjak kiosztása és a
versenyek, pályázatok eredményhirdetése következett.

Az iskola öt éwel ezelőtt alap~otta a Rózsahegyi-díjat, amelyet minden
évben két dolgozónak ítél oda az alkalmazotti közösség, illetve a mindenkori
igazgató.

Az idei Rózsahegyi-díjasok: Uhrinné Darvas Erzsébet igazgatóhelyettes,
matematika-fizika szakos tanár és Kónyáné Jakab Ida tanító, drámapedagógus.

........-r-

Uhrinné Oarvas Erzsébet átveszi a dijat

Az öregdiákok által alapított Szent Imre-díjat ötödik alkalommal ítélte oda a
nevelőtestület. Ebben az évben Mészáros Dávid 7. b osztályos tanuló kapta a
szép érmet és apénzjutalmat.

TÁJÉKOZTATÁS • TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatjuk a gyomaendrődi óvodáskorú gyermekek szüleit, hogya
Napsugár Óvodák Fő úti óvodájába (Besenyszegi óvoda) gyermekek háztól
házig száiiitását vállaljuk 2005. szeptember 1-jétől, Gyomaendrőd területéről.

Az óvoda ..Tevékenység központú integrált programmal" dolgozik:
• logopédiai és fejlesztőpedagógiai ellátás helyben
• gyógytorna
• zenés torna
• néptánc
• vízhezszoktatás
• népi kézműves tevékenység
• angol nyelvoktatás folyik az intézményben.

Jelentkezni lehet a Fő út 85. sz. alatt lévő óvodában, vagy a06/20/3410
779-es telefonszámon.

Szmola Magdolna intézményvezető

ARózsahegyi-díjas Tóth Pálné szakács néni három nagy tortát sütött, amit
adélelőtti versenyek győztesei kaptak:

az alsó tagozatosok közül a Villámlovagok csapat bizonyult a legügye
sebbnek,

az 5-6. osztályosok közül a6. aosztály,
a 7-8. osztályosok közül a 8. a osztály ismerte legjobban névadónk

életútját.
Ezután a rajzpályázat eredményhirdetése következett, amelyre ebben az

évben akedvenc filmhősök ábrázolásával lehetett pályázni. Abeadott rajzokból
és a képzőművész szakkör tagjainak munkáiból az iskola folyosóin Molnárné
Pésó Irma rajztanárnő kiállítást rendezett. Az eredményhirdetést az iskolaújság
ban közzétett versenyek jutalmazása zárta.

A délutánt a Zabhegyezők együttes előadása tette emlékezetessé, ahol
József Attila megzenés~ett verseit hallgatta a lelkes közönség.

Apénteki program faültetéssel kezdődött aridegvárosi játszótéren. Aváros
fásítási programjában ez a terület is szerepel, ahová ősszel 42 fa kerül kiül
tetésre. Ehhez csatlakozva iskolánk Rózsahegyi-díjasai három fa elültetésével
hozzákezdtek egy hársfasor kialakításához. Ezután nagy tábortüzet raktunk,
amely körül jót játszottak agyerekek.

A szombat délelőtti események a ligetben és a focipályán zajlottak.
Kosárlabdázás és játékos sportvetélkedő közül választottak a sportolni vágyó
szülők, gyerekek és pedagógusok.

Délután az iskolagálán szereplő tanulók műsora szórakoztatta ameghívott
vendégeket, szülőket, érdeklődőket.

Arendezvényt Földesi Zoltán országgyűlési képviselő zárta, avendégekhez
és az iskola dolgozóihoz intézett szavaival.

Ezúton is köszönjük aszülők támogatását és aszervezésben nyújtott segít-

ségét. Az iskola nevelőtestülete

100 lépés Magyarországért
2002-höz képest több mint 8 ezer milliárd forinttal költünk többet.

Kormányzásunk első 3 évében sokat tettünk azért, hogy csökkenjenek a
kirrvó igazságtalanságok.

Miközben sokat tettünk azért, hogy Magyarország élhető ország legyen,
közben folyamatosan újratermelődik areményvesztettség.

Ami legnagyobb ellenfelünk nem az ellenzék, hanem az igazságtalan
ság, kiszolgáltatottság.

Eddig saját és a társadalom konfliktusait legtöbbször azzaloldották
meg akormányok, hogy fizettek. Aköz pénzéből, egy lyukas zsákba, rossz,
akülönbségeket újratermelő struktúrákba.

Nem forgatni, hanem változtatn i akarunk. Nem egyetlen reformot,
egyetlen terület átalakítását, hanem egymással összefüggő lépések soroza
tát tervezzü k.

Egy részüket már idén bevezetjük, másik részük ajövő évtől hatályos,
és ezek lesznek hosszabb távra szóló javaslatai is akormánynak.

A javaslatok érintik a közigazgatás rendszerét, az adórendszert, az
egészségügyet, aszociális ellátásokat, a foglalkoztatáspolitikát, az oktatási
rendszert és akorrupció elleni küzdelmet.

Aváltoztatás célja egy mondatban összefoglalható: megérje dolgozni!
Mert tisztességes munkáért tisztességes bért - tisztességesen [izetett,
arányos adóért tisztességes közszolgáltatást kap mindenki.

A változtatások az igazságosság érdekében, a gazdaság növekedési
pályájának erősítésével, astabilitás megőrzésével készülnek.

Új biztonságot teremtünk, leszámolunk a féligazságokra, hamis illú
ziókra épülő, közpénzből finanszírozott látszatvilággal.

Mondják: kockázatos politika ez a választásokat megelőző évben. De
mi nem aválasztások előtt vagyunk egy éwel, hanem az ország van aszük
séges változások ideje után legalább hét éwel.

Nem apolitikusoknak, hanem az országnak kell nyernie. A100 lépés
politikája ezt szolgálja.

Az új politika ahétköznapi részletek politikája. A100 lépés politikája

FÖ LDESI ZOLTÁN, az MSZP országgyűlési képviselője
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Az idei érettségiről, vagyis az országos botrányról
és gyomaendrődi hatásairól

Közismert, hogy az idei érettségi sem múlt el anélkül, hogy valamilyen
"botrány" ne kísérte volna. Vannak évek, amikor kisebb zavaró momentumokat,
van, amikor nagyobbakat, "zajosabbakat" kevernek egyesek bármiféle, be nem
azonosított célból. .. Vannak, akik azonnal politikai felhangot, hátteret látnak
benne, megint mások csak egyszerű csínytevésnek vélik. Egy dologra min
denképpen jók ezek, mégpedig afelkészülés, avizsgadrukk által kellően gyötört
tanulók (és családtagjaik) további izgatására, idegesítésére. Megkérdeztük erről

az esetről és helyi hatásai ról két középiskolánk igazgatóját.

Dr. Kovács Béla, Kner Imre gimnázium
Közvetlen hatása nem volt, közvetetI annál inkább, de ez, annyira nem

lemérhetö. Megzavarta mind agyerekeket, mind atantestületet, hiszen akitűzött

határidőket halasztani kellett. Gyakorlatilag minden hajnalban öt órakor megyek
be Békéscsabára a tételekért. Eléggé fárasztó úgy átütemezni a napot, főleg

ezen ahéten, amikor már az érettségi mellett tanítás is van, hogy minden rend
ben menjen. Ugyanakkor a rendszer, amit követően nap, mint nap be kell vin
nünk az eredményeket, valójában igen bonyolult, összetett. Aminisztérium jog
gal, vagy jogtalanul- majd avizsgálat kideríti - eléggé bizalmatlan. Úgy gon
doltuk például, hogy most, a háromnapos ünnep alatt legyártják a következő,

erre ahétre való tételeket, sma hajnalban ezt átvehetjük, mint ahogyan ez történt
tíz-tizenöt éven keresztül. Ez így most nem működik, naponta érte kell menni.
Lesz olyan nap, amikor délelőtt is, délután is van érettségi vizsga, érdekes lesz,
hogy ilyenkor ideadják-e mindkét vonatkozó tételeket, vagy délután külön érte
kell menni ...

Az elején ez akirobbant probléma természetes döbbenetet okozott. Azok a
gyerekek, akik tovább akarnak tanulni, a jó lanulók - gimnáziumunkban ez a
nagyobbik hányad - meg fogják írni matematikából az érettségit, természetesen.
Van néhány gyerek, akinél nem cél atovábbi tanulás, felszabadult örömet okoz
ez a kialakult helyzet, hiszen nem kell matekból érettségizni. Vagy főleg az,
akinek az írásbelije egyes létt és szóbeli re kényszerült volna, így most zöld utat
kapott.

Majd kiderül, hogya miniszter vagy aminisztérium afelelős atörténtekért,
vagyeselleg anyomdában vagy máshol, valamilyen bűnpártoló igazgató kezén
csúszott el adolog. Szerintem erről most még korai lenne véleményt mondani.
Amint kiderül, hogy ennek ki volt agazdája, akkor fel kell vállalnia az illetőnek

a felelősséget is, ez nem kétséges Ezen érettségi botrányt követően aminisz
térium nagyon naprakészen küldi az anyagokat, és működik arendszer. Várható
volt, hogy egyrészt a kétszintű érettségi összetettsége folytán, könnyen
bekövetkezhet ez, másrészt ha apolitikát belevisszük, mint ahogyan belevitték,
borílékaini lehetett, hogy valami "durranást" okoz, miután politikai tétje is volt
már adolognak

• Mi avéleménye akétszinlű érettségi bevezetésér6/?
Mindenképpen korszerű dolognak tartom, hiszen vannak gyerekek, akiknek

éppen elég megszerezni az érettségit, smiután atankötelezettség felmenő rend
szerben eléri atizennyolc évet, így vannak olyanok, akik szakmát akarnak tanul
ni, s aszakmák hatvan százaléka már érettségihez kötött. Ezért nem kell nekik
olyan iszonyú magas szinten az irodalmat, atörténelmet, amatematikát művel
niük. Ezért tehát célszerű volt kétfelé bontani avizsgát. Más kérdés: még nem
biztos, hogya helyén lőtték be azokat a szinteket (gondolok itt a közép- és
emelt szintűre), amihez a tudásdanyagot oda kell tenni, s nem biztos, hogy ez
kellően megvan. Tehát százötven év után ez arendszer most debütál. Szerintem
nem lett volna butaság, ha egy évvel legalább elhalasztják. Nemzetközi
felmérések szerint amagyar gyerekek tudása nem kellően naprakész. Rendkívül
hatalmas, úgymond poroszos tudásanyag ot halmoznak fel a fejükben amit az
életben nem hasznosítanak. Tehát fölöslegesen terheljük őket. Ezért most vagy
jövőre, vagy később ebbe bele kellett lépni. Más dolog az, hogy idén, a
választásokat megelőzően, a politikát is belevitték, s ez szerencsétlen dolog.
Szerencsésebb lett volna ajövő évi választások utánra tenni ezt, nyugodt, kam
pánymentes időszakban bevezetni. Ennek a problémának, hasonlóan a
mezőgazdaság, a honvédelem és sok más egyéb kérdéshez, nem szabadna
függenie egyetlen kormánytól sem. Azok az országok tudnak jól működni, mint
írország például, akik az EU-csatlakozást követően félretették az ellentéteiket

három évre. Ellenzék és kormány egy irányba húzott, és nem egymást gáncsol
ta. Mi azért nem tudunk előre haladni, mert függetlenül allól, hogy ki van kor
mányon, mindig betart egyik a másiknak. Az ide tartozó morális felfogást
folyamatosan tanulja egy felnövő gyerek, aki, mondjuk, politikus lesz, vagy már
az is, az iskolában, acsaládban, amédiumokból, vagy aparlamenten keresztül,
de nem az európai értékeknek megfelelő boldogulást látja, hanem "a cél szen
tesíti az eszközt"-megoldással találkozik és teszi magáévá...

Gubucz József, Bethlen Gábor szakképz6 iskola
Akik ezt az érettségi körüli. úgynevezett botrányt (bár én nem nevezném

éppen botránynak, inkább kavarodásnak, felhajtásnak!) csinálták és egyáltalán
ezeket a tételeket, anyagokat nyilvánosságra hozták, rendkívül felelőtlen

embereknek tartom, akárkik is vollak ezek. Két dolgot kell figyelembe venni:
hogy ill most több, mint százezer gyerek lelkivilágába belegázollak, több mint
százezer család nyugalmát feldúlták, valamint, hogy ennek külföldön is vissz
hangja van. Végül is égették egész Magyarországot. Szerintem nem ez amódja
annak, hogy egy minisztert megbuktassunk, aki vagy alkalmas erre aposztra,
vagy nem alkalmas. Ezzel inkább egy országot járatunk le, és egy komoly meg
mérettetést, egy érettségi! degradálunk, mert ennek, ebben a formában, bor
zasztó rossz politikai íze van. Egyre több embernek az avéleménye egyébként,
hogya politika már gátlástalanul bete~e az élet minden területére a lábát,
aminek nem lenne szabad megtörténnie, s ez óriási felelőtlenség.

Nálunk senki nem esett pánikba - e botrány kirobbanása után -,
különösebben nem problémázott rajta, tudomásul vettük, hiszen az életben sok
szor vannak ilyen és hasonló megpróbállatások. Gyakorlatilag mindeddig
simán levezényellük avizsgákat Alkalmazkodtunk ahelyzethez, hiszen mi még
csak az érettségik felénél tartunk, hiszen ahétre és a jövő hétre is maradi még
vizsga. Minden reggel én vagyahelyettesem bemegy Békéscsabára atélelekért.
Úgy tekintjük, hogya gyerekek sikeres érettségije érdekében ezt meg kell ten
nünk, mert végül is ez nem egy nagy áldozat. Mint tudjuk, azt, hogya kétszin
tű érettségit be kell vezetni, már jóval korábban elhatározták. Ezzel akavarással
nem változik semmi. Természetesen, szinte biztosra veszem, hogy nem az eddig
elkapott három fiatalember volt a főbűn ös ebben a kirobbant, úgynevezett
botrányban.

(május 17.) -bk-

~~''';

Csapadékmérőll.
ti ,.

Április 20. és május 20. között Gyomaendrőd
:~l- belvárosában 42 mm csapadék hullott.

-HA-

LOVASTABOR
Az idei nyáron ismét szeretettel várunk Benneteket
lovastáborunkba!
Jelentkezni az alábbi időpontokra lehet: 2005. július 4--8-ig 5nap; július
25-29-ig 5 nap; augusztus 1-5-ig 5 nap.
Szarka Zsolt, Keleti u. 1/1. Tel.: 66/285-704; 06/20/3296-249

ANYAKÖNYVI VÁLTOZÁSOK
Házasságkötések:
Fodor Lajos Zoltán és György Mercédesz, Szarka Lajos István és Rafael
Ilona, Cserép Sándor és Brandt Andrea, Petrovics János és Lakatos
Piroska, Tar Imre és Gonda Gabriella Anna
Elhunyt:
Gyuricza Györgyné Nagy Margit 92, Gellai Vince István 49, Medvegy
Jánosné Véger Katalin 51, Marlinák Imre 60, Iványi Antal 79, Jánosik Elek
87, Iványi Dénes Imre 80 éves korában.
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A Körös gátján lehetséges közlekedésról - megváltozott feltételek

(Részletek a rendeletböl)
Az fuvizvédelmi töltésen a gépjárművel való közlekedés

nem megengedett (csak bizonyos esetekben). A tiltás a
töltés rongálásának megelözését és a balesetek elkerülését
célozza. A gépjárművekkel történö rendszeres közlekedés a
töltés állagának romlását okozza. Ez többletkiadást ered
ményez az állam és az üzemeltetö számára.

A sorompók. tiltó táblák. a rendészeti ellenörzések évek
óta eredménytelenek. A gépjárművek elszaporodásával a
helyzet tarthatatlanná vált. A vízpartok gépjárművel

történö megközelítése társadalmi. jóléti. gazdasági jellegű
igényként természetesen megjelenik. A szabályozás
lényeges eleme. hogy a közlekedés engedélyezését
feltételekhez köti. A vizek és közcélú vizi létesítmények
fenntartására vonatkozó feladatokat a 120/1999. (VIII. 6.)
Kormányrendelet határozza meg. A Kormányrendeletben
foglaltak végrehajtását a Körös-vidéki Környezetvédelmi és
Vizügyi Igazgatóság a vagyonkezelésében lévö árvizvédelmi
töltéseken a közlekedést a 9/2004. sz. Igazgatói
Utasításban szabályozta.

A szabályozás az elsörendű árvizvédelmi töltésekre....
ezek használatára terjed ki. Nem vonatkozik az igaz
gatóság és a vízügyi környezetvédelmi társszervezetek
alapfeladatokat ellátó munkavállalóira. védekezésben
részt vevökre és az adott szakaszon szerzödés alapján
munkát végzö vállalkozókra. bérlökre. Természetes szemé
lyek az fuvizvédelmi töltésen csak az igazgatóság által
kiadott fényképes engedély birtokában közlekedhetnek.

Ez lehet egyszeri vagy idöszakra (évre) szóló. és tartal
mazza a személy és a jármű adatait. az engedélyezett
töltésszakaszt és a közlekedés feltételeit is.

Közlekedésre jogosító engedély csak: turisztikai.
oktatási. szabadidötevékenység - közúton. egyéb módon
meg nem közelíthetö ingatlan. vagy tevékenység - valamely
folyóhoz vagy hullámtérhez kötödö foglalkozás. illetve
engedélyezett jóléti célú tevékenység jogcímekre adható.

A kerékpárral való közlekedéshez engedély nem szük
séges.

Az engedélyek kiadása, illetve a szerzödéskötés téritési
díj fizetése ellenében történik.

Az árvizvédelmi töltésen való közlekedés díja:
• egyszeri engedély: 1000 Ft
• idöszakra szóló engedély: 1000 Ft/km (minimum évi

5000 Ft).
(Jogi személyek esetében a díj megítélése egyedi.) Aki

az árvizvédelmi töltésen gépjárművel engedély nélkül
közlekedik. vízügyi szabálysértést követ el és 100 OOO
forintlg terjedö pénzbírsággal sújtható.

Az árvizvédelmi töltésen való közlekedés szabályzatát
tartalmazó igazgatói utasítás 2004. október 25-én lépett
hatályba.

Engedélyek ügyében a Körös-vidéki Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság Igazgatási Osztályához (Gyula.
Városház u. 26. sz.) kell fordulni. Tájékoztatást ad Gedó
Margit ügyintézö személyesen. vagy a 66/526-400 (22 236
mellék) telefonszámon.

Megkérdeztük a Kövizig vezetőjét is eITól az ügyról.
Engedjék meg. hogy elöljáróban rögzítsek néhány

tényt. amelyet az fuvizvédelmi töltésen való közlekedés
kialakitás alatt lévö új rendjét nehezményezök is el kell.
hogy fogadjanak. Az elsö az. hogy az árvizvédelmi töltések
nem közutak. hanem az árvédeImi rendszer alapművei. és
fontos közérdek füzödik ahhoz, hogy folyamatosan olyan
állapotban tartsuk öket, hogy szavatolni lehessen a térség
árvizi biztonságát. károkozás nélkül tudjuk levezetni a
gyakori árhullámokat. Remélem. hogy ezt a megállapítást

az árvizek pusztításaitól évszázadokon keresztül sokat
szenvedett. ma is jelentös fenyegetettséggel rendelkezö
Körös-vidéken senki nem vitatja. Tény az is. hogy az igaz
gatóság tiltó táblákkal és sorompózással eddig is
egyértelműentiltotta. illetve engedélyhez kötötte a töltésen
való közlekedést. Ajogkövetö polgárok ezt tudomásul vet
ték. mások megrongálták a sorompókat, eltávolították a
tiltó táblákat, ezzel is jelentös kárt okozva az államnak.
illetve a kezelöi feladatokat ellátó igazgatóságnak. A
töltések engedély nélküli. nem megfelelö közlekedési
használata. az elporolás, a töltéskorona nyomvályú
sodása. a rongálások éves szinten több tízmillió forintos
kárt okoznak, amelyek helyreállítására a költségvetés nem
biztosít fedezetet. Kénytelenek vagyunk a költségek egy
részét átháritani az azt okozókra. Ha nem ezt tennénk, az
olyan lenne. mintha pl. azoknak is kellene autópálya
használati díjat fizetniük. akik az autópálya közelébe sem
mennek. Az új rendszerrel az eddigi eredménytelen tiltást
a szabályozott megengedés rendszerével kívánjuk felvál
tani. a közlekedés írásos engedélyhez kötésével és az
ahhoz kapcsolódó ellenörzéssel igyekszünk kiszűrni a
felelötlen károkozókat.

A rendszert fokozatosan. az érintettekkel konzultálva
kivánjuk bevezetni. ahol indokolt. menet közben finomí
tunk, módosítunk. Együttműködésre törekszünk. ter
mészetesen nem kivánjuk gátolni sem a több ezer föt
számláló horgásztársadalom tevékenységét, sem a vízparti
turizmus fejlödését. Ugyanakkor kérjük a partnereink
türeImét és megértését. mert a tervezett rendszer
bevezetésére szükség van ahhoz. hogy az igazgatóság az
árvizvédelemmel összefüggö közfeladatait a jövöben is
megfelelöen tudja ellátni.

Néhány konkrét kérdéséröl röviden:
1. Miért vették ebbe bele akismotorosokat. robogó

sokat?
A szabályozás kiterjed a motorkerékpárokra, robogókra

is. mert ezek a járművek is okoznak nem kivánatos jelen
ségeket. Ugyanakkor ebben a körben az éves díj ala
csonyabb, 10 km alatti rendszeres közlekedési útvonal
esetén 3 OOO Ft/év.

2. A telektulajdonosok. ingatlantulajdonosok miért nem
kapnak kedvezményt. akik az ominózus környéken mozog
nak?

A csak az árvizvédelmi töltésen megközelíthetö ingat
lanokban állandó bejelentett lakással rendelkezök igen
jutányosan. 1000 Ft-ért juthatnak majd éves engedélyhez.

3. Gyomaendrőd környékén lesz-e kijelölt hely az
engedélyek beszerzésére?

Az engedélyért ma sem kell feltétlenül Gyulára utazni,
a kérelem postán is eljuttatható az Igazgatósághoz. de a
közeljövöben beadható lesz az Igazgatóság Szarvasi és
Szeghalmi Szakaszmérnökségein is.

4. Miért ilyen magasan állapították meg az összegeket?
Kérdezték-e valaki véleményét?

Az eredeti elképzeléshez képest csökkentettük a
dijakat. a jelenlegi mértéküket reálisnak tartjuk. A jogi
személyeket levélben kerestük meg. Velük az általuk
képviselt igények mértékét is figyelembe vevö megál
lapodást szeretnénk kötni, ami további kedvezményeket
jelenthet a szervezet tagjai számára.

Tisztelt Szerkesztö úr! Kérem. hogy a levél megjelen
tetésével segitse elö a lakosság korrekt tájékoztatását.
További kérdések felmerülése esetén is állunk ren
delkezésére.

Gyula. 2005. május 23.
Üdvözlettel: BAK SÁNDOR igazgató
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Otthon
1500

-FiberNet Rt.-

Akciós internet ajánlatunk számokban *
Mini Alap Alap Otthon
128 384 512 1024

Szolgáltatási
csomagok

Le- és feltöltési 128/64 384/128 5121128 1024/256 1500/256
adatátviteli kbit/sec kbit/sec kbit/sec kbit/sec kbit/sec

sebesség
E-maii címek 1db 1db 1 db 1db 3 db
Postafiók mérete 20 MB 20 MB 20 MB 20 MB 3x20 MB
Webtárhely mérete x x x 25 MB
Havi előfizetési díj
1 éves szerződéssel 3990 Ft 6875 Ft 8 190 Ft 9 990 Ft 12375Ft
Havi előfizetési dij
2 éves szerződéssel x 6250 Ft 7 190 Ft 9 190 Ft 11125 Ft
Internet
csatlakozási díj 12500 Ft OFt OFt OFt OFt

• Mert időben és adatforgalom ban egyaránt korlátlan internetezést biztosít.
• Mert a havi fix előfizetési díjnak köszönhetően könnyedén tervezheti

költségeit.
• Mert a magas adatátviteli sebesség sokszorosa ahagyományos, betár

csázós (dial-up) internet-elérésnek, így az információs és multimédiás
szolgáltatások is kiváló minőségben vehetők igénybe.

• Mert aFiberNet internet-szolgáltatása napi 24 órában nyújt online kap
csolatot.

• Mert minden előfizetőnknek saját e-maii címet biztosítunk, és élvezheti a
bizlonságos FiberMail szolgáltatás előnyeit.

• Mert az Otthon 1500 csomagunk helyet biztosít saját weboldalának is.

Miért előnyös a FiberNet Rt. által kínált internet-elérést
választani?

Szélessávú internet-elérés
már Gyomaendrödön is!

Örömmel tájékoztatjuk, hogy társaságunk folyamatos hálózatfejlesztő

tevékenységének eredményeképpen immár az Ön lakókörnyezetében is elérhető

aFiberNet Rt. nagysebességű kábelmodemes internet szolgáltatása.
Az internet előfizetői szerződésüket 2005. május 17. és június 14. között

megkötő új Alap és Otthon csomag előfizetőink - aszélessávú internet kínálta
előnyökön túl - 12500 Ft-os csatlakozási díj-kedvezményben is részesülnek,
így most OFt-ért csatlakozhatnak szolgáltatásunkhoz!*

Sőt, amennyiben Ön még nem előfizetője kábeltelevíziós szolgáltatá
sunknak, az akció ideje alatt - kizárólag internet-szolgáltatással együtt történő

megrendelés esetén - akábeltelevíziós hozzáférési pont kiépítésének - 30 OOO
Ft-os - díját is teljes egészében elengedjük! **

így Ön most teljesen ingyen csatlakozhat kábeltelevízió és internet-szolgál
tatásunkhoz l

Szolgáltatásainkat megrendelheti, és az akció részleteiről, kábeltelevíziós
előfizetési díjainkról, valamint programkínálatunkról további felvilágosítást
kaphat hajdúszoboszlói ügyfélszolgálati irodánktól (4200 Hajdúszoboszló,
Hősök tere 3/a. Telefon.: 06 (52) 273-370), vagy Ács Anikó helyi üzletkötőnk

től a06 (70) 3660-720-as telefonszámon l

* Kedvezményes ajánlatunk 2005. május 17. és június 14. között, legalább
1 éves határozott időtartamú szerződés megkötése mellett az Alap 384, Alap
512, Otthon 1024 és Otthon 1500 szolgáltatási csomagokra, a FiberNet Rt.
gyomaendrődi hálózatának azon területein érvényes, ahol kiegészítő beruházás
nélkül elérhető az internet-szolgállatás Amennyiben az ingatlanon nincs kábel
televíziós hozzáférési pont kiépítve, úgy a kábeltelevízió csatlakozási díj meg
fizetése is feltétele az internet-csatlakozás létesítésének.

** A kábeltelevíziós csatlakozási díj elengedésére vonatkozó ajánlatunk
2005. május 17. és június 14. között, legalább 1 éves határozott idejű internet
és 1 éves határozott idejű kábeltelevízió szerződés egyidejű megkötése esetén
érvényes.

Megyeri László klubvezető

- ·;.1

Aképen Deák András és Andor Barbara

Május 7-8-án a hangulatos szlovéniai üdülővárosban, lzolán rendezték
meg idén is a nagyszabású Slovenian Open nemzetközi táncversenyt. A
versenyen számos magyar pár mellett városunk Rumba Táncklubjának három
párosa versenyzett. Közülük aklub legfiatalabb és egyben Latin Magyar Bajnok
párosa Deák András és Andor Barbara a dobogó második fokát meghódítva
ezüstérmes lett a gyermek korúak nyitott nemzetközi versenyén. A junior
korosztályú táncosok is jól szerepeltek. Perei Péter és Sárközi Noémi, valamint
Molnár Ádám és Paróczai Rebeka anemzetközi táncszövetség, az IDSF hivata
los open versenyén álltak rajthoz. Ők remek előadással arendkívül magas szín
vonalú verseny középmezőnyében végeztek.

A szlovéniai úttal, sajnos, befejeződött az a program, melynek keretében
Horvátországban, Angliában, Szlovákiában, Csehországban, Ausztriában és
Szlovéniában versenyezhetett hét párosunk. A rendkívül hasznos nemzetközi
jelenlét nem csak a szakmai fejlődést segítette elő, de egy életre emlékezetes
élményeket is adott. Köszönjük támogatóink eddigi segítségét, és várjuk a
lovábbi önzetlen támogatók felajánlását az alapítványunk Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezetnél vezetett 53200125-10002113 számú számlájára.

Természetesen nem csak külföldön, de itthon is nagyon sok szereplésre
volt módunk. A május elsejei nagysikerű fellépésen túl láthatók voltak tánco
saink az Ultrahang Egyesület jótékonysági rendezvényén, az öregszőlői és
besenyszegi gyermeknapon, aRózsahegyi Napokon aklub évzáró bemutatóján
és a Kis Bálint Általános Iskola jótékonysági estjén is. Ezúton is köszönjük a
meghívásokat.

Ajándékozás
A Városi Gondozási Központhoz tartozó fogyatékosokat is ellátó nap

pali klubbal felvette a Templomos Lovagrend a kapcsolatot 2004 kará
csonyán. A kapcsolat folytatásaként a lovagrend május 8-án, aSzent Imre
katolikus templomból a szentmisét követően a Rózsakert Gondozási
Központba látogatott, negyvenöt vendéggel. Az intézmény anyák napi
ünnepsége ezzel egy száztíz személyes, nagyszabású családi rendezvénnyé
bővült. A vendégek, Alberto Cristofani Della Magione, a lovagrend
nagymestere és a ClubNetCet Egyesület által felajánlott számítógépei, két
nyomtatót, valamint számítógépes játékprogramokat adtak át az otthon gon
dozottjainak, klubtagjainak. Ajövőben is segíteni kívánják agyomaendrődi

intézményt. Még táboroztatásra is lehetőség lesz ajövőben szervezésükkel.
Az intézmény százötven darabos kézimunka kiállítással emelte anap prog
ramjainak számát és színvonalát. A Szent Gellért Általános Iskola megte
kintésekor pedig Fr. Király István és Kulik Melinda élménybeszámolóját
élvezhelték. - Gellai Józsefné tájékoztatása-
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A KNER TÉR ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA

Purgel Tünde, 9. Foszt.

2005. május 27-én, Gyomaendrődön ünnepélyes keretek között került
átadásra a Kner emléktér. Az átadó előtti pillanatokban a Színfolt Mazsorett
Csoport lépett fel. AKner család, aKner leszármazottak jelenlétében dr. Dávid
Imre polgármester ünnepi beszéde után, Bozóki András kultuszminiszter adta át
ateret használóinak, agyomaendrődi polgároknak.

Az ünnepséget emlékezetessé tették azzal, hogya Kner család nevében
Kner Judit és fia, valamint Bozóki András miniszter emlék-hársfát ültetett a
téren, sleleplezte Kner Endre emléktábláját.

Amintegy 2500 m2-es ierecske megelőzően piactérként funkcionált, mint
azt ahelyiek általában tudják. ASzabadság tér rendezése kapcsán került át ide,
a Fő útról, aKner emlékmű és kapott végleges helyet aKner téren. Az önkor
mányzat pályázatok segítségével, először a Széchenyi-terv keretében, majd
2004-ben aSAPARD- és NKOM-pályázaton nyert támogatást. Atér bruttó költ
sége közel 39 millió forint, ebből saját forrás 16 millió 184 ezer forint volt. A
támogatások összesen 22 millió 705 ezer forintot tesznek ki.

Az emléktéren Kungl György Munkácsy-díjas szobrászművész tervei
alapján készült adíszkút, aTudás kútja. Erre 600 ezer forint pályázati támogatás
érkezett. A tér a továbbiakban díszkivilágítást is kapott. Kialakításában tehát
segftséget nyújtott: a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Képző- és
Iparművészeti Lektorátus, aGazdasági és Közlekedési Minisztérium, valamint a
SAPARD Hivatal jogutódja, aMezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal.

Interjú Kner Judittal
Kner Endre volt az édesapám. Nagyon örülök annak, hogy ő is előtérbe

kerülhetett. Öa gazdasági ügyeket intézte akkoriban, de hát arra akkoriban is
nagy szükség volt, és nagyon fontos volt, épp úgy mint a tudomány, vagy a
művészet. Nagyon sok szép dologra emlékszem vissza. Én könyvkötészetet ta
nultam annak idején anyomdai profilok, munkák közül. Az volt nálunk aszokás,
ha hazajöttünk nyári szünidőre az iskolából, akkor minden nap bent dolgoztunk
anyomdában. Apám mindig vett könyveket - csak úgy, fűzve, - azért, hogy én
dolgozhassak rajta, tanuljam aszakmát. Időközben voltak nehézségek, de arra
már nem kell emlékezni. Arra kell gondolni, hogy nagyon megtiszteltek ben
nünket ezzel agyönyörű kivitelezésű parkkal és az ünnepséggel. Jólesett, hogy
az apám is emléktáblát kapott. Örömmel jöttünk el az ünnepségre, én személy
szerini Budapestről, mert ott lakom.

Véletlenül kiválasztott gyomaendrődi polgárok véleményei
- Nagyon szép a tér, egyedül a szökőkút színe lehetne kissé világosabb,

mert sötétnek talál om. (Simon István)
- Nagyon tetszik, kellemes Jó hely lesz a fiataloknak is kiülni ide

esténként. Talán nagyobb lehetne aszökőkút vízsugara. (Hornak Lászlóné)
- Nekem minden tetszik, nagyon szép. (Balogh Imre)
- Nagyon tetszik. Talán kicsit több pad kellene és árnyasabb is lehetne.

Nem kellett volna minden fát eltávolítani egyszerre. (egy polgár)
- Gyönyörű, minden nagyon szép rajta. (x)
- Örülök, hogya városnak most már van egy Ilyen szép tere. Esztétikus és

szép, csak kevés az árnyék. (y)

Újabb Bethlenes siker
A Bethlen Gábor szakképző iskola 9. F falusi vendéglátó osztálya első

helyezést ért el aII. Országos Diák Gulyásfesztiválon, Fegyverneken. Azsüri,
amely tagjai között helyet foglalt Jakabfy László, a Magyar Vendéglátók
Ipartestületének szakmai alelnöke és Gombás András, aMVI szervezési alel
nöke, az iskola csapata által készített ózgulyást és mellé a terítést, felszol
gálást drjazta ekképpen. Az első helyezésért a vándorkupa, az oklevél és a
húszezer forintos vásárlási utalvány mellé egy meghívás is járt.

Budapesten, a szeptemberben sorrakerülő SzeptEmber Feszten ismét
értékes díjakért foghatnak fakanalat agyomaendrődi tanulók. ABethlen csap
at tagjai voltak: Garan Ágnes, Krajcár Teréz, Nagy János, Nyúzó Tamás, Pergel
Tünde, Rácz Gábor, Tóth Anita, Durján Tamás, Szakálos Zsolt, Kovács
Krisztina, Varga Csaba és Zsamba Edit. Felkészítő tanáraik: Babos László és
Kohn Sándor, osztályf6nök Hangya Lajosné.

A szalag átvágása

Ünnepi beszéd

Kner Judit

PÁLYÁZAT
A Kis Bálint Általános Iskola pályázatot hirdet gazdaságvezetői

munkakör betöltésére. Feltételek: szakirányú felsőfokú végzettség
(számviteli, közgazdasági) vagy felsőfokú szakképesítés (mér
legképes könyvelő) és főiskolai végzettség; legalább 3éves szakmai •
gyakorlat. A munkakör betöltésének kezdete: 2005. augusztus 1.
Részletes felvilágosítás kérhető: Fülöp Istvánné igazgatónál a
66/386-016; 06/20/3970-383-as telefonszámon.. .

••••••••••••••••••••••••••• o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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90 éve, hogy kitört az elso világháború (XI)
A magyar kormány 1922. december Mnapjával befejezettnek tekintette

államköltségen a hadifoglyok hazaszálmását. A következő években egyenként
vagy kis csoportokban jöttek haza asaját, illetve az elcsatolt országrészre lélek
ben megtörve, fáradt vándorként. Megmaradtak magyarnak, szívük haza húzta
őket, nem utolsósorban idehaza, magyar földben akarnak nyugodni. Sokan ott
maradtak, családot alapítottak. Ilyen volt Mészáros Frigyes endrődi lakos is, aki
1915-ben az orosz fronton esett fogságba. Amezőgazdaságban dolgozott, és ott
ismerkedett meg egy orosz asszonnyal, akivel összeköltözött, majd egy lánya
született.

Itt szeretném leírni azt atényt, hogy az akkori viszonyok mások voltak, mint
a második világháborúban, illetve az után. Az orosz muzsik (földműves) jó
lelkületű, istenfélő, segítőkész volt. Mészáros Frígyest a szíve, honvágya haza
hozta 1937-ben. Akkorára nagyon sokat változott az emberek közötti viszony. Az
átnevelés (sztáliní) megváltoztatta a fiatalok lelkivilágát, a nemzetek megítélését,
az emberi társadalmat. Az egymás iránti tiszteletet eltompította, előtérbe került az
erőszak, közösségek elnyomása, megsemmisítése. Huszonkét évi kintIéI után
hazajött, és idehaza is megnősült, családot alapított. 1945 után községi bíróként
tevékenykedett. Hazaérkezése után sokat járt hozzánk, mert édesapámat érdekelte
az orosz nép helyzete, a központi irányzat hatása az egyszerű emberek és a fia
talok között.

Az ötvenes években leánya eljött Endrődre, édesapját meglátogatni. Az itt
tartózkodás ideje alatt jól érezte magát, sok újat látott a mezőgazdaságban, a
falusi, acsaládi életben, az összetartozás, egymáson való segítésből, idősek irán
ti tisztelettudás tekintetében. Örült, hogy édesapja egészségesen éli idős életét.
Sajnos, visszautazása után hamarosan betegségben meghalt.

A fogságban elhunyt foglyokat akkortájt temetőben temették el, és több
helyen fejfás emlékműveket állítottak. Hogy ezek az emlékművek most megvan
nak-e, azt nem tudni, de elképzelhető, hogy az emberek részvéttensége és az ídő

eltörölték aföld színéről. Amásodik világháború alatt és után temetés nem volt,
esetleg hantolás, melynek következményéről asakálok adtak jelzést éjszakánként.

Azzal búcsúzom el az első és amásodik világháborúban elhunyt bajtársak
tól, fogolytársaktól, hogy május 9-én, a"Hadifoglyok Napján" gyertyát gyújtok, és
az emlékezés virágait küldöm jeltelen sírjaitokra. Ezt tegye kedves olvasóm iSi

Köszönöm!
Az 1920-as évek első felében Horthy Miklós kormányzó felhivással fordult a

magyar néphez, hogy az első világháborúban elhunyt katonák tiszteletére a
települések nevezzenek el Hősök néven tereket utcákat és állítsanak szobrokal
emlékműveket. így került sor Endrődön, 1925-ben a mészkőből faragott Hősök
szobor átadására. Az emlékműre 217 elesett katona neve került fel, de akésőbbi

kutatások alapján 397 áldozat vált ismertté. Gyomán 1927. november 20-án lep
lezték le a bronzból készült Hősök emlékművét, melyre 469 név került fel. Az
ekkori meghívón, külső, belső oldalán olvasható arészletes programtájékoztató.
Ameghívót elküldték valamennyi elhunyt hozzátartozójának. Aszobrot Ficzek K.
budapesti fémöntő készítette.

Atalapzaton, többek között, olvasható Cs. Szabó István, Gyomáról elkerült
nyugdíjas múzeumvezető, a Városunk újság szerkesztőségi tagja, nagyapjának
neve is. Az elhunyt nagyapa édesanyjáról (Szabó Lídia) van egy fényképe, mely
az alábbiakat ábrázolja: egy tengerparthoz közeli sziklán ül nagy bottal akezében.
A fénykép hátsó oldalán ez olvasható: "amikor hírét vettem fiam halálának
kezembe vándorbotot vettem, és keserűség, bánat tölti el szívemet, amint egy
magas bércen ülök, sajajgató sirályok körülöttem repkednek, aszívem alig dob
ban, mert elmerültem aszörnyű fájdalomban". Az alábbi történetet is István bará
tom mesélte el. Atalapzaton Gál nevű halott hősök nevei is szerepelnek. Köztük
van négy testvér, akik az elsó világháborúban estek el. A legidősebbet

Zsigmondnak hívták. Tekintettel arra, hogy Gyomán több Gál család élt, ezeket
Rigó néwel (Rigó Gál család) illették amegkülönböztetés miatt. Anégy fíú éde
sapja végrendeletben rögzítette, hogy amikor meghal, koporsójába az általa
kiválasztott, fiai ereklyéit tegyék. így került a legidősebb fiú ünnepló bundája, a
másodiknak kalapja, a harmadik pipája, végezetül a legkisebbnek az inge a
k?porsójába. Hasonlóan az édesanya elhunytakor a gyerekeí kedvenc tárgyait
vitte magával atúlvilágra. Ezt aszokást egyébként sokáig megtartották agyomai
emberek.

Jánossy Zoltán füzesgyarmati református lelkész sokat járt Gyomára
apósához, aki szintén református lelkipásztor volt (Bay József). Irodalmi
munkásságot is folytatott, és köztudott volt róla, hogya szegények nagy
patronálója volt. Az új szoborról kilenc versszakból álló verset írt Egy dedikált
példányt át is adott ajól ismert Papp Zsigmondnak.

[ •Rendőrségi hírek· ]
FELHívÁs!

Egyre gyakoribb településünkön is a besurranásos lopás. Ha a lakó, akár
csak öt percre is elmegy otthonról, de az ajtót, ablakot nyitva hagyja, esetleg
hátul, akertben dolgozik, miközben abesurranó tolvaj rövid ideig tevékenyked
het ugyan, de zavartalanul szabadíthatja meg az embereket ilyen esetekben
értékeiktől. Ezek az illetők kilesik akellő pillanatot, tehát saját tulajdona, vagyona
érdekében mindenki tartsa zárva az utcai ajtót, ablakot, ha nincs aközelben.

Ugyancsak besurranásos módszerrel viszik el a portáról a kerti bútorokat,
legyen az a divatos műanyag, vagy a régi, fából készült kanapé, asztal, szék ...
Ezeket atárgyakat, bútorokat is érdemes éjszakára elzárni, még ha kutya van is az
udvarban. Előfordul, hogy az ebet éjszaka is megkötve tartják néhol, viszont a
gyanús ugatására nem néznek ki, mi annak az oka. Abezárás mellett segíthet, ha
szabadon engedik akutyát.

* * *
Városunk egyik hírhedtté vált "diszkóközponlja" közelében lakók prob

lémájukkal a rendőrségel is megkeresik a Híradón keresztül. A Nosztaigiára és
közeli ,társaira" is vonatkozó önkormányzati rendeletnek hogyan lehetne jobban
érvényt szerezni - kérdezik. A 22 óra utáni hangos zeneszolgáltatás és a
környéket elárasztó járulékos ricsaj: autóajtók csapkodása, artikulálatlan
üvöltések, üvegtördelések, emberi ürülékkel való .körbepiszkolás", szemetelés
nagyon zavaró akörnyező utcák, lakótelep lakóira vonatkozóan. Tegyenek-e felje
lentést a rendőrségen is, az önkormányzaton történt feljelentés után, vagy pén
tekenként, szombatonként a polgárőrök, a rendőrök egyébként is teszik a dol
gukat, próbálnak rendet tartani? (Az, ugye, külön téma, hogy kik is alkotják ezt a
dicstelen tömeget a gyomai hétvégek éjszakái n?! Szemtanúk állítása szerint tíz
éven alig felüli gyerekek is, jócskán alkoholos "hangulatban" tánlorognak az
utcán atöbbiekkel, cigarettával akezükben, esetleg kábítószerrel is felturbózva ...
Akedves szülő nem tud róla, vagy éppen nem érdekli, talán maga is alkoholmá
morban fetrengve "szórakozik" valahol. Előfordult, hogy acsemetét hazaszállító
rendőröket ugyancsak komolyan leszidták, megfenyegették azzal, hogy mi köze az
ő ártattan, drága csemetéjéhez azsarunak... ! - Köszönetképpen. (a szerk.

Rendőrség válasza (Paraizs Tamás őrsparancsnok): Felesleges arendőrségre

ebben az ügyben feljelentést tenni, hiszen az önkormányzati rendelet szellemében
gyakorítoUák a hétvégeken a rendőri ellenőrzéseket. Az érintett mellékutcákat is
bevonták ebbe. Ebben az évben, eddig gyakorlatilag minden hétvégén tettek fel
jelentéseket. Az ellenőrzésen és feljelentéseken kívül a rendőrség mást nem tud
lenni. Javaslattal éltek, hogy az érintett diszkók zárórája éjfélkor legyen. A foko
zott ellenőrzésekkel együtt a hatóság minden tőle telhetőt megtesz a rend
érdekében.

ESEMÉNYEK
• Két nagyobb ügyet zártak le aközelmúltban. Decemberben négy lakásba,

ill. kocsmába törtek be helyi személyek. Egyikük előzetes letartóztatásban várja a
vádemelési javaslattal átadott bírósági eljárást.

• Januárban, Endrődön egy rablás történt, ahol egy idősebb helyi férfit ütöt
le két gyomaendrődi elkövető, majd kirabolták. Utána egy pékségbe is betörtek.
Még aznap este elfogták őket. Ügyük szintén vádemelési javaslattal került a
bíróság ra.

• Májusban, eddig, három ittas gépjárművezetői szűrtek ki a forgalomból.
Közepesen ittasak voltak, ellenük bűncselekmény gyanúja miatt folyik az eljárás.

• Május 1-jén, a Pavilon diszkóból loptak el egy 85 ezer forint értékű

fényképezőgépet. Anyomozás során egy helyi férfira terelődött agyanú. Aházku
tatás során megtalátták az ellopott gépet. Ellene lopás miatt indult eljárás.

• Március végi esemény volt, hogy betörés történt az endrődi Melódia
presszóba. Aforrónyomos eljárás során két fíatalember került képbe, akik be is
ismerték tettüket. Mobiltelefont, cigarettát, csipszeket. készpénzt vittek el. Sőt,

mint később kiderült, aznap este egy endrődi virágüzletbe, és egy kínai boltba is
betörtek. Készpénzl, ruhanemút, játékot és egyéb mozdítható dolgot vittek
magukkal. Ezen kívül még több, korábbi belörésről is számot adtak a
rendőröknek.

• Április végén, egyik éjszaka, arendőrjárőr figyelmes lett öt személyre, akik
sárga, műanyag rekeszben valamit cipeltek. Amint észrevették a rendőröket, a
szélrózsa minden irányába elfutottak. Azonban elfogták őket, s kiderült hogya
rekesz péksüteményt egy Selyem úti pékségbőllopták el éjszakai piknikjükhöz. Az
eljárás ellenük is folyamatban van.
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Aszámviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolója • 2004. év

Kner Tánc-, Sport Közhasznú Egyesület, 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 5-7.

Kimutatás a vezető tisztségviseló1<nek nyújtott
juttatásokról

A vezető tisztségviselők díjazás nélkül végzik tevékenységüket, saját gép
kocsi-használat térítés került kifizetésre 403 EFt összegben.

Kimutatás a cél szerinti juttatásokról (E Ft)
Támogató megnevezése Támogatott cél Támogatás összege
Polgármesteri hivatal Táboroztatás 200
Magyar Államkincstár működési költségek tám. 660
Bt., kft., magán- Versenyeztetés,

személyek versenyrendezés 725

személyi jellegű egyéb költségek 403
személyi jellegű költségek közterhei

S) Anyagjellegű ráfordítások 325
C) Értékcsökkenési leírás 139
D) Egyéb költségek, ráfordítások 2080
El Aszervezet által nyújtott támogatások

- ebből pályázati úton nyújtott támogatások

KÖZHASZNÚ JELENTÉS

Beszámoló a 2004. évi tevékenységről
Az egyesület valamennyi bevétele és kiadása az Alapító Okiratban foglaltak

szerinti tevékenység megvalósítására írányul.
Kapott támogatásokból, tagdíj, illetve oktatásból befolyt bevételekből,

megszerveztünk egy gyomaendrődi és egy zánkai táboroztatást, utazással, szál
lással és étkeztetéssel, egy párosunk Világbajnokság ra történő kiutaztatását,
valamint verseny és fellépő ruházat vásárlására került sor. (A kiadások részletes
bemutatása a2. sz. melléklet)

Az egyesület kuratóriuma egyszer ülésezett, ahol a kurátorok jóváhagyták
az éves beszámolót és az eredmény levezetését, megvitatták a 2005. évi költ
ségvetési tervét.

TíMÁR KRISZTIÁN elnök

Vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
EFt

Megnevezés Előzö év Tárgyév Változás
Saját töke összesen 271 699 +428

Változás a
Tárgyévi eredmény +428
Tökevállozás 22 271 +249

Változás az
Előző évi eredmény -189
Eredményvállozás 249 428 +179

Eredményre ható tényezök:
Támogatások 1435 1585 258
Egyéb bevétel 1130 1388 258
Vállalkozási tev. bevétele O O O

Összesen 408
Közhasznú tev. költsége 2285 2406 121
Vállalkozási tev. költsége O O O

.. Pénzmozg. nem járó ktg. hely. 31 139 108
Osszesen 229

A Kner Tánc-, Sport Közhasznú Egyesület 2003. évi tevékenységéről
Az egyesület 1997. évi közhasznú szervezetekről szóló elVI. tv. értelmében, a
Békés Megyei Bíróság Pk. 60.004/2001/13. számú végzése alapján közhasznú
minősítést kapott.
Egyesület tevékenysége: - atársastánc népszerűsítése

- tömegsport szervezése
- testedzés biztosítása
- versenyeztetés.

Akuratórium tagjai az Alapító Okirat értelmében döntöttek a pénzeszközök
felhasználásáról. A kuratóriumi ülések jegyzőkönyvei az alapítvány székhelyén
lettek elhelyezve, melybe bárki betekinthet.

Az egyesület 2004. évi beszámolója: 2005. 3. 31-én elkészült, mely áll
Egyszeres könyvvitelt vezető társadalmi szervezetek, köztestületek közhasznú
beszámolójának mérlege és Eredménylevezetéséből. (1. sz. melléklet)

Költségvetési támogatás felhasználása
Támogatást nyújtó Támogatás célja Összege Felhasznált
Polgármesteri hivatal Táboroztatás 200 OOO 200 OOO

Gyomaendrőd, 2004. május 9.

Sor- A tétel megnevezése Előző Előző Tárgy-
szám év év(ek) év

helyes-
bítése

a) b) c) d) e)
1. A) Befektetett .eszközök (2-4. sorok) 31 279
2. I. IMMATERIALlS JAVAK
3. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 31 279
4. III. BEFEKTETETI PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
5. B) Fo.rgóeszközök (6-9. sorok) 240 420
6. I. KESZlETEK
7. II. KÖVETELÉSEK
8. III. ÉRTÉKPAPíROK
9. IV. PÉNZESZKÖZÖK 240 420

10. ESZKÖZÖK (AKTíVÁK) ÖSSZESEN
(1. + 5. sor) 271 699

11. C) Saját t~ke 112-14. sorok) 271 699
12. I. INDULO TOKE
13. II. TÖKEVÁLTOZÁS 22 271
14. III. TÁRGYÉVI EREDMÉNY 249 428
15. D) Tartalék
16. E) Céltartalék
17. F) Kötelez~ttsé~ek (1~-1..9. sorok) O O
18. I. HOSSZU lEJARATU KOTElEZETISÉGEK
19. II. RÖVID lEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
20. f.0RRÁSOK (PAsszíVÁK)

OSSZESEN(ll.+ 15.+ 16.+ 17. sor) 271 699

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK,
KÖZTESTÜLETEK

KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉ5E 2004. ÉV
Adatok EFt-ban

Sor- Atétel megnevezése Előző Előző Tárgy-
szám év év(ek) év

helyes-
bítése

a) il) .. c) d) e)
1. A) Osszes közhasznú tevékenység

bevétele (2-8. sorok) 2565 2973
2. 1. Közhasznú célra, működésre

kapott támogatás 1435 925
3. a) alapítótól
4. b) államháztartás más alrend-

szerétől 210 200
5. 2. Pályázati úton elnyert támogatás O 660
6. 3. Közhasznú tevékenységből 807 670

származó bevétel
7. 4. Tagdíjból származó bevétel 323 231
8. 5. Egyéb bevételek 487
9. B) Vállalkozási tevékenység

bevétele (10.-11. sorok) O
10. 6. Nem cél szerinti (vállalkozási)

bevétel
11. 7. Egyéb cél szerinti tevékenység

bevétele
12. C) Összes bevétel (1.+9. sor) 2565 2973
13. D) Közhasznú tevékenység költségei 2285 2406
14. El Vállalkozási tevékenység költségei

(14-15. sorok)
15. 1. Nem cél szerinti (vállalkozási)

tevékenység költségei
16. 2. Egyéb cél szerinti tevékenység

.. költségei
17. F) Osszes tevékenység költségei

(13-14. sorok) 2285 2406
18. G) Pénzmozgással nem járó költség- 31 139

helyesbítések
19. H) Adózás előtti eredmény 249 428
20. I) Adófizetési kötelezettség O O
21. J) Tárgyévi eredmény (19-20. sor) 249 428

Tájékoztató adatok (E Ft-ban)
ÖsszegMegnevezés

Al Személyi jellegű ráfordítások 403
bérköltségek
megbízási díjak
tiszteletdíjak
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APRÓHIRDETÉSEK

(Irányár: Ft) rolvashaJó irássaU) i
____._._. ._. ......... • .J

~_.---------------------------------------------------------------------------------"*:

i INGYENES CSEREBERE HIRDETÉS (APRÓHIRDETÉS) i
Feladó neve: : , .
Címe: ., ,.. , " .
Cserebere (apró-) hírdetés szövege (max. 20 szó): .

ALLAS/AJANLAT
Ereltséglzellliatalember BJogosJlvánnyal. löbb
szakmával munkál keres. Erd.: 0617012781
041 -b-4x-

VOLKSWAGEN GolI Ocean 1.6. 2003. .évl,
4000 km-el, extrákkal eladó.l.ár 3,4 MFt. Erd.:
66/284-471. -b-4x-

Munkalehetóség! Szakácsot lelveszek,
~ályakezdót is. Erd.: 06/30/9439-576. -b-4x

zámltogépes végzetiséggel. angol nyelVVIZS
gával állást keresek. Erd.: 06/20/3809-371.

TARSKERESO

RONDA DIO eladó. Lár 85 E Ft. Erd.:
06/20/5656-200. -b-4x-

JÁRMŰ/GARÁZS

Köszönetnyilvánítás
Köszönelet mondunk

mindazoknak, akik

ifj. GELLAl VINCE
temetésén megjelentek,
virággal, koszorúkkal

emlékeztek meg, és igyekeztek
fájdalmunkon enyhítenil

Agyászoló család

A gyoma! szabadsIrand bulekocslJaba eladot
keresek. Erd.: 06/30/9672-741 -b-4x-

Budapesti (Zugló) 46 m'-es, 1 szoba-hajlos,
bútorozolt társasházi lakás kiadó. Erd.:
06/30/2625-783

Egy luggetlen, 39 éves, gyomaendr6dt lérll
~ényeS höJgylársát keresi.

Eladó 12S-6s traklor llengelyes pÓIkocsIval
(Lár 500 EFI), 19 soros búza vetógép (SO EFI),
2 lejes eke (30 Efl), 100 Q féróhelyes gabona
~bO~U4~ EFI). Erd. 66/386-722. -b-4x-

10 robogó Sisakkal +dobozzal eladó.
Lár 90 EFL Erd.: 66/284-620 este. -b-4x-
ElZ lSD-es 1 év muszakivai, megkl{T1élt
állapotban eladó. I.ár 80 E FL Erd.:
06170/2359-316, Zsák u. 5. sz. -b-4x-

MegkimélI, lÓ állapotban I~vo POLSKI FIAI
érvényes műszakival eladó. Erd.: 06/30/3120
703.

Elado: heverok, 14-es palackos gáztuzhely,
Hajdú mosógép, ágynemutartó, nagyképernyös
TV, éiieli szekrények Erd.: este 284-785

Szabó ISIván személy~zálhtó valIaikazo 37
személyes autóbussza[l Erd.: 06/30/9086-378 
b-4x-

MfZ-82 Oelux {2 MFt} munkagépekkel. VOLVO
500 traktor (800 EFt) bálázóval, vetógéppet, ter
ménydarálóval, THOMAS szivattyú (80 EFt) lar
tozékokkal eladók. Erd.: Gye., Mara F. u. 20.; tel.:
661284-082. -b-4x-
Bármilyen házkörüli munkal vállalok, csak
~rld%g~2lrd 06/30/3233-364

a Odb UJ, barnamáias, regl lécezésu
lelócserép. 100 FI/db. Erd.: 66/284-251;
06130/6048-391 -b-4x-
Gecsei asztalos muhelyében készült alábbi
méretű nyílászárók eladók. 3 db ajtó tokkal.
(185x6S), 2 db ablak (64x65), 1 db kétszárnyú
ablak (115x97), 2db üvegajtó tokkal (205x108l,
2 db verandaablak nyilószárnnyal (23SxI60), 2
~b ikerablak 3szárnyú, fa redőnnyel (180xl:l0):
Erdeklődni lehet: 20/5595760

BAU-lUX Fürdoszobaszalonl MI megvalÓSII)uk
almai JÜrdÓszobáját. Nézzen be hozzánk. s nem
bánja megI Szarvas, Deák F. u. 2. sz. Tel.: 216
023

aRózsa presszó mell eit, tel.: 01130/5219-869
MA-ZSI Paplr Irószer tovabbra IS váfJa kedves
vásárlóiU Nézzen be hozzánk, s érdeklódjőn

akcióinkróll HoPI: Endródön, a Rózsa presszó
me~et:

Tisztelt Hirdetönk!
A HíRADÓBAN megjelenő magánjellegű apróhirdetését kérésére ingyenesen
továbbítjuk aDél-Alföldi megjelenésű ~ B A Z Á R 744- apró
rrirdetés újság legközelebbi számában való megjelentetésre. Abeküldendő

hirdetése mellé csak annyit írjon, hogya BAZÁR ban is kérem!
Kérjük azonban ne feledje megadni az árat (ingatlanra, egyéb eladni
kívánt dolgai irányárát) sem! Kérjük olvasóinkat, hogy jelezzék azt is, hogya
Magyar Bazár Tas-ban hány alkalommal kívánják amegjelenést'
Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége, Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 66/581-237, fax: 283-288

Beérkezési határidő minden hó 25-e!

Orségl vendeghazak Szalafon. Udülésl csekkel
ellogadu~k. Programszervezés. Ar: 2500
~Y~/é! Erd. 06/30/3424-629

a o db konveklor és egy gáíboyler. Ar meg
egyezés szerinI. Erd.: 66/282-156. -b-4x
FüvesJléshez tellesköru gépI talaJelókészltés,
szánlás. marás, egyengetés, boronálás. Erd.:
386-053

lakafltast, ház körüli munkal vállalok. Erd: 283
710

VEGYES

Szakács állást keres (25 éves gyakorla,ttal)
Gyoma-Kondoros környékén, június Hól. Erd.:
06/30/4577-961. -b-4x-
MosasI. vasalasI. lakarrlásl. bevásárlásl vállaloki
Vgyanill nagy hűtószekrény eladó. Lár 25 EFL
Erd.: 66/284-252 esti órákban. -b-4x-

AIig hasznátt JVC digitails Videokamera reszletre
is eladó. Erd.: 285-503

Erett trágya Ingyen elVihetŐ' Erd.:O~
327 -b-4x-

Bálak, rendezvenyek, íáncos Összelövetelek nö
ZENET. szolgáltató helyi zenekara az AKAN
TISZ. Eid.: 06/2012216-633; 06/30/6108-928.
-b-4x-

Gye., Barlok,B. u. 2. sz. alatti családi haz elado.
Lár 5 MFL Erd.: 06120/8081-884 -b-4x
Gyomán, aBudai uton kertes, családi haz eladó.
Erd.: 06170/5787-156.
Epület bontasra eladó. Erd.: o677U751~
GYomaendrodön, Nagylaposon 2 szobás, kom
lortos közművesitell családi ház eladó.
Városiaknak jó horgászati lehelóség mijlll hétvé
gi háznak is alkalmas. Lár: 2 M Ft. Erd.: esJe
06/20/9788-985

Gyoman, aSebes Gy. 6. sz. alaIII összkomlortos,
3 szobás i;Saládi haz melléképülellel eladó. Lár
6,5 M FL Erd. 66/284-319; 06/30/4164-440.
b-4x-
Aváros közponllában nagy családi háí elado kiS
telekkel. Gye.. Arany J u. 1. sz. Lár 12 M FL
Erd.: 06/20/9706-877. -b-4x-
Jóvedelem élele végéigI Sörözove aialaklihaló
ház eladó..Engedélyek, anyagok megvannak. Lár
2.9 MFI. Erd.: 06/20/9729-796 -b-4x-

Gye.. Vasártefl lip-en négy lakásos társashazban
emeleti 1+2 fél szobás lakás eladó.Lár 7,9 MFt.
Erd.: 06/30/5583-083. -b-4x-
Jo állapoIban lévő. csaladi háí közmuvesllellen
sürgósen eladó. Erd: Budai N. A. u. 8. sz.;
06/30/4207-218

Gyomaendrdd, Kossuth uton, 3 szobás,
összkomfortos családi ház eladó. Erd.: 282-233;
este a284-785; 06/20/9890-691

Fodrászat, szolaflum (23 FVperc), pedikúr
manikűr, kozmetika egy helyeni Hol?!: Endródön

A Hármas-Kóros gátja mellell, Kocsorhegyen
bekeritett gyümölcsös eladó. Asoll kúL vittany
van a telken, ivóviz a telek előtL Lár 300 EFL
Erd.: 66/285-510 esti órákban. -b-4x-

Gyomán (Magtárlaposon), 4.5 szobás, tetoteres,
gázfűtéses, kövesút melletti csaladi ház eladó.
Kisebb családi ház, földszinti .Iakótelepi lakás
beszámitható. I.ár 9,8 M FL Erd.:06/30/4384
943. -b-4x-

FelulllolI 2 szobás, összkomfortos paraszIhaz
elac(ó Gyomán, aBudai N. A. utcában. Lár 3,9 M
FL Erd.: 06/30/2380-914. -b-4x-

Gye., Rózsa F14. sz. alatt 124 m' padlásszobas
családi ház eladó. 4 szoba+nappali+élk.ezó.
Kisebb csere érdekel. Lár 9.5 M FI. Erd.:
06/30/2497-622. -b-4x-

Gyomán, a Vásártéri ltp. ·en 3 em. kltuno
állapo.lú lakás garázzsal eladó. Lár 5,2 M+500
EFl. Erd.: 06170/3663-585. -b-4x-

ház. 2 SZOba, konyha, veranda. fürdőszoba. I.ár
2.9 M FL Erd.: Dam~nich u 16. -b-4x-

AKolimann Itp.-en, L em. 3 szobás, lÓ állapol
ban lévó lakás eladó, vagy hosszú távra kiadó
bútorozatlanul, június 15-lőL Erd.: 06/20/4272
132; 06170/3169-769. -b-4x-

Hosszu bor vagy mubor (lekete) flukabatot kere
sek. Mounlain byke kerékpár, 10--12 évesnek
való, eladó. Lár: 6500 Fl. Tel.: 06/30/2130-783p6óra ulán).-b-4x-

Gyoman, az Attila u. 6/1. sz. alatti lelóleres, 5
SZobás ház eladó + melléképülelek. I.ár 15,5 M
FI. Erd.: 06/30/6677-031. -b-4x-

Endródön, a Harcsas-zugban 2557 m' területu
kert taházzal, villannyal, horgászható csalorna
mellell eladó. I.ár 2,8 M FI. Érd.: 66/386-129. 
b-4x-

Gye., MagtárlaposI u. i-3 sz. alatt épülóiéiben
lévó ikerház eladó. Szoc.pol igénybe vehetó. Ár
megegyezés szerinI. Erd.: Keresztes Csaba, Gye..
Október 6. I~ E!11/5 -b-4x-

Gye.. Oregszolóben, Iskola u. 21. sz. alatti háí
eladó alsóépülelIel és ke,rllel. Viz, gáz az udvar
ban. I.ár 1,5 M FI. Erd .. a helyszinen és
06/30/5372-849 -b-4x-

Endródön, aSugár ulon parasztháí lürdoszo
bás, gázlűtéses, azonJlati bővitési Iehejóséggel
eladó. I.ár 3,2 M FI. Erd.: 06/20/5247-863. -b
4x-

Iurkevén, varoshoz közeli, összkomfortos,
kózművesilell lanya 5,5 ha Jólddel eladó, 2
szobával, na9Y melléképülettel, tűJóll garázzsal,
sajáI kövesullaL GaZdálkodásra is kiválóan
alkalmas. I.ár 4 M FI. Erd.: 06/20/5373-749;
06170/5160-185 -b-4x-

Gyomaendrod, Achim U. 12. sz. alatt 70 mLes
házrész telekkel eladó. Erd.: 06/30/9677-703
Gye.. Jokal 20.. sz. alall osszkomfortos
parasztház eladó. Erd.: 06120/4575-533 - 8-16
ó közÖl I.

Gyoman elado 100+40 mtes, Igenyesen leluJI
totl. telótérbeépitéses, 4 szobás családi ház ve
gyes+gáz tűtéssel, lűtöll garázzsal. I.ár 8,5 MFI.
Erd.: 06/30/5533-915 -b-4x-

Gye központhoz közel, 2 szobas, kertes,
satortetös léglaház eladó. Gáz, csatornaközmű

van. Erd.: esti órákban: 76/415-385;
06120/4725-620.

Endrodön, a De<ík F u. 3 sz alatti családi ház
eladó. I.ár 1.2 M FL Érd.: 66/283-553 (10--12
óra közöll, és este 19 órától -b-4x-

Gyomán, kertes családi háí eladó. I.ar 6,5 M FI.
Erd.: Dinya Elekné, Gye., Ságvári u. 25. -b-4x
Ai IIJusagl Itp..-en, 2. em. 3szobás lakás elado.
I.ár 7.5 MFI. Erd.:06/30/3609-784. -b-4x
Endrodön, PolanYI M. u. 49. s,. alaIII ház eladó.
Csere is érdekel.Lár 6,5 MFI. Erd.: 06/20/2470
999. -b-4x-

yoman, osö ulJa . sz. aatt ÖSSZ om ortos,
kert~ kockaház melléképülettel eladó. Lár 8 M
Fl. Erd.: 66/386-867. -b·4x-

Telek elado aKender.áítató u. 6. sz. (RIdegváros
elöli) I.ár 140 EFI. Erd.: 661283-217; 284-458.
-b-4x-

Gye., kertes családi ház alsóépülelIel. garállsal,
vállalkozásra alkalmas 30 m'-es üzlelhelyi
séggel. lakólelepi csere beszámilással, vagy
anelkül eladó. Lár 6,8 M FI. Erd.: 06/30/5617
195. -b-4x-

Gye.. Arany ], u. 1. sz. ~Iall nagy családlháí
eladó. I.ár 12 M FI. Erd.: a helyszinen;
06/20/9706-877. -b-4x-

Gyomaendrodón 2,5 szobás, kertes családi háí
elac(ó. LakóJelepi csere is lehelséges. Lár 6,5 M
FL Erd.: Gye.. AdD E. u. 2/4. -b-4x-

Gye., 3 szobás, összkomforlos, 100 m'-es
csal.ádi ház 1600 m'-es portával eladó. Lá 9 M
FI. Erd.: 06/30/3192-131; 661282-591. -b-4x
Gyomaendrodon, lJdülóövezetben, közel a
gyógyfűrdóhöz eladó összkomfortos családi ház
szép kerllel, garázs, pince,.melléképületek, fúrolI
kút öntözóberendezéssel. Erd.: 06/30/5706-403;
661283-242

Gyomán akozponlban kerles családi ház elado,
melléképülellek garázzsal, 1300 m'-es lelken. L
ár: 14 M FI. trdeklódni a 06/30/9580-479-es
telelonszámon leheL-b-4x-

Gye., Dregszöló. Olola u. 12. sz. alaIII 2szobás,
összkomlortos ház nagy földdel, melléképülellel
eladó. Lár 1,6 M FI. Erd.: a helyszínen, vagy
06/30/4312-192. -b-4x-

Gyoma közponlJában 3 szobas, összkomlortos
csaladi ház melléképülellel, garázzsal eladó. lár
6,9 M FL Erd.: 66/386-132; 06/30/6767-360
esti órakban. -b-4x-
ETadíí"Gyomaendrdd, Damianich 18. sz. alatti
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SZENZÁCiÓS AKCIÓS ÁRAK!

Hármat fizet, négyet vihet AKCiÓ!
4db natúr bárány garnitúra 199600 helyett 149700 Ft
1db garnitúra 37425 Ft

NVÁRITAKARÓ AKCiÓ!
23400 160X200 cm 20 OOO Ft
19 OOO 130X200 cm 15 OOO Ft
8900 gyermek 100X140 cm 6900 Ft

~ l IClVpl
1Oéves a COOP

üzletiánc!
Renkívüli születésnapi akciók,

engedmények egész évben!
ACOOP ABC-áruházban,

Gyomaendrőd, Fő út 16. sz. alatt
mindig kedvező árakon,

kényelmesen vásárolhat!
Figyelje a COOP szórólapokat

és a bolti plakátokat

Régi ár
39900 birkagyapjú garnitúra
54900 csíkos bárány garnitúra
57 OOO vákuum matrac
49900 Press Compact vákuum matrac
79900 natúr fenyő ágykeret (180X200)
59900 natúr fenyő ágykeret (90X200)

Békéscsaba, Petőfi utca 2., tel.: 66/442-967
lESCO üzletsor, tel.: 66/453-943

Akciós ár
33300
44900
49000
39900
58900
38900

"H'~RIfII - X 5500 Gyomaendrőd,
• J .. I Ipartelep u. 3.

_ Tel./fax: 66/386-614,
Epítőipari Szövetkezet 66/386-226

EVÉKENYSÉGEINKET PIACKÉPES ÁRON KíNÁLJUK
• Magas- és mélyépítési munkák generál kivitelezése, tervezése
• Transzportbeton értékesítés, szállítás
• Egyedi asztalos termékek gyártása
• Interspan bútorlap-értékesítés
• Építőipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru,

keretes állvány, útpanel. ..)
Eladó: 1 db 39 személyes Ikarus autóbusz

1 db fix platós IFA pótkocsi
Érd.: 30/9552-374. ;W~,
&~ varroda Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. alatt ~

Varrodámban válla/om: ~

nő- első uháza ~
hozott anyagból, gyermek mérettöl anői extra méretig ~

egyedi méret szerint felsőruházati termékek készítését. Szoknyák, blú- ~

zok, nadrágok, alkalmi ruhák, kosztümők, ~
alkalmi és táncruhák készítését is. ~

Nyitva tartás: ahét minden napján 8-17 óráig. ~

Gyors határidő, kedvező árak. ~

Telefon: 66/386-479/23, 06/30/5648-740 ~~

Hidegburkolást vállalok
Haveida János 06/20/5401-300, 66/283-587

C'..

KÁRPÓTLÁSIJEGYET' T

,.
A LEGMAGASABB ARON

VESZEK!
,.

AZONNALI FIZETESSEL!

Érdeklüdni:

06/70/2484-524
06/30/3288-019

,.

HIVJON! .
_.
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PATyoLAT GYOMÁN
A KOSSUTH u. 18. sz. AlATT (AZ UdVARbAN)

VEqyriSZTíTÁS, RUHAfE5TÉS, MOSÁS, bŐRRUHÁZAT TisZTíTÁSA

kEdvEZŐ ÁRON, Rövid HATÁRidőRE.
NyiTVA: IiÉTfőTŐ[ pÉNTEkiG 9-15 óRÁiG

KözülETEkNEk IiÁZTÓl IiÁZiG szÁllíTÁsi

'~~;;:;;;;;;-;;r~i:;;;;t?~
Aklimatizált helyiség má( nem luxus!
Minöségi klímák garanciával, ~Iérhető áron

. _ .. _.. ..Szereltessen lakásba, üzletbe, irodába,
~ l;CjREE; műhelybe'klímaberendezést! a LG
, Meglévö berendezése baktérium 'y'
.: ~idea és atka ell,en,i tis,ztítás.át, ~
, karbantartasat blzza ram! ~

Hűtólcamráképítését, javítását vállalomo

~._.~~_._._._._._._._.~

L~jit64,,~--:~!
··-Kfsi(őTtséggel szereltessen

központi porszívó berendezést!
B~: Tervezéssel, kivitelezéss.erkere.ssen t;l! ..

~Mt4A~
5500 Gyomaendrőd, Mirh6háti u. 25.

TeIJFax: 66/386-980 • Mobil: 30/6190-570

It .Körösi Weekeond Hor~~sz-~:O~ "o
.:~ hobbY-. kempmgszakuzlet ~:Ú/

. , , <::>
HORGASZFELSZERELESEK

- teljes márkakínálat
FOLYAMATOS AKCiÓK!

Állateledel: minden alap- és prémium kategóriában
Endrőd. Hídfő út 12. Tel.: 06/70/2610-472
Nyitva: 8-17 óráig. szombat, vasárnap 8-12-ig

r·_·_·~·_·_·~·_·_·_·_·,

i PAPIRDOBOZ i
Stancolt és hagyományos •

PAPÍRDOBOZ gyártása !
STANCfDRMA KÉszíTÉS I

"

RÓZA KFT. I
5500 GYOMAENDRŐD,Ipartelep u. lll. "

Tel./fax: 661282-095,06120/9142-122 I
E-maiI: vendel@bekesnet.hu •

• számítógép konfigurációk összeállítása igény szerint
• Használt alkatrészek értékesítése és beszámítása
• Szakkönyvek
• Új és utángyártott festékpatronok, tonerek és ezek töltése
• Internet előfizetés (mikrohullámú, telefonvonalas), és kár

tyás
• Helyi hálózatok tervezése, kivitelezése
• Számítógépek, nyomtatók, monitorok

javítása rövid határidővel

• Fénymásolás, faxolás, nyomtatás,
szkennelés, internetezési lehetőség.

• Sulinet ügyintézés

ÁLLÁST AJÁNL! Asztalosipari cég
ÚJ BÚTOR GVÁRTÁSÁHOZ ÉS RÉGI FENVŐBÚTOR JAvíTÁSÁHOZ

önállóan dolgozni tudó bútorasztalosokat, asztalossegédet keres.
Jelentkezni a 06j30j9533-594-es telefonszámon lehet

MÁGUS-COMP
Számítástechnikai szaküzlet és szerviz

r------------------~--,

RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK
Gyomaendrőd, Bocskai Uo 590

Telefon: 06/30/3932-162, 06/30/9533-594

REÁLIS ÁRON VESZEK
• boltberendezést • hagyatékot, régiségeket, ócskasá
gokat • régi stílbútorokat • parasztbútort (szekrény,
asztal, kaszli, sublót, falitéka, konyhaszekrény, láda,

szék, tükör és tükörasztal, kredenc)
Fizetés azonnal, készpénzzel!'- ~::r~a~Z~o~t~G.::m~~~r~d~ r:.0~s~a~: ~9.:. .J

Havi ajánlatunk: Komplett számítógép bruttó 94740 Ft
Számítógép ház (AMD 2200 + proc, 256 MB RAM, 40 GB
HDD, 52x CD, VGA, LAN, hangkártya)
IT' síkképcsöves monitor
Hangszóró, billentyűzet, egér
+ AJÁNDÉK Canon IPlOOO nyomtató (+periféria kábel)

Címünk:
5500 Gyomaendrőd, Fő út 230. (A gimnáziummal szemben)
Tel./fax: 66/581-610 E-maiI: magus-comp@bekesnet.hu

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-tól 12-ig és 13-tól 17 óráig.
Az árak válloztatásának jogát jennlartjuk'

Gépjármű-tulajdonosok,figyelem!
Vá!!a!kozásom keretén be!ü!:

Gyári, új gumiabroncsok árusítása személy~,

teher-, mg.-i gépjárművekhet,
valamint targoncához. ~

Továbbá vál/alom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű lEO!

és ~a,rg?nca g~mi~ö~eny szerelését,
javItasat, centi rozasat

Érdeklődni:

Katona György gumijavító
5500 Gyomaendrőd,Bajcsy-Zs. út 107.

Te/.: 66/285-127 Nyitva: H-P: 8-17-ig, Sza.: 8-12-ig.
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1 ,' ••,,. ""_ ,,,",, •• " l l," ·1 ~. "., ,. ,,,. .'. ' ••

,4~~
Gyomaeridrőd,Apponyi u. 17/1.

Nyitva tartás: kedd-péntek: 9-12-ig, 14-17-ig,
szombat: 9-12-ig • Hétfő szünnap!

AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útjá·33.

GYOMAENDRŐDI AUTÓSISKOLA
az alábbi időpontban és kategóriákban

NYÁRI INTENZív TANFOLYAMOT INDíT
Gyomán (Kossuth u. 18.) 2005. június hó 10. nap 16 óra

Endr6dön (Múvel6dési Ház) 2005. június hó 10. nap 16 óra

Személygépkocsi, ~

.. motorkerékpár, '\
segédmotoros kerékpár

Jelentkezni: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. Tetefon.· 66/285-556, 06/30/4025-878
Foglalkozások: kedd, csütörtök 17-20 óráig

Ügyféltogadás: hétfő, szerda, 17-18lÍráig Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

MfKltOBUSt· BÉRELHEtŐ!
9 személyes, klímával! Érd.: 20/9506-703

8E~SÓÉpírÉ~ZET .
SZARAZEPITÉS

GELLAi
GYOMAENDRŐD
06-30/3326-075

Építkezik? Keresse Gellait!
.Kazettás és gipszkarton álmennyezetek, .

gipszkarton válaszfalak: burkolatole
. Padlásterek, tetőterek beépítése,átalakítása,

külső-belsőhőszigetelés,tetőzsindelyezés

GYOMAENDRŐD,HŐSÖK ÚTJA 51.
TEL.: 66/282-440, 06/30/6278-234, 06/30/3326-075

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Gabonamoly-, zsizsikgázosítás~
MAGTÁRFERTÖTLENíTÉS:

csótány-, hangyairtás :
Petrovszki, 66/386-203, 06/30/3615-162 :

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

II I

GYOMAENDRODIBUTO BOLT
Kisréti utca 36. szám

(volt Tejcsarnokkal szemben)

Térjen be houánk,
és tekintse meg 2005. évi katalógusainkat!

Szövet- és méretválaszték alapján rendelheti meg
legújabb heverőinket és franciaágyainkat.

3+1+1 ülőgarnitúráink szövetválasztással, különböző fém,
illetve bükk lábakkal, igény szerint fabetétekkel megrendelhetők.

Szoba, konyha és kiegészítő kisbútoraink 4 féle stílusú díszítő

elemekkel készülnek (bútorlap, fóliás, antikolt, betétes).

ABeneficial Rt. és aCredigen Bank Rt. kedvező hitel le
hetőségeiből választhat. Ügyintézés ahelyszíneni

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: ~17 óráig,
szombaton: ~12-óráig • telefon: 66/282-068

Örökítse meg gllermeke ballagását!
Nálunk fénllképezőgépek. filmek, fotáalbumok

között válogathat!
Választhat ajándékutalvánvt isi

Arany- és bővülő ezüstékszer kínálatunkkal
állunk rendelkezésérel

AranV- és ezüstékszerek javítása. tört oranvból
ékszerkészítés.

Tört arant; azonnali cseréje! Aranv. ezüst még
mindig nálunk a legkedvezőbb áron!

Folyamatos AGFA akciók!
Amatőrfilm kidolgozás. Audio- és videokazetták

széles választéka.
alIari Üzlelbáz Fő út 216.. Tel.: 284-81 5

Ballagásra és a jó bizonvítvánvért ajándékozzon
könvvet. könvvutalvánvt!

Egllre bővülő választékkal várja Önt is
az OMart Könllvesbolt és Antikvárium

OMart Könyvesbolt az OMart Üzletházban
Gyomaendrőd. Fő út 216. Tel.: 284-815
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AKCIO!!!
150 TV- és rádiócsatorna, akár·már

150forinttól.

Telemax Távközléstechnika
Békéscsaba GyóniG u. 6. Tel.:66/442-755

INTEQ
r r

NYELV8TUDIO

LÁTSZERÉSZ ÜZLET
GYOMAENdRŐd, SZAbAdsÁCj TÉR 5.

TElEfON: 284~2 55
11'-KjyEN ES kOM pUTERES SZEMVizsqÁlAT

H/K.~P.~Szo. dÉlElőTT

SzTK~vÉNYEk bEvÁlTÁSA • SZEMüvEqEk kÉszíTÉSE,
jAvíTÁSA • OpTikAi cikkEk, NApSZEMüvEqEk

NAqy VÁlASZTÉkbAN kApHATÓk
GYORS ÉS pONTOS kiszolqÁlÁsSAl VÁRjuk

kEdvEs vÁsÁRlóiNkAT!

TisZTElETTEl: SzarRa Gilla ~TSZERÉSZME5TER

AGRO ÁRUHÁZ
Fő út 15. sz. (volt Jóbarát bisztró)

Ajánlatunk:
bográcsok, bográcstartók, grillek, faszén, faszéngyújtó,

szúnyogirtók, riasztók, fűmag, üstök,
tömlők, locsolóberendezések, szivattyúk,
fűnyírók, kéziszerszámok, szögek, izzók,

lakatok, viaszosvásznak, gumiszőnyegek, festékek ...

Nagy választékkal váJjuk kedves vá.sárlóinkat!

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

TAPÉTA, FESTÉK
ÉS AJÁNDÉKSZALON

5500 Gyomaendrőd,Kossuth u. 45.

Tájékoztatás a megadott elérhetőségeken
A tanfolyam helyszíne: Nyelviskola Gyomaendrőd. Kossuth u. 18.

RÓZA VENDEL

(J Gyomaendrőd, Hársfa u. 8/1. (}
Tel./fax/ü. rögz.: 66/282-686,

tel.: 06120/9142-122·20/4684-876
E-maii: vende1@bekesnet.hu

Nyilvántartási szám: 06-0077-02

Tapéták
Fűrészporos tapéta akciós áron
800 Fl/tekercs
Készletünk új mintákkal megújult!

Festékek
újdonság BELAKVA, vízzel rlígítható
zománcfesték 10 féle színben
BELAKVA vízzel hígítható vastaglazúr
12 féle színben

Egyéb ajánlatunk II,..,.,......"....

műanyag áruk
viaszos vászon
fürdőszoba szőnyegek

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig: 8-12-ig, 13-17.30-ig,
szombaton: 8-12-ig

Telefon: 66/386-553; 06/70/5037-612

66/282-095 munkaid6ben
20/9142-122 • 20/4684-876
E-mail:vendel@bekesnet.hu

kiscsoportos
felzárkóztató foglalkozás

500Ft/óra

jelentkezés, június iS·ig

angol, német, francia, olasz
NyÁRI INTENZív TANFOLYAMOK

2005. július-augusztusban
nyelvvizsga elökészitők kezd6 és újrakezd6
próbavizsgával 90 órás heti 3x3 7 hét 31500Ft
heti 3x4 óra 7 hét 45 OOO Ft órakezdés: 17 óra
órakezdés: 8.30. 16 óra
gyerektanfolyam
heti 5x3 óra 2 hét 13 OOO Ft
órakezdés: 9 óra
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KINAI NAGYARUHAZ
Gyomán, aHősök útja 48. szám alatt (a régi nagy ABC helyén)!

MEGÉRKEZETT AZ ÚJ, NYÁRI, ~~-~~P!Z""-!II
DIVATOS RUHAKOLLEKCIÓ!

• Gyermek-, női, férfiruházat, fürdőruha

• Egyéb kiegészítők

• Nyári lábbelik, bőrdíszmű, táskák
• Fehérnemű

• Ajándéktárgyak, faliórák
• Háztartási felszerelések, edények
• Játékok

Minden héten új árukészlet érkezik!
SZERETETIEL VÁRJUK KEDVES VÁSÁRLÓINKATI

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

Telefon: 06-66/282-802, 06/30/6384-690, 06/30/6388-953

• Fürdőszobáját felújítja?
FIGYELMÉBE AJÁNLOM:

csaptelepek, radiátorok, ötrétegű csövek, idomok,
boylerok, kazánok, fürdőkádak, zuhanykabinok kaphatók.

Ajánlatunk:
idomvasak, kerítésanyagok

STIHL láncfűrészek és tartozékai k

OTP áruvásárlási hitelakció!
Ügyintézés a helyszínen!

---

I ." I II I ;;

~s T. hogy vagy7

.•• :J: ..

Csak naptejjel ajánljuk.

TEKINTSE MEG NYARI
ÁRUKÉSZLETÜNKET!

géprongy folyamatosan
kapható!
Nyitva tartás:

hétfö: 8-17-ig, keddlöl péntekig: 8.3O-17-ig,
szombaton: 8-12-ig

,\UT/

~
~
'u~\

GYOMAENDRŐD

Bajcsy-Zs. út 63.

Gyomaendrödi Híradó' Gyomaendröd Város Önkormányzatának lapja' Felelös szerkesztö: Biró Károly
KIadJa: Gyomaendröd Város Képvlselö-testülete' 5500 Gyomaendröd. Szabadság tér 1. • Tel./fax: 66/581-237. fax: 66/283-288

A kiadásért felel: dr. Csorba CsabaJegyzö • Készült: Baiu Print Bt. Gyomaendrod. telefon: 06/66/283-489
E-maii: gyehlrado@freemail.hu • Terjesztik a gyomaendrödi keresk~dök • Engedélyszám: lII/PHF/ 108/BE ISSN 1417-7390
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A Kis Bálint Napok megnyitóján (cikk az 5. oldalon)

GENERALI BIZTOsíTÓ
Teljes körű. ügyintézés

• kárfelmérés • korrekt, gyors kárrendezés
• vagyonbiztosítás (lakás, üzlet, üzem... stb.)
• kötelező felelősség-, Casco-biztosítás
• életbiztosítás • nyugdíj-előtakarékosság

• egyéb módozatok az ügyfél igényei szerint
GYOMAENDRÖDI KÉPVISELET:

Kiss Lajosné (Éva) Gyomaendrőd,Madách u. 2/2.
Tel.: 66/284-989, mobil: 30/2660-788

HITELÜGYINTÉZÉS, BANKI HÁTTÉRREL! ~
Gyorsan, szakszerűen, ügyfélcentrikusan, egyedi igény szerint,:
felelősséggel! 500000 Ft-tól 30000000 Ft-ig • FORINT és DEVIZA alapú:
hitelek! 4 éves tapasztalatta! • Lakás célú és szabad felhasználású hitelek! :
• Igényelhető: építkezés, új és használt lakás vásárlása, bővítés, kor- :
szerűsítés, felújítás, garázs, hétvéQi ház, épitési telek, üdülő, valamint ter- :
mőföld vásárlásra! • HITELKIVÁLTAS! :•....................•.•..•...•.......•.......................

: Új! FÉSZEKRAKÓ PROGRAM 30 : Új! OTTHONTEREMTŐ TÁMOGA- :
: éves korig, 10% önerővel vagy: TÁS 35 éves korig, használt lakás :
: önerö nélkül is, állami kezes- : vásárlása esetén 50%-os :
: ségvállalással, 50%-os szoc.pol. : szoc.pol. igénybe vételével. :
~ •••••••••••••••••••••••••••••, ••••••••••••••••••••••• ••••••• #

Terhelt ingatlanra is plusz hitellehetőség!!! Hitelkamat már 2,49%-tól!
Köztisztviselői és közalkalmazotti hitelek, állami garanciával,
12,5-25 MFt-ig.
Szolgáltatásunk díjmentes, vagy kedvezményes díjú, a hitel típusától
függően!

Leinformálhatóak vagyunk!
AZ ELVÉGZETT MUNKÁÉRT FELELŐSSÉGET VÁLLALUNK! HíVJON BIZALOMMAl!

Tóth Jánosné Te János Boros Krisztina
üzleti főtanácsadó területi képviselő asszisztens
06/20/9376-738 06/20/9220-990 tel./fax: 66/352-537..........................•..................................

A TARTALOMBÓl:
RENDŐRSÉGI események 9. oldal
Corini-festmények Budapesten 4. oldal
ARózsahegyi iskola hírei 3. oldal
AKis Bálint Napokról oo. 5. oldal
A zeneiskola életéből .................... 6. oldal
Ovi-olimpia .. .. .... .. ... ... ... ... .. ... ... .. . 7. oldal
Sajnálatos dolgok 8. oldal
Egy ígéretes színészpalánta 9. oldal
Akatolikus egyház kérése 2. oldal

~URUl
Női-, gyermek-, férfi lábbelik,

szandálok, papucsok,
nyári áruk kedvezménnyel!

Várjuk kedves vásárlóinkat.
Gyomaendrőd, Szabadság tér 2.

Telefon: 66/386-251
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 9-17 óráig,

szombaton: 9-12 óráig.

SZARVASIA~TÓCENTRUM

5540 Szarvas, Kazinczy út 4. 5500 Gyomaendrőd, Fő út 140.
Tel.: 66/313-882, 312-839 Tel.: 66/386-322
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NAPIRENDI PONTOKBÓl

Jelentős mértékben módosult aközoktatásról szóló, a művészetoktatást

végző intézmények térítési és tandíjfizetési kötelezettségének feltételei. Az új
törvény szerint a helyi önkormányzatok által fenntartott nevelési-oktatási
intézményekben, továbbá a helyi önkormányzati leladatellátás keretében
térítési díj ellenében vehető igénybe az alapfokú művészetoktatás. Az új
tanévben (2005/06) újonnan belépők zenetagozaton például a normatíva
1O%-át- 10500 FVév, acsoportos tagozaton anormatíva 20%-át - 11 800
FVév díjat fizetnek. A 2005. szept. 1. előtt beíratkozottak esetében más
feltételek vannak.

"Szociális építőbrigádot" hoznak létre aVárosi Gondozási Központnál egy
pályázat keretében. Tíz fő foglalkoztatása során az emberek általános karban
tartó és parkgondozó képesítést is szerezhetnek. Segítenek a rászorulóknak
bizonyos, nem építési engedély-köteles munkák elvégzésében, renoválásban,
karbantartásban parkgondozásban stb.

A Békés Megyei Munkaügyi Központ Gyomaendrődi Kirendeltsége
tájékoztatóban számolt be a kirendeltség főbb munkaerőpiaci jellemzőiről.

Megtudtuk többek között, hogya gyomaendrődi lakosok közül 802 fő érintett
a munkanélküliségben, ezek 52,5%-a nő a regisztrált adatok szerint. A
munkanélküliek 82,4%-a fizikai, míg 17,6% szellemi munkaerő. 30%-a
legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik, 44% szakmunkás, 24%
érettségizett, adiplomások aránya 4%.

Gázolajtöltő állomást kívánnak elhelyezni az endrődi vásártér körzetében.
A karcagi Gazda Holding Kft. a környékbeli gazdálkodók számára jelentős

árkedvezménnyel tudna üzemanyagot biztosítan i. Acég megvásárolja aszük
séges, mintegy 2000 m2-nyi területet, és itt alakítja majd ki az üzemanyagtöltő

állomást.
AGarbel Trade Kft, - Bélteki János, asportcsarnok és az ifjúsági tábor

üzemeltetője pályázati pénzen szeretné atábort fejleszteni, szükséges akadá
lymentesítéssei, parkolóval, körbekerítéssel, gondnoki apartman-építéssel,
kerékpárparkkal ellátni. Apályázathoz mintegy 15 millió forint önerő is szük
séges. Ennek megtérülése érdekében kéri abérleti idő további tíz évvel történő

meghosszabbítását. Akorszerűsítés érdekében ezt jóváhagyta atestület.

r·_·_·_·_·_·~~_·_·_·_·,

FELHIVAS
I Az új rendelet ajuh- és kecskefajok egyedeinek egységes nyilvántartási I
• és azonosítási rendszeréről 2005. július 9-én lép hatályba. Euel megszűnik •
I ajuh- és kecskeszállítások eselén használt marhalevél. Az EU-előírásoknak I
• megfelelően a tenyésztő által kitöltött szállítólevélnek kell az állatokat.
I kísérnie. Az önkormányzat 2005. július 9. után nem állít ki marhalevelet juhok I
• és kecskék szállításához. * * * •

I (A "Vásárléri /Ip. lak6i" aláírású levélre lörténő válaszadás kövelkező szá-I

i..m~~~ v::!2at?~ :ze.:!J ._ ._ ._ ._ ._ ._ .~

Képviselő-testületi ülés június 30-án
vendégeket, mert a főbejárathoz érve hosszú sor fogadja az oda érkezőket,

valamint a kerékpártároló sem megfelelő. A Bajcsy-Zsilinszky úton, a
Mirhóháti út kereszteződésében kivágták asövényt, ennek mi az oka, valamint
aholtágban markológéppel végeztek nádritkítást, tudomása szerint. ...

Aválaszokból kiderült, hogy afürdő esetében aligeti pénztár már üzemel,
de eddig nem volt indokolt a forgalom alacsony szintje miatt annak meg
nyitása. Afürdő igazgatója, Furka Sándor továbbá elmondta, hogy aforgalom
miatt is, de anem megfelelő útalap miatt is romlik az út állaga. Aforgaimat
pedig aszezonban el kell valamilyen módon szenvedni, hiszen aproblémák
megoldása némi időt igényel. ABajcsy úton pedig aforgalom áttekintése miatt
volt szükség asövény kivágására, mondta a műszaki osztály vezetője Szujó
Zsolt. Aholtágon aHalászati Szövetkezet végzte ahínármentesítési munkát, és
anádfal egyenletessé tételét.

Kedves Testvérek!

NAPIREND ELŐTTIEKBŐl

Az idei szúnyoggyérftésre aDél-alföldi régió, ahol Gyomaendrőd is talál
ható, 14,5 millió forintot nyert. Ez kevesebb, mint az elmúlt évben, ennek
ellenére remélhetőleg elegendő, ha az időjárás is kedvező lesz.

ATerületfejlesztési Tanács döntött aSelyem és aFazekasi utak kérdésében
is. Több, mint 49 millió forint támogatást kap ez az útépltés. Remélhetőleg az
útszakasz ajövő évben teljesen készen lesz, az ipari parki rávezető szakasszal
együtt.

.A Nemzeti Fejlesztési Tervvel kapcsolatban folyamatosan történnek
különböző szintű tanácskozások. Amegyei és térségi utak háttérbe szorultak
afejlesztési tervben, márpedig utak nélkül hosszú távon még több problémánk
lesz.

Apolgármesteri hivatal átalakítása folyamatban van. Egy helyre kerül az
okmányiroda, hatósági osztály. Az akadálymentesítés is épül, ami az irodák
jobb megközelítését biztosítja majd.

Az ipari parkban a területegyeztetés, illetve a csere megtörtént, Igya
betelepülni kívánó üzemmel aszerződés megkötésre kerül.

AGyomaszolg Ipari Park Kft. megkapta az új szippantó kocsit, ami több,
mint 26 millió forintba került. Ez minden követelménynek megfelel. Az ürítés
alkalmával mérhető a szippantott mennyiség, fél köbméteres mértékben.
Korábban sok problémát okozott, hogy nem lehetett mérni aszippantási men
nyiséget.

Dezső képviselő úr felvetette, hogya fürdő környékén, a Semmelweis
utcában áldatlan állapotok uralkodnak, a turistabuszok és az abból kiáramló
emberek akadályouák aforgaimat. Ugyanakkor az út nem bírja a forgaimat,
mert fotókkal bizonyította, hogy az jelentős rongálást is szenvedett már.
Továbbá sokak kívánsága, hogya fürdőbe a ligeti bejáró is fogadja a

A vasútállomás mellett elterülő, lezárt katolikus temetőn ket félig már
sikerült "visszahoznunk" elvadult állapotából. De csak félig! Hála legyen
érte a Polgármester úrnak és Knapcsek Lajos úrnak. Az áthatolhatatlan
dzsungel jelentős részét már kiirtuttuk. Mutatja és igazolja ezt az örvedetes
tényt e fényképfelvétel is. De költséges útmunkálatokra van még szük
ségünk ahhoz, hogy másfél hektárnyi temetőnket kaszáItatni tudjuk. Ha ezt
nem tesszük, abban az esetben egy éven belül ismét vadonná válik ez a
kegyeleti helyünk. Tudom, hogy ezt nem akarjuk.

Szeretettel kérem megértő, áldozatos támogatásotokat ilyen célú pénz
adományok formájában. Behozhatók vagy beküldhetők aplébánia hivatalba
(Mátyás kir. u. 1. sz.)

Jóságotokat előre is megköszönöml lsten áldását kérem Rátok, család
tagjaitokra és munkátokra.

Hálás szeretettel: Tímár Mihály plébániai kormányzó
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Események, eredmények a Rózsahegyiben
A2004-2005-ös tanév utolsó előtti fontos eseménye volt a8. osztalyosok ballagasi

ünnepsége. Igaz, az időjaras kissé megtréfált bennünket, de azért így is szép és megható
volt a69 végzős diak búcsú ja. Az alsóbb osztályosok szépen feldiszítették atantermeket,
folyosókat, berendezték atornatermet. Anyolcadikosok nevében Cserenyecz Dóra, Gonda
Barbara, Mesterházy Ágnes és Gele Viktória köszönték meg aszülők, pedagógusok, tech
nikai dolgozók munkáját, elköszöntek adiáktársaktól és az iskolától. Az itt maradók biz
tató szavait Keresztes Kitti és Tokai Gréta 7. osztalyos tanulók tolmácsolták. Az iskola
nevében Farkas Zoltánné igazgatónő búcsúzott el aballagóktól, és rendhagyó jelleggel itt
osztotta ki a8. osztályosok jutalmát. Aballagási ünnepséget agyermekekből és pedagó
gusokból álló énekkar búcsúdala zárta.

Az idei tanév Gergely Diák-díját Dinya Dóra 8. aosztályos tanuló kapta, 8 éven át
tartó kitűnő tanulmányi eredményéért, közösségi munkájáért, példamutató maga
tartásáért,szorgalmáért és számtalan versenyen elért teljesitményéért.

Eredményeink

A8. osztályosaink közül tizen tettek angolból sikeres alapfokú "A" (szóbeli), illetve
"C" (szóbeli, írásbeli) lípusú államilag elismert nyelvvizsgát.

Cserenyecz Dóra 8. a A
Demeter József 8. a A
Dinya Dóra 8. a C
Gonda Barbara 8. a A
Gele Viktória 8. b A
Katona Zsanett 8. b A
Munkácsi Kitti 8. a A
Szilágyi Éva 8. a A
Uhrín Renáta 8. a A
Varga Viktor 8 a A

Felkészítő tanár: László Gabriella

Kistérségi Ifjúsagi Népdaléneklő Versenyen Mezőberényben:

ének kategóriában: Filippavits Renáta 8. bosztályos tanuló arany minősítést

Gele Viktória 8. bosztályos tanuló ezüst minősitést

Pulnoki Zsanett és Szabó Roland 6. aosztályos énekparos ezüst minősítést

Lakatos Erzsébet 6. bosztályos tanuló bronz minősítést

furulya kategóriában: Kmellár Viktória 5. bosztályos tanuló bronz minősítést kapott.
Felkészitő tanár: Nagy Ildikó.

Az "Aranyfonál" Városi Mesemondó Versenyen 109 indulóból 41 rózsahegyis diák
volt.

Első helyen végeztek: Paróczai Zsófia 2. a
Vaszkó Áron 2. a
Uszkai Kata 2. a(+ különdíj)

Fe/készítő tanár: Takacsné Rojik Gizella
Szentpéteri Balázs 4. a

Felkészítő tanár: Kónyáné Jakab Ida
Második helyen végeztek: Tamás Gergő 3. a

Felkészítő tanár: Gyetvai Jánosné
Pintér Nikolett 4. a
László Loretta 4. a
Timár Noémi 4. a
Tokai Kinga 4. a

Felkészítő tanár: Kónyáné Jakab Ida
Tímár Bettina 7. a(+ különdíj)
Gele Viktória 8. b
Geszti Bettina 8. b

Felkészítő tanar: Komóczi Attiláné

Harmadik helyen végeztek: Rácz Dóra 3. b
Felkészítő tanár: Gellai József

Balázs Gergő 4. a
Felkészítő tanár: Kónyáné Jakab Ida

Vaszkó András 5. a
Varga Atti la 7. a

Felkészítő tanar: Komóczi Attiláné.
Április 11-én a költészet napján megrendezett Városi Versmondó Fesztiválon

iskolánkat képviselő tanulók: Vaszkó András, Csáki Laszló 5., Gele Viktória, Cserenyecz
Dóra, Gonda Barbara 8. osztályos tanulók, akik színvonalas szereplésükért könyvet és
oklevelet kaptak. Felkészítő tanár: Komóczi Attiláné.

A Békés Megyei Humán Fejlesztési és Információs Központ által meghirdetett
"Kulturális gyermektalálkozó az integráció jegyében" címú programsorozalan elért ered
ményeink:

Március 7.. Gyomaendrőd: Magyar nyelv- és kommunikációs versenyen Mohácsi
Szabina, Vaszkó András 5. és Balog Hajnalka 6. osztályos tanulókból álló csapat az első

helyen végzett. Felkészítő tanárok: Komóczi Attiláné és Kónyáné Jakab Ida.
Március 21., Sarkad: Angol nyelvi versenyen Tamás R.oland 6., Szabó Tamás és

Varga Attila 7. osztályos tanulók alkotta csapat első helyen végzett. Felkészllő tanár:
Szed/ák Réka.

Március 31, Békés: Számítástechnika versenyen Botos János, Szabó Tamás, Varga
Attila 7. osztályosokból álló csapat amásodik helyen végzett. Felkészítő tanár: Paróczai
Zollán.

Április elején Békésen rendeztek egy megyei szintű hagyományos számítástechnikai
versenyt, ahol Haveida Róbert és Varga Viktor 8. osztályos tanulók a középmezőnyben

végeztek. Felkészítő tanár: Paróczai Zoltán.
Farkasinszki Gergő, Jónás Balázs, Gonda Martin, Botos János 7. aosztályos tanulók

megnyerték a Körzeti Katasztrófavédelmi Versenyt Szeghalmon, és tovább jutottak a
megyei fordulóra, ahol a8. helyen végeztek. Felkészítő tanár: Gresó Lénárd

Molnár Zsolt 6. aosztályos tanuló szép sikereket ért el rajzpályázatokkal:
"Kína régen - Kína ma" nemzetközi gyermekrajz kiállításon 1026 versenyző közül

különdíjas lett.
"Csernobil gyermekszemmel" nemzetközi rajzpályázaton kiemel t különdíjas
"Illusztrációk Jules Verne regényéhez" országos rajzpályázaton különdfjas
Országos rajzpályázat a"Menekültnap" alkalmából 1. helyezett és különdíjas

Felkészítő tanár: Molnárné Pésó Irma
Vaszkó András 5. a osztályos tanuló az Apáczai Kiadó és aSzivárvány újság által

szervezett "A világ magyar kincsei" országos tanulmányi verseny döntójén Budapeslen 2.
helyezést ért el. Felkészítő tanár: Vaszkóné Dinya Erzsébet.

ATIT által szervezett "Herman Ottó élete és munkássága" címú megyei versenyen 21
induló közül a 12. helyen végzett Dógi Klaudia 8. c osztályos tanuló. Felkészítő tanár:
Dr. Valach Béláné.

A Bod Péter Könyvtárhasználati versenyen iskolánkat Gele Viktória 8. b osztályos
tanuló képviselte 91,5 %-os teljesítménnyel. Felkészítő tanár: Gellainé Tuboly Zsuzsanna.

ATeleki Pál Földrajz, földtan megyei versenyen Dinya Dóra 8. aosztályos tanuló a
7. helyen végzett. Felkészítő tanár: Molnárné Pésó Irma.

AX. Francia Drámafesztiválon a6. aosztály francia nyelvet tanuló diákjai Bogdán
Fanni, Dósa Brigitta, Csomós Nikolett, Molnár Zsoll, Nemes Daniel és Szabó Roland állal
előadott mese azsúri különdíját, egy szép vázát és oklevelet kaptak. Felkészítő tanárok:
Szediák Réka és Molnárné Pésó Irma.

Akönyvtárhasználati levelezős versenyen iskolánk tanulói közül részt vett:
Szentpéteri Balázs 4. a. Vaszkó András 5. a, Kmellár Viktória 5. b, Bogdán Fanni,

Dósa Brigitta, Iványi Anita, Uhrin Vivien 6. a, Gele Viktória, Mesterházy Ágnes 8. bosztá
lyos tanu lók. Mindenki nagyon szépen szerepelt. Amegyei fordulóra Gele Viktóriát hívták,
aki a7-8. osztalyosok között 2. lett. Felkészítő tanár: Gellainé Tuboly Zsuzsanna.

ATeszlkódex országos feladatmegoldó versenyen iskolánkból több gyermek is részt
vett, közülük alegjobbak eredményei:

angol nyelv: Mészáros Réka 5. a 4. hely
irodalom: Keresztes Kitti 7. a 17. hely
történelem: Vaszkó András 5. a 5. hely

Nemes Dániel 6. a 11. hely
Tamás Roland 6. a 16. hely
Gergely Zoltán 6. a 17. hely
Mészáros Dávid 7. b 12. hely

földrajz: Mészáros Dávid 7. b 8. hely
matematika: Mészáros Dávid 7. b 11. hely
A tanévet 405 tanuló fejezte be iskolánkban, akik közül 32 kilúnő tanulmányi ered

ményt mondhat magáénak.
Az utolsó nagy esemény a tanévzáró ünnepség volt, ahol az igazgatónő értékelle a

2004/2005-ös tanév munkáját, jutalomkönyveket adott át, és a lanulók az osztá
lyfőnököktől megkapták abizonyílványukat.

GRATULÁLUNK MINDEN JÓ EREDMÉNYT ELÉRT TANULÓNKNAK ÉS FELKÉSzíTÖ
TANÁRAIKNAK!

ARózsahegyi Kálmán Általános Iskola nevelőtestülete
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CORINI MARGIT ÉS HELCZ EDIT KIÁLLíTÁSA
A KISPESTI VIGADÓ GALÉRIÁJÁBAN

Több, mint fél évszázad után ismét Cori ni-képeket láthat a főváros

közönsége. Lehet, hogya kispesti Vigadó nem apárizsi Grand Salon, de
nekünk, akik becsüljük Corini Margit művészetét, ennyi feledés után
mégis nagy öröm ez a május 27-én megnyílt kiállítás. A művészeti élet
hazai központja ma is Budapest, safőváros kerületei közül éppen Kispest
egyike a jelentős képzőművészeti hagyományokkal rendelkező város
részeknek. Itt működött a két világháború között a Nagy Balogh János
Művészegylet, amely akorszak egyik fontos szakmai szervezete volt. Nem
akárhová kapott tehát meghívást alkotásain keresztül ahányattatott sorsú
művésznő. Köszönet érte aKispesti Helytörténeti Gyl1jtemény igazgatójá
nak, Siklós Zsuzsának és akiállítás rendezőjének, Mohay Orsolyának. Ki
kell itt emelnünk aNagy Balogh János Művészegylet gyomai kapcsolatait
is. Városunk szülötte, IIléssy Péter grafikus- és festőművész szintén tagja
volt az egyesületnek.

Akispesti Vigadó mostani tárlata címével is "Akadémizmus és avant
gardizmus női szemmel" jól illeszkedik abba a trendbe, amely a
Szombathelyi Képtár 1998-as "Hölgyválasz - Elfelejtett modernizmus a
húszas, harmincas évek magyar művészetében" című kiállításával vette
kezdetét, s a női művészet, a nő, mint művész kérdéskörét igyekszik
körüljárni. Az első kiállítás óta, amely a Magyar Képzőművésznők Új
Csoportja, az ún. Női Nyolcak, Bartoniek Anna és társai alkotásait mutat
ta be, több, a női művészetet bemutató kiállítás született, számos cikk,
tanulmány fródott a témában. Az eredeti kiállítás anyagának a MNG-tól
kölcsönzött részét aszombathelyi gyűjtemény diasorozatával kiegészítve
"Lázadó piktorinák - Corini Margit kortársnői ahúszas-harmincas évek
ben" címmel 2001 júliusában láthatta a gyomai közönség. - A kispesti
gyűjtemény tehát ebbe a vonulatba illeszkedve rendezte meg a két
művésznő kiállítását, az alkotók egymástól nagyon is eltérő életpályáján
keresztül bemutatva azokat az utakat, amelyek nyitva álltak aművészettel

"nem nőies kacérkodást" folytató hölgyek előtt a huszadik század első

harmadában.
Helcz Edit, amint Mohay Orsolya művészettörténész kataló

gusszövegéből megtudhatjuk, 1911-ben végezte el az Országos Magyar
Királyi Képzőművészeti Főiskolát, ahol rajztanári diplomát kapott. Akiál
lítást megnyitó Novotny Tihamér művészeti író az akkori Képzőművészeti
Főiskola célját olyan rajztanárok képzésében látja, akik a korabeli
akadémikus kánonnak megfelelő művészetet tudják közvetíteni a
középiskolákban, és a szakmájukhoz elengedhetetlenül szükséges rajz
tudást képesek az ipariskolák tanulói számára átadni. A női növendékek
képzése afőiskolán erkölcsi okokból mind aművészképzés, mind arajz
tanárképzés keretében aférfi növendékektől elválasztva, a "nők speciál is
igényeihet igazftva folyt, ahogy azt a főiskola nemrég megjelent egyik
kiadványában is olvashatjuk. Helcz Edit itt kiállított munkáinak nagy része
is tükrözi a korabeli tantervet, kezdve az ékítményes rajz domború
mintáról és síkdíszítmény-tervezés témájú lapokon, az alakrajz mell
szoborról, a csendéletrajzolás és -festésen át az alakrajz élő mintáról,
alakrajz egész szoborról, arcképrajzolás és -festés stb. feladatokig. Ezek
aművészi önmegvalósításnak kevés teret engedtek, de Helcz Edit tehet
sége, derűs kedélye acsendéleteken, aportrék finom jellemábrázolásán,
készüljenek azok szénnel vagyakvarellel, mégis átsugárzik. Ezt az
igényes, finom művészetet, s mindenekelőtt a művészet szeretetét
igyekezett közvetíteni tanítványainak hosszú pedagóguspályája során, és
ennek aszolgálatában vett részt a kerület kulturális, művészeti életében
is.

Corini Margit életéről és művészetéről szólva Novotny Tihamér
hosszan idézett agyomai képtár kiadványaiból, és a katalógus szövegé
ből kiemelve aművésznő extravagáns egyéniségét, amely Helcz Edit vis
szafogott temperamentumával szemben egészen más típusú pályára és

életútra predesztinálta őt. S valóban, a színi tanulmányok Rákosi Szidi
iskolájában, a RoyalOrfeumban, a Magyar Színházban és más társula
toknál befutott színészpálya, az 1924-ben kötött amerikai házasság, a
New Yorkban és Párizsban folytatott festészeti stúdiumok, az amerikai,
franciaországi és hazai sikerek aharmincas években, amikor a"Maitre de
l'École de la Nuit" állandó jelzővel illette akritika, mozgalmas és ígéretes
kezdetei voltak egy később derékba tört életnek és pályának. A törés, a
szakmai ellehetetlenülés a művésznő 1952-es Gyomára költözésével
véglegessé vált. A művészeti életbe visszakapaszkodnia később sem si
került, nem vették fel a Képzőművészeti Alap tagjai közé, nem szerepel
egyetlen lexikonban, egyéb jelentős kiadványban sem. A Békés Megyei
Tanács 1978-ban nem engedélyezte egy állandó kiállítás megnyitását.
Indoklásuk szerint Corini nem volt ehhez elég jelentős, a művészetet

megújító alkotó. Ezért az első kiállítóterem csak időszaki kiállításként
működhetett, időnként be kellett zárni. Ahetvenes évek utolsó évei azon
ban az újrafelfedezés örömével ajándékozták meg az idős művésznőt.

Corini Margit és He/cz Edit

Mégis, szívszorító volt újra látni megtört alakját Szabó Gerzson filmjén,
amelyet már többször láthatott agyomai közönség is. Itt, Kispesten most
DVD-re átjátszva, kivetítőn láthattuk, amint Corini Margit Párizs éjszakai
utcáit, a tengert, a kikötők világát ábrázoló fauve-os képei és családtag
jai portréi között, majd az Erzsébet-liget fái alatt mesél életéről, s lassan
eltűnik törékeny alakja ahomályba vesző úton.

Novotny Tihamér éppen aCoriniéhoz hasonló, feledésbe merült élet
művek felfedezését és aművészet Helcz Edithez hasonló napszámosainak
megbecsülését tartja napjaink művészettörténet-írása egyik törlesztendő

adósságának. Aszépen rendezett kispesti kiállítás akét művésznő alkotá
sainak bemutatásával ezt a célt is szolgálja, de mégis elsősorban

gyönyörködtet, mert Kanttal szólva: "Szép az, ami érdek nélkül tetszik." S
ez a legtöbb, amit aművészet és ez akiállítás adhat.

Akiállítás megtekinthető akispesti Vigadó Galériában 2005. augusz
tus 19-ig.

BULA TERÉZ
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A Kis Bálint Általános Iskola június 4-8. között rendezte meg névadójáról
elnevezett, érdekes programokkal tarkított rendezvényél, a Kis Bálint Napokat.
Ezen többek között részt vett Kis Bálint leszármazottja, Kovács Sándor és fia.

Az emlékünnepség során emléktáblát avattak. Atáblán azon pedagógusok
neve szerepel, akik több, mint negyed évszázadon át dolgoztak ebben az
iskolában 1950 és 2005 között. Ezt követően megkoszorúzták Kis Bálint emlék
tábláját. AKatona József Múvelődési Központban az iskola tanulóinak gálamú
sorát élvezhették. Rendhagyó tanítási órákon régi diákok tartottak előadásokat.

Természetjárás, játékos versengések és kézmúvesnap eseményeivel teltek aKis
Bálint Napok. Hornokné Kereki Irén, a Diákönkormányzat által meghirdetett
osztályközösségi díjat nyújtotta át a4. dosztálynak, valamint az Év szülője-díjat

Földesiné Papp Erikának, 7. b osztályos szülőnek. A Darvas Tibor emlékére, a
meseillusztrációs verseny díját Darvas Erzsébet adta át Ádám Flórának, 5. d.
osztályos tanulónak.

Arendezvény egyik fontos eseménye volt két osztály - amelyek 1955-ben
végeztek, egy lány és egy fiú - 50 éves oszlálytalálkozója, vagyis az Öreg
Diákok találkozója. Fülöp Istvánné igazgatónő ünnepi beszédében a A koszorúzás

A lány és fiú osztály 50 éves találkoz6ján

következőket mondta: "Szeretettel köszöntöm önöket egykori iskolájukban .
Remélem, jól érzik itt magukat a régi falak között, és sok szép emléket idéznek
fel. Gondoljanak szeretettel mai diákjainkra is, akik az önök örökébe léptek."

1955-ben a gyomai fiú- és leányiskolában, valamint hét tanyai iskolában
125 nyolcadikos diák végzett. Sajnos, 32 fő már nincs az élők sorában. A
találkozó szervezőinek 78 régi diákot sikerült felkutatni, közülük 59-en jöttek el.
Az ünnepségen és az azt követő közös ebéden egykori tanárainkkal és család
tagokkai együtt 79 fő velt részt. Ezúton is köszönjük volttanárainknak, hogy
előrehaladott koruk ellenére megtiszteltek bennünket részvételükkel

Nagyon nagy öröm volt számunkra ez a találkozó 50 év után először. A
meghaló osztályfőnöki órán abeszámolók során az is kiderüll, hogya 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.

Anap elteltével valamennyien szép emlékekkel, felemelő érzésselleheltünk
gazdagabbak, és 5 év múlva ugyanitll-szavakkal vállunk el egymástól.
Szeretnénk még köszönetet mondani aszép ünnepségérI, asikeres találkozóért
aKis Bálint Általános Iskola igazgatónőjének, tanárainak, diákjainak, valamint
minden dolgozójának!

Az osztálytalálkozó szervezői nevében Gombár Mátyásné Bak Anna

Kis Bálint 1828. január 1?-én született JÓsvafőn. Lelkésznek készült
ugyan, de az eklézsia hívására 1851-ben Gyomára költözötl, ahol aztán refor
mátus tanítóként dolgozott. Harminchat éven át nevelt és tanított cél
tudatosan... Akkor volt boldog, ha tanítványai között Ieheteit. Életének 69.
évében, 1896. november 2-án hunyt el Gyomán. Elkötelezettsége és hitvallása
anevelés-oktatás területén példa értékú és követendő.

KIÁLLí ÁS
Ungvári Mihály festőművész kiállítását június 2-án nyitotta meg

Mészáros Zsuzsanna a Vidovszky Béla Városi Képtárban. A Kétegyházán
múködő Békés Megyei Képzőmúvészeti Szabadiskola, Egyesület vezetője, a
fertődi Árkádia Galéria Alkotóház, a gyulai Hőforrás Üdülőszövetkezet
múvésztelepeinek szervezője ikontechnikai eljárással készíti faragott, festett
képeit. Érdekességként kell megemlíteni, hogy régi hordódongákra festett
képeit is láthattuk gyomaendrődi kiállításán.
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A ZENEISKOLA ESEMENYEI

2005. JÚLIUS

Június 2-án, aVárosi Zene- és Művészeti Iskola Képző- és Iparművész

tagozatos növendékeinek vizsgakiállítása nyílt aKatona József Művelődési
Központban. Abemutatón látható munkákat Hevesi-Nagy Anikó, Kondorné
Tímár Erzsébet, Molnárné Pésó Irma, Oláh Gizella és Szonda István
növendékei készítették. A képző- és iparművészeti tanszak már negyedik
éve mutatkozik be ekként a szül6knek, a város lakóinak. Az idei tanévtől

(2004-2005) 215 tanuló iratkozott be e tanszakra. Ebben az évben is van
tovább tanulója azeneiskolának: Csatári Alexandra sikeres felvételt nyert a
békéscsabai Evangélikus Gimnázium képzőművészeti tagozatára, felkészítő

tanára Hevesi-Nagy Anikó. Molnár Zsolt különdíjat kapott a Kína magyar
szemmel című gyermekrajz pályázaton. Felkészítő tanára Molnárné Pésó
Irma. Aművelődési központ által, május 14-én rendezett Egészségmegőrző
napra készített munkájával Zilahi Imre 1., Ádám Flóra II., Csapó Péter és
Galambos Áron közösen készített rajzával III. helyezést ért el. Felkészítő
tanáruk Hevesi-Nagy Anikó.

* * *
AVárosi Zene- és Művészeti Iskola tanévzáró ünnepélye június 9-én

zajlott, szintén a Katona József Művelődési Központban. Az intézmény az
elmúlt év őszétől kibővült aHajdú László által vezetett színjátszás, aHunya
Jolán által vezetett modern kortárstánc oktatásával, továbbá Megyeriné
Csapó Ildikó és Megyeri László irányításával működő Rumba tánccsoport
tal. ASzent Gellért Katolikus Iskolában azene mellett beindították aképző-

A "társasénekLők"

és iparművészeti tagozatot. ezt Kondorné Tímár Erzsébet irányítja, aBethlen
Gábor szakképző iskolában pedig Szonda István. Beindult a bábjáték
oktatás a Jókai úti iskolában, Tege Antal vezetésével. Kihelyezett tagoza
tként, Szeghalmon, a Péter András Gimnáziumban, Pelle András tanítja a
moderntáncot.

A tanévkezdet statisztikája szerint 597 tanuló jelentkezett felvételre a
zeneiskolába. Kiemelkedő eredményeik az év folyamán:

Vaszkó András regionális gitárversenyen, Szegeden 2. helyezést ért el
(felkészítő tanár: Szabó Mária). Budapesten, Társaséneklési versenyen Gera
Nikolett és Megyesi Hajnalka EZÜST minősítést kapott. Zongorakísérőjük

Tímár Cecília, felkészítő tanár: Imre Mária. Országos lwirling versenyen
Hunya Jolán növendéke, Arnótszky Judit 5. helyezést ért el.

Szakmai Középiskolásokért Kulturális Egyesület országos vers- és
prózamondó versenyén Kondor Nóra 2., Trendl András 3. helyezést ért el.
Országos Diákszínjátszó Fesztiválon Háy János: AGézagyerek előadásával

ARANY minősítést nyert Trendl András, Petrás Gábor, Fontos Gábor,
Kondor Nóra, Levente Bernadett, Bucsi Erzsébet, Varga Éva, Szurovecz
Nóra, Hunya Péter és Farkas Szilárd. Különdíjat vehetett át kiemelkedő

alakításért Bucsi Erzsébet, Varga Éva, Farkas Szilárd. Országos Dráma- és
Szrnjáték Versenyen 2. helyet érdemelt ki a társulat, míg Trendl András
középiskolás kategóriában 1. helyezést. Felkészítő tanár Hajdú László.

ATársastánc tanszak országos eredményei:

Újdonság a citeraoktatás

Kulik Andor és lázár Rebeka gyermek I. latin országos bajnokságon 5.,
Kelet-Magyarország területi bajnokságon 5. hely.

Molnár Ádám és Paróczai Rebeka a III. Tisza-part Open Nemzetközi
Táncversenyen junior I. - 5. hely, Croatia Open nemzetközi versenyen 6.
hely, Kelet-Magyarország területi bajnokságon Ejunior II. standard 1. hely.

Perei Péter és Sárközi Noémi országos junior II. latin ranglista tánc
versenyen 4. hely, Kelet-Magyarország területi bajnokságon Cjunior stan
dard 2. hely, Bjunior II. latin 3. hely. Magyar bajnokság Bjunior II. latin 4.
hely. Junior II. latin országos ranglista versenyen 3. hely, Bosztályos orszá
gos bajnokságon junior II. latin 5. hely.

Czeglédi Dávid és Andor Nikola nemzetközi táncversenyen,
Szlovákiában Djunior II. standard 3. hely.

Deák András és Andor Barbara Kelet-Magyarország területi bajnoksá
gon gyermek I. latin 2. hely, magyar bajnokságon gyermek I. latin 2. hely,
magyar bajnokságon gyermek I. latin 1. hely, Ausztria nemzetközi
versenyen gyermek latin 5. hely, Szlovénia nemzetközi versenyen gyermek
I. latin 2. hely.

Mészáros András és Mészáros Györgyi Kelet-Magyarországi régió
bajnokság Bfelnőtt latin 3. hely, Bosztályos országos bajnokságon felnőtt

latin 5. hely.

Csaba TY-díjas
Nagy öröm érte az endrődi

Napsugár Óvodák Szabadság
úti óvodáját, hiszen arendőrség

által meghirdetett Balesetmen
tes közlekedés című rajzpá
lyázat befejeztével DOBÓ
ILDIKÓ, hétéves óvodás unkat a
CSABA TV-DíjjAL jutalmazták
A kis művésznőt 6000 gyer
mektársa közül emelték ki, és a
Csaba Center színpadán
vehette át díját a gyermeknap
alkalmávaL Apályázat legszebb
rajzaiból álló kiállítást a Csaba
Center földszintjén több hétig
látogathatták az érdeklődők.

Ildikónak pedig ezúton is gra
tulálunk, és reméljük, hogy az

iskolakezdés is ilyen eredményekben gazdag lesz.
Csikós Zoltánné, Molnárné Hodálik Brigitta

felkészítő pedagógusok
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Minden év tavaszán, immár hagyományosan megrendezésre kerül a
Gyomaendrődi Óvodások Olimpiai Játéka aSelyem Úti Óvoda szervezésében.

AVI. alkalommal rendezett játékos sportverseny 110 fő gyermek és az őket

felkészítő és kísérő óvodapedagógusok aktív részvételével zajlott le. A tornán
részI vevő 7óvoda közül 5 Gyomaendrődről, 2 pedig Vésztőről érkezett.

ASelyem Úti Óvoda 2005 márciusában tagja lett aVésztői Négyszínvirág
Óvodák által alapított Békés Megyei Egészségvédő és Mozgásfejlesztő Óvodák
Munkaközösségének. Amunkaközösség megalakulásakor lehetőségünk volt az
óvadánkban folyó egészségnevelési tevékenységünket bemutatni, itt került
szóba az OVI-OLIMPIA-program, amelynek nem csak elméleti, hanem gyakor
lati szintű megismerését is fontosnak tartották avésztőiek, így meghívást kap
tak sportrendezvényünkre. Nagy örömünkre szolgált. hogyeredményesen vet
tek részt a versenyen (Varga Balázs III. helyezett S-6 éves fiú korcsoport) és
kedvet éreznek hasonló sportrendezvények megszervezésére saját városukban
az óvodáik között is.

4-S éves fiú:
I. helyezett
II. heIyezett
III. helyezett

S-6 éves lány:
I. helyezett
II. helyezett
III. helyezett

S-6 éves fiú:
I. helyezett
II. helyezett
III. helyezett

Miklavicz Ákos (Százszorszép Óvoda)
Szendrei Balázs (Selyem Úti Óvoda)
Molnár Bence (Százszorszép Óvoda)

Bán Bianka (Selyem Úti Óvoda)
Haveida Rebeka (Selyem Úti Óvoda)
Szabó Laura (Százszorszép Óvoda)

Wolf Péter (Selyem Úti Óvoda)
Papp Károly (Selyem Úti Óvoda)
Varga Balázs (Tarlódombi Óvoda, Vésztő)

A futás befejezése után minden résztvevőt egészséges, vitamindús
tízóraival vendégeltünk meg.

A kis pihenő után következett a csapatok labdakiül6 versenye. Az óvoda
udvara megtelt aszurkoló gyermekek és felnőttek hangos biztatásával, amellyel
csapatukat serkentették győzelemre.

Acsapatverseny győztesei:

I. helyezett: (Selyem Úti Óvoda)
II. helyezett: (Margaréla Óvoda)
III. helyezett: (Százszorszép Óvoda)

Minden résztvevő kapoU egy labdát és egy mézeskalácsból készült érmet.
Sok értékes sportszer talált gazdára adíjazottak között.
Nagy örömünkre szolgál, hogy támogatóink segítségével ebben az évben is

megrendezhettük az OVI-OllMPIÁT, és úgy gondoljuk, hogy felejthetetlen
élménnyel lettek gazdagabbak arendezvényünkön részt vevő gyermekek és fel
nőttek.

A rendezvényt támogatták: polgármesteri hivatal, Kert-Kivi Kft, Varga
József őstermelő. Kónya István kereskedő, Fülöp Imréné nyugdíjas óvo
dapedagógus.

Selyem Úti Óvoda dolgozói nevében: Szabó Istvánné intézményvezető

Programok:
• kézműves foglalkozások
• sport foglalkozások
• strandolás
• búnmegelőzési, drogprevenciós ismeretek
• egészséges életmód előadás

• játékos vetélkedők

• kirándulás.

Részvételi díj: 4000 Ft/fő

Minden érdeklődőt szeretettel várunk'

Jelentkezni a 282-560-as telefonszámon vagy személyesen
lehet a Családsegítő Központban.
Jelentkezési határidő: 2005. augusztus 5.

r'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-
0/

~ 'Városi Csa(ádsegít6 Xözyont
5502 GyomaendróC. Fő ul 2 . • TeleloNlax: 06·65 282-560 • E-ma;l: csskgye@bekesnel.hu

SZABADIDÖS TÁBOR A CSALÁDSEGíTÖ KÖZPONTBAN
, I 2005. AUGUSZTUS 22-26.

I
I Intézményünk 2005 nyarán ismét napközis tábort szervez a

Családsegítő Központban 11-15 éves gyermekek számára.

Kruchió Adrien (Szivárvány Gyermekkert
Óvoda)
Tari Edit (Szivárvány Gyermekkert Óvoda
Bán Nikolelta (Selyem Úti Óvoda)

Afutás helyezettjei:
4-S éves lány:
I. helyezeU

II. helyezett
III. helyezett

Rendezvényünket megtiszlelte dr. Dávid Imre, városunk polgármeslere, aki
méltatta az OVI-OLIMPIA házigazdáinak munkáját, köszöntötte és biztatta a
versenyen megjelent gyermekeket. és ez alkalommal köszöntött minden
,óvónéni!" Pedagógusnap alkalmából.

Amegnyitó! a továbbiakban a részt vevő óvodák ötletesebbnél ötletesebb
tornabemutatója színesíleUe.

Az elmúlt évekhez hasonlóan aversenyzés futással kezdődött, mely szerint
korcsoportonként és nemenkét (fiú, lány) folyt aversenyzés
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Új tér, virágok, fecnik
Május 27-én a kultuszminiszter, Bozóki András adta át ünnepélyes külsőségek

között aSzabadság térbő I lehasított kis területet, avolt piacteret, amely ezentúl a Kner
tér nevet viseli. Aterecske amélyen tisztelt Kner családot hivatott emlékében megőrizni,

fenntartani, hiszen a település nagyon sokat köszönhet nekik, és nevük egybeforrt
Gyomával, Gyomaendrőddel. Nos, átadása után néhány héttel már történtek afféle ma
gyaros, érthetetlen dolgok, Ugyanis aformatervezett közvilágítási lámpák közül kettőnek
egyik-egyik oldalán betörték a buráját. Vajon kiknek voltak útjukban e lámpák? Kit
zavartak ameglétükkel ezek aszép világítótestek? Vélhetően éretlen, fiatal gyerekek tet
ték, akik ebben lelik örömüket, hiszen - szerintem - meglett felnőtt ilyet nem tesz, És
ismerjük el, valóban jót lehet azon nevetni, ha összetörünk egy lámpaburát, vagy ezzel
megmutathatjuk kivételes erőnket haverjainknak, akik szemtanúi lehetnek hősi tet
tünknek, Annyira értelmes szórakozás, hogy később majd, nagyapa korában az illető

büszkén mesélheti unokájának magasztos teltét. Ugyan már, minek álljon az alámpa ott
olyan tökéletesen, mikor én, anagy hős, össze
tudom könnyedén egy kővel vagy bottal azt
törni", Hát, nem jó buli?., Bizton mond
hatjuk: nemi Sokat emlegettük már a szülői

felelősséget ilyen és hasonló tettek
elbírálásánál, most is ezt tesszük, Elvárható-e a
szülőtől agyermeke tudatos, erkölcsi alapokon
nyugvó, morális nevelése? Ez lenne a ter
mészetes, de ismervén az érintett generáció
saját felneveltetését, szomorúan kell konstatál
nunk, hogy mivel abban is volt némi
hiányosság (tisztelet a kivételnek, amely
szerencsére azért létezik nagy számban! A

kisebbségben lévőkről van szó), hát most, akövetkező generáció nevelésében miért ne
lenne? Egyszóval, az uniós tagság még nem minden",

* * *
További szomorú esemény, hogy némelyik virágládából, virágágyból, a város

területénzavartalanul emelik el a frissen klültetelt palántákat, virágzó növényeket
ismeretlen, de jól behatárolható elemek, Agyanú szerint ugyan széles lehet askála az
elkövetőket illetően, de némely réteg mégis erősen kizárható ebből anemtelen, "szerző"

akcióból. Ez is bosszantó szabotázs a település szépítésére törekvő munka ellen éppen
úgy, mint aközterületen ültetett fácskák kitördelése,

* * *
Vannak avárosban gyenge pontok, Egyik ilyen avolt gyomai ÁFÉSZ-üzlet melletti,

ottfelejtett kerítésdarab, Ezen díszelegnek - balkáni módon - az odabiggyesztelt hirde
tésecskék, Ez sokakat nem zavar, sőt, innen tudják meg, honnan vehetik meg az idei
disznajukat vagy kerékpárjukat, esetleg lúdtalpbetétjüket. Azonban másokat igenis dühít
ez az ingyen-hirdetőtábla zavartalan működésel Unásig ismételjük, hogy nyáron meg-

növekszik a turisták száma békés, csendes kis városunkban, Sokan külföldiek, Miért
kell, hogy ilyen emlékekkel távozzanak tőlünk? A relelősség itt is fellelhető, de azért
vigyázzunk már mi, polgárok, a város kinézetére, figyeljünk óvóan egymás tettére, és
nem pusztán aturisták kedvéért! -bk-

Akönyves Kner család
gyomai Emlékparkjának fölavatására

Prospero-pálcájuk bűvölt ide könyvet, az Alföld
mélyire, könyvnyomdát, melybül aszellemerö

mint Aladdin-mécsből, oly bűverejűn, segitőn szállt
sengem is elbűvölt, zsenge poéta-fiút,

Kner-jegyzéktömbön és irkapapíron aki már dalt:
verset írogaték, snyertem is érte dijat;

már eget ostromlék, Prospero bűvszigetétül alig csak
.egy fél házzal odább; szálla akönyvek arany,

jó mézillata, át kertünkön: friss, puha, bordás
pillangószárnyon: rózsalevél-papi ron-

és aSzabó Lőrinc faunos, friss elmeszökését
bámulhatta agyam, Prospero-pálca nyomán;

és Shakespeare, Coleridge, sGoethénk suttogtak agesztenyesorban
ott aKossuth utcán, sMóricz is ott kocogott

ösz Izidor bátyánkhoz a jegyzöfüzetével
firtatni amagyar ssvéd irodalmak ügyét;

és nagyapámmal is itt paroláza, agesztenyesorban
ösz Izidor bátyám, nyomva fejemre hüvelyk-

ujja barackfricskát: - Öcsi. nöjél nagyral - No. hát én
nöttem, sképzeltem azt adicsö diadalt,

hogyha averseimet egyszer könyvvé kötve kinyomalja,
S megjelenik művem, afedelén: Gyoma, Kner!

Sitt sétált Bartók, Vésztőre menet, "hírhedt" zeneköltőnk,

shallá mélybül avén, tág Európa szivét
smesszibb dallamokat: hars dzsinni spuha angyali hangú

hangszeren: aKozmosz sÁzsia dobdobaját
mint ti is aSzónak hallátok az ös ütemét itt,

sélni riasztátok már aki halni akart:
Árgyilustul Adyig amagyar szellemnek sose múló

kincsét kaptárba gyűjtve adátok elénk!
sah, az alépesméz milyen édes volt az ínyemneki 

Snéztem az ablakból este alámpavi lág
zöldjét: Prospero ül, újabb álmot gomolyítva afényben

sszép magyar Oxford Press álma kel az Ugaron;
ám Kalibán eljött, ki akönyveket égeti ronggyá

és aszellembe ördögi lába tipor:
még az Alapitó szép márványtáblája is eltűnt

avályogházról, ahova megszületett
kincsül avárosnak sahazának; ám Kalibán dúl,

pusztít, gyülöli aszellemet, azt, ki teremt:
öt apusztítás vak démona, ördöge hajtja,

és acsaládi kör is bomlik: aszép anyakonty
snagymama kontya zilált, amikor fölszáll avagonba:

torz szívivel Kalibán négyszögesítí eKört:
szűk vagon az otthon, s nem tudni, hová zörög és mért

foszlik az álom, enyész- sProspero eltöri bűv

pálcáját; merül el ahazája, az otthona, háza:
néma akönyvműhely, nyomda, aszellem, aSzó

Prospero is tovatűnt, de az Álmok, az Alapító
és Fia szelleme él: múzeum őrzi nevük

és ez az Emlékpark; édes, hársIllatú fáknak
mézével mosolyog, mint abetúkön aszem,

és suttog levelük könyvként, mit abölcs Alapító
ültete itt sorba, shársfasora ki-kihajt -

sújból zümmög agép, szárnyainak ahószínű ívek
kócsagszárny-röpttel, és Európa megint

hallja nevét, s figyel, ím, hamuból és porból magasan száll,
Fönix módra kikel- sNap fele föl, föl, ivel,

minI aMesék madara; sose hal meg, szált, suhogón fenn:
sszárnya suhogja: Gyoma spárja felel: Gyoma-Kner

Gyomaendrőd, 2005, május 27.
Szilágyi Ferenc
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Május 20-tól június 20-ig Gyoma belterületén
25,7 mm csapadék hullott.

Hidegburkolást vállalok
HaveIda János 06/20/5401-300, 66/283-587

Csapadékmérö

-HA-

TEKINTSE MEG NYARI
ÁRUKÉSZLETÜNKETI

géprongy folyamatosan
kaphatól
Nyitva tartás:

hétfő: 8-17-ig, keddtől péntekig: 8.30-17-ig,
szombaton: 8-12-ig

,UT/

~
~
'UR'

GYOMAENDRŐD

Bajcsy-Zs. út 63.

Május-június hónapban
Május 31-én, reggel 7órakor bejelentette egy gyomai lakos, hogy az egyik

szomszédja egy tőrrel a kezében életveszélyesen megfenyegette, bekergette a
házába. Az intézkedés során először nem akart együttműködni a rendőrökkel a
gyanúsított, majd később mégis engedelmeskedett a rendőri felszólításnak. A
tőrt lefoglalták, a férti ellen feljelentést lett a rendőr veszélyes fenyegetés
szabálysértése, valamint közbiztonságra különösen veszélyes eszköz birtoklása
miatt.

31-én, délután Iéi négy körül bejelenlették egy helyi sörözőből, hogya pul
tról eltulajdonították az egyik vendég mobiltelefonját. Asértett által adott szemé
lyleírás alapján meglalállák a rendőrök a helyszíntől mintegy ezer méterre a
gyanúsítottal, az el követőt, akinek övtáskájában megtalálták akészülékeI, ennek
ellenére tagadta acselekményt. Lopás miatt eljárás indult ellene.

Május 28-án, hajnal fél három körüllelefonált egy férfi arendőrségre, hogy
aFő út-Napkeleti utca kereszteződésénél őt és barátját egy több tagú helyi tár
saság megverte. Az elkövetőket pár órán belül elfogták, ellenük csoportos
garázdaság miatt indult eljárás.

Június 5-én Dévaványán történt egy emberölés. Ezzel kapcsolatban este fél
tizenegy körül megjelent egy bejelentő arendőrség épülete előtt, és szólt, hogy
egy gyanús férti sétál aSzabadság téren. Ajárőr azonnal ahelyszínre érkezett,
ahol fel ismerték abűncselekmény elkövetőjét, és aFészek panzió előtt elfogták.
Aférfi ellen aBékés megyei lőkapitányság folytat eljárást. A rendőrség ezúton
is megköszöni annak aszemélynek asegítségél, aki bejelentette az eseményt.

12-én, 17 óra tájban a gépkocsizó járőr az Apponyi-Endrődi utca
kereszteződésében arra lett figyelmes, hogy egy fiatal férfi gyöngyvászon tasak
ban egy hosszú tárgyat tart magánál. Az intézkedés során kiderült, hogy ez atok
egy közel 50 cm pengehosszúságú, élezett szablyát, illetve egy szintén élezett
dobókést rejt. Arendőrség előállította, és feljelentést tett ellene közbiztonságra
különösen veszélyes eszköz birtoklása miatt.

13-án, este fél tizenegykor bejelentette egy helyi lakos, miszerint őt az
egyik endrődi szórakozóhelyen egy másik férti leütötte. Adatgyűjtés során
kiderült, hogy az esemény mögött szerelemféltés állt. Rendzavarás miatt eljárás
indult averekedő ellen.

17-én, este 9órakor igazoltatott arendőrjárőr egy gépkocsit vezető hölgyet
a városban. Az intézkedés során az alkoholszonda pozitívat mutatott, ezért
vérvételre szállították a női vezetőt. Az orvos közepesen ittasnak minősítette az
elsődleges vizsgálatok alapján, ellene az eljárás ittas vezetés miatt megindult.

[ •Rendőrségi hírek. ]Országos színjátszó verseny
Országos színjátszó versenyen vett részt Trendl András, a Korr.~diás Kör

tagja, aBethlen szakképző iskola és aVárosi Zene- és Művészeti Iskola hall
gatója. Május 24-én, acsepeli Nagy Imre Művelődési Központban, több cso
portban indult averseny három tesztfeladattal az alaplokú művészeti iskolák
országos színjáték és dráma versenyén - kezdte a beszámolót.
Beszédgyakorlat, improvizáció és mozgásgyakorlat volt afeladat. Nyolc cso
portban végeztük agyakorlatokat.

András már négy éve vesz részt Hajdú tanár úr képzésein, s talán ennek a
rutinnak is köszönhetően sikerült megnyernie középiskolás kategóriában,
csoportmunkában - az öttagú zsűri döntése szerint - aversenyt. Avetélkedés
során bizonyos látvány is elkápráztatta agyomaendrődi fiút: amozgásgyakor
lathoz való átöltözés során, acsoportjában részt vevő lányokkal egy öltözőben

cserélt kosztümöt, mikor a lányok szinte mindent ledobáltak magukról,
különösebb pironkodás nélkül. .. (Pironkodás András oldalán volt.)

Az elért eredményt azeneiskola évzáróján apolgármester úr is jutalmaz
ta, azonban az Illetékes nem tudta személyesen átvenni, mert éppen az aznap
előadandó darab (Háy János: A Gézagyerek) szerzőjével találkozott, és az
előadásra készült. AKomédiás Kör sikereiről elmondható - veti közbe Hajdú
László, aKomédiás Kör vezetője -, hogy aváros vezetése akceptálja ezeket, a
Bethlen iskola vezetősége is értékeli a diákszínjátszást, és annak most már
sokasodó sikereit. Vannak persze olyanok is, akik egyéb okokból nem annyi
ra ... - teszi hozzá.

Először édesanyám, Kovács Erika késztetésére kezdtem a színjátszással
foglalkozni - emlékezik András akezdetre. Aztán én is egyre ráéreztem ennek
ízére. Később tudatosan foglalkoztam már vele, és így jutottam el Hajdú tanár
úrhoz. Még egy évet el tudok aKomédiás Körrel tölteni, mielőtt továbblépnék.
Ha sikerülne, akkor a Shakespeare Színészakadémiára szeretnék járni, oda,
ahol Balázs Andrea is sikeresen folytatta aszínészettel való mélyebb megis
merkedését. ..

Hajdú tanár úr közbeszúrja, hogya fő irányvonal András számára aszín
játszás lenne, hiszen az ő mentalitása, habitusa és tehetsége a színjátszás
irányába predesztinálta. Azért, ha nem áll mögötte valaki és nem üti-vágja,
akkor előlordul, hogy esetleg bepánikol, utolsó napokban vissza akarja adni a
szerepet.. - teszi hozzá. A céltudatosság hozhat eredményt, a siker
érdekében aszigorú önképzés és ráhangolódás, aszisztematikus felkészülés
szükséges. Az elkövetkező felvételi követelményének való meglelelés
érdekében már kiválasztottuk averseket, monológokat, dalokat.

Az idei, további tervek a Komédiás Kör számára Háy János következő

darabjával, darabjaival folytatódna, de még van más elképzelés is, igaz, hogy
amásik mű egy kétszereplős darab, ez Hitlerről és Dauerről szól. Atervek még
akigondolás, elhatározás stádiumában vannak.

Az idei nyáron a lizenkettedik Országos Diákszínjátszó Tábor megren
dezése következik Hajdú tanár úr és a SZAKE számára. Ezen természetesen
Trendl András is részt vesz. Mint mondja, mindig érdekes és izgalmas ez a
nyári tábor, viszont kemény munkál is követel a résztvevőktől. Megjegyezték
egy konlerencián, hogya gyomaendrődi tábor a legolcsóbb költségekkel
lebonyolított - mondta Hajdú László, nem beszélve arról, hogy magas szín
vonalat képvisel. Ehhez asikerhez hozzájárul, hogy elég sok helyi és néhány
környékbeli kis- és középvállalkozás is támogatja. -b-
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Hunya Alajos: 90 éve, hogy kitört az elso világháború (XI., utolsó rész)
A X. részben már jeleztük, hogya gyomai község elöljárósága a

világháború küzdelmeiben a hazáért életüket áldozott hősök tiszteletére
örök emlékezést hirdető emlékművet emelt. Az emlékmű leleplezésére
1927. november 20-án került sor. Ezen anapon reggel kilenc órai kezdet
tel istenliszteleltel emlékeztek a református, evangélikus, római katolikus
és az izraelita templomokban. Az ünnepség fél tizenkettőkor kezdődött.

Ezen megjelent József királyi herceg Őfensége, dr. Kovacsics Dezso vár
megyei főispán, valamint ahelyi vezetés.

1. Az ünnepi műsor a Hiszekeggyel kezdődött, melyet a Gyomai
Dalárda adott elő.

2. Pétermann József főjegyző felkérte József királyi herceget, hogy
tartsa meg aleleplezéshez fűződő ünnepi beszédét. Abeszéd végén Őfen

sége elhelyezte az ország nevében akoronát az emlékmű talapzatára.
3. Anégy hitfelekezet képviselői megáldották az emlékművet.

4. AGyomai Dalárda elénekelte a"Hősök emléke" című művet.

5. Domby Béla református lelkész az ünnephez méltóan egy ódát
szavalt el.

6. Dr. Kovacsics Dezső vármegyei főispán megtartotta ünnepi
beszédét.

7. Az ünnepi beszédet követően a Gyomai Dalárda elénekelte a
"Nyugodjatok-pihenjetek" kórusművet.

8. Ajelen lévő hozzátartozók és intézmények elhelyezték koszorúikat az
emlékmű talapzatánál, majd a tanintézetek elvonultak a szobor előtt, és
mindegyik gyermek egy-egy szál virágot tett az emlékmű elé.

9. Az emlékművet Szabó József községi bíró rövid beszédében átvette.
10. AHimnusszal zárult az emlékművet leleplező ünnepség.
11. Ezt követően avoll katonák, vitézek, leventék, !űzoltók, cserkészek

elvonultak József királyi herceg Őfensége és az emlékmű előtt, és
négyszögben elhelyezkedve az özvegyekkel és árvák.ka I együtt az új piac
téren (jelenleg Kner tér/park) sorakoztak fel, ahol Ofenségének tisztelgő

jelentést tettek akövetkezők: ahadviseltek részéről Wagner Péter, avitézek
részéről vitéz Vargha Kálmán, ahadirokkantak, özvegyek és árvák részéről

Nándy Ferenc, a cserkészek részéről Ruszka Sándor, a tűzoltók részérol
Leindorfer Zoltán.

Ezzel befejeződött ahősök tiszteletére rendezett gyomai díszünnepség.
Ahadirokkantak, özvegyek és árvák ingyenes közebéden vettek részt az

Alsórészi, Felsőrészi, Egyetértés, Németvárosi, Kisréti körökben, Polgári
Olvasókban, valamint az Ipartestületben.

A Hősök Emlékútjának története, elnevezése: 1928-ban 7679/1928.
iktató szám alatt közérdekű bejelentést tett az Elöljárói Tanácsnak a fő

jegyző. "Főjegyző előterjeszti, hogy Kormányzó úr Őfőméltósága nyil
vánosan azon óhaját fejezi ki, miszerint aHősök emlékére minden érdekelt
család legalább 1-1 emlékfát ültessen, azt gondozza, s ezen ültetésekből

Hősök Emlékkert alakíttassék, vagy ha ez nem lehetséges, úgy egy út
neveztessék el Hősök Emlékútjának és azt ültessék be az érdekelt családok
által, s azok költségén. Miután kert létesítésére alkalmas területünk nin
csen, az elöljárói tanács javasolja, hogya mostani Deák Ferenc utca
neveztessék el Hősök Emlékútjának és az érdekelt családok által ültessék
be lisztán mézelő hársfával. AMirhó utca pedig neveztessék el Deák Ferenc
utcának.

Miután aHősök hozzátartozói között sok szegény család van, mondja
ki aképviselő-testület, hogy asaját költségen való fa beszerzése, elültetése,
gondozása nem kötelező, akik ezeket nem tehetik, azok helyet! közköltsé
gen foganatosíttatik afaültelés és ápolás."

Az előterjesztés után felszólalt Vincze Andor és Wagner Márton.
Mindketten az előterjesztés megvalósítását szorgalmazták. A megvitatott
előterjesztést véghatározat követte.

"Véghatározat. Gyoma Község képviselő-testülete és az elöljárói
tanács a főjegyző javaslatát egyhangúlag és örömmel elfogadja, ehhez
képest a Deák Ferenc utcát elnevezi Hősök Emlékútjának, a Mirhó utcát
Deák Ferenc utcának. Elrendeli, hogya Hősök Emlékútját tisztán mézelő

hársfával ültessék be." Ahársfák telepítése 1932-ben megvalósult, mely
Kner Izidor nevéhez fűződik. Ő neveltetett magról facsemetéket, és önkölt
séges áron az elöljáróságnak adományozta. A"hársfa" utcához csatlakozik
egy tér, amelyet aközelmúltban adtak át, neve Kner tér. Egy új történelmi,
esztétikus környezettel gazdagodott városunk.

Az idén, de az elmúlt években is sok sorfát ültetett az önkormányzat,
tereket parkosítottak, bővítették a termálfürdőt. A városfejlesztés jó úton
halad, megindult aturistaforgalom is.

* * *
Emlékeztetőül:

• Bosznia fővárosában, Szarajevóban, 1914. június 28-án belgrádi
tiszti csoport meggyilkolja Ferenc Ferdinánd osztrák trónörököst és
feleségét, akik ahadgyakorlat megtekintéséről avárosba érkeztek.

• Egy hónap múlva kitört (július 28-án) az első világháború.
• Augusztus 1-jén a németek hadat üzentek Oroszországnak, majd

3-án Franciaországnak. Anglia ehónap 4-én hadat üzen Németországnak.
Az Osztrák-Magyar Monarchia augusztus 5-én megküldi hadüzenetét
Pétervárnak, majd Franciaország és Anglia 12-én aMonarchiának.

• Közismert Ferenc József császárnak az a mondása (a háború
kitörésekor mondta), hogy "mire a levelek lehullanak minden katona ha
zatér!" Mondása nem vált be, mert ötször hulltak le a levelek ősszel. .. A
császár 1916. november 21-én hunyt el. 1918. november 3-án a
Monarchia, ehónap 11-én pedig Németország tette le afegyvert (kapitulál),
sú Iyos vereség következményeként.

·A háború eredménye 8 millió hősi halált halt katona, 21 millió
sebesült és 5 millió civil áldozat. Európa vezetöi nem vettek tudomást az
évekig tartó öldöklésről, jött amég nagyobb vérontás. Sokszor felvetődött

bennem az a kérdés, hogy lesz-e valaha végleges fegyverszünet, tartós
béke Földünkön? -HA-
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APRÓHIRDETÉSEK
INGATLAN {ELADÁS-KERESÉ~

Gyomán akozpontban kertes családi hál eladó,
melléképülelle~ garáZZsal, 1300 m'-es lelken. I.
ár: 14 M FI. trdeklódni a 06/30/9580-479-es
lelefonszámon lehel. -b-4x-

Gyomán, aBudai N. A. úton közművesített porta
lebontani való kis házzal eladó. I.ár 1,2 M FI.
Erd.: 06/30/6766-773, -b-4x-
Gyoma központjában hosztgetelt, kertes családi
haz garáZZsat, melléképületekkel, ipari árammal
eladó. I.ár 16 M FI. Erd.: 66/282-392 - este.
-b-4x-
Gyomán, 215 szobás kertes ház összkozmuvel.
nagy me téképülettel, vegyes tüzeléssel
sürgősen eladó. I.ár 9 M FI. Erd.: 06/30/4207
218. -b-4x-
Gye., CSillagos u. 13. sz. alatti 4 lakásos tár
sasházban 2+112 szobás, 72 m'-es telú~10tt
töldszinli lakás + garázs eladó. I.ár 8MFI. Erd.:
66/285-295; 06120/4705-030. -b-4x-

Tisztelt Hirdetünk!
A HíRADÓBAN megjelenő magánjelle~:~~irdetését ké~ésére ingyenesen
továbbítjuk aDél-Alföldi megjelenésű B A Z A K 7.u apró
hirdetés újság legközelebbi számában való megjelentetésre. Abeküldendő

hirdetése mellé csak annyit írjon, hogya BAZÁR ban is kérem!
Kérjük azonban ne feledje megadni az árat (ingatlanra, egyéb eladni
kívánt dolgai irányárát) sem! Kérjük olvasóinkat, hogy jelezzék azt is, hogya
Magyar Bazár Tas-ban hány alkalommal kívánják amegjelenést'
Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége, Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 66/581-237, fax: 283-288

Beérkezési határidő minden hó 25-e!

Gyomán, ~ó állagu paraszthál garáZísal. mel
léképülete kel, kellemes környezetben eladó. I.ár
3,8 MFI. rd.: 06/30/6358-296 -b-4x-
Gye. kozpontlában ZnnYI u. 43/1. sz. alat!
beépitheló telek (úrolI kúllal, körbekeritve,
parkositva eladó. I.ár 2 M FI. Erd.: 06/30/3462
190. -b-4x-
EndrOdön, a Fazekasl uton eladó leluJIJolI,
összkomfortos, 2szobás ház I.ár 3.7 MFI. Erd.:
06/70/3687-118. -b-4x-
110 m'-es, 3szobás, összközmuves családi hál
1200 m2 telekkel, nagy melléképülettel és ga
ráZZsal ipari árammal, műút mellett eladó. I.ár 7
MFI. Erd.: Katona Béláné, Gye., Csillagos u. 12.
-b-4x-

810 mZ::es bekerrtett gyumölcsös a Sóczó-zug
ban, vizparton, kóéQulellel eladó. I.ár 5 M FI.
Erd.: Tímár Mihál G e. Petófi S u. 25. -b-4x-

ye'
k

surg u. 1. sz. aalll SZO a, ony s,
össz omfor1os ház eladó. I.ár 3.2 M Ft. rd.:
06/70/2948-695. -b-4x-
Gyomaendrddön, 100 m'-es, osszkomlortos,
kertes ház + 60 m2-es garázs, egyben műhely is
eladó. t.ár 7 M FI. Erd.: 06/30/2608-674;
06/20/4241-654. -b-4x-
20 m'-es épülettel, gyumölcslákkal telepItelI
fúrott kútta/. villamos árammal ellátott, 844 m)
területú zártkerl a Bánomkertben (Gye.) eladó.
Erd.: 06/20/5332-633; 06/30/5743-045.

Ingóság eladó - bútorok
l

székek stb. MirMháti
u. 17.,283-61511-18 uráig

Ftókos lagyasztószekrény eladó. bd.:
06/30/6767-360

ZASTAVA lebruárrg muszaklval eladó
sürg6sen. I.ár 100 E FI. Erd.: 66/282-156;
06~30/4307-240. -b-4x-

Eladó: heverők, 14-es (palackos) gáztüzhely,
Hajdú mosógép, ágyneműtartó,
nagyképernyós TV, éjjeli szekrények. Erd.: este
284-785
Dohányzóasztal és varrógép szekrénnyel eladó.
Erd,: 17 Ó. után: 06/7012679-551; 284-879.

JARMU

TARSKERESO

KIADO/LAKAS

AL 6HJ2-es német, 6 tonnás pótkOCSI 2008
ig érv" müsz., kitúnó állapotban eladó. I.ár 280
EFt. trd.: 06/3012457-320. -b-4x-

SUZUKI SWI1I1,O GC fehér 1993-as év). gép
kocsi (500 E FI) és duplalalú muanrag
~g!~;:zcsónak eladó. Érd.: 06/70/5009- 76

SiMSON S 51B, 3 sebességes, 1987 év].
eladó. l.ár 50 EFI. Erd.: 06/30/4575-423.
-b-4x-

Eladó 6 hengeres CsEpEL motorhoz 24 V-os
ÚL önindító és új dinamó. I.ár 50 E Ft. Erd.:
06/30/5534-659. -b-4x-

60-as lérll társai keres hosszu távra, hálasság
i$ lehel. Kedves, nem dohányzó 5(}-58-ig.
Erd.: 06/30/9631-280. -b-4x-

Budapesti 44 m'-es belvárosi lakás szeptem
beriói hosszú távra kiadó (3 év), kaució szük
séges. Erd,: 06/30/9781-382

Kertes házat bérbe vennék hosszú távra,
bútorozva, Érd.: 06/30/3912-244

Elhunytak:
Hanyecz Miklós Illés 65. Knapcsek Bálintné Szosznyák Etelka 89.
Szabó Zoltán Béla 67 éves korában,

BAU-LUX furdoszobaszalonl MI megvalósll/uk
álmai fürdószobájáll Nézzen be hozzánk, s nem
bánja megl Szarvas, Deák F. u. 2. sz. Tel.: 216
023

NYARI ISKOLA ÁLTALÁNOS ISKOLÁSOKNAK!
Ha szeretné, hogy gyermeke az iskolai szünet
alall ne vesz~se el eddigi ismereteit, illetve
megalapozza az új lanévet, hivjon! Heti 1-2
foglalkozással mindez elérhető. Intenzív pótvizs
gára, osztályozó vizsgára való felkészilések is
Indulnak. Kérem atiszteli Szülóket, hogy érdek
lódésüket. szándékukat időben jelezzek a lor
lódások elkerülése végell' AJ. Ön gyermekéért
dolgozoml Tel.: 285-141 (esti órákban): 06-30
8563-218

Anyakönyvi változások
Házasságkötések:
Palov Pál és Vékony Csilla Piroska, Hunya János és Katona
Hajnalka. Kovács Gyula és Győrfi Erzsébet.

MA-lSI Paplr Irószer továbbra IS várja kedves
vásárlói!! Nézzen be hozzánk, s érdeklődjön
akcióinkról! Hol?l: Endródön, a Rózsa presszó
mellett

Fodrászat, szolárium (23 FVperc), pedikűr
manikűr, kozmetika egy helyen! Hol?!:
Endródön, aRózsa presszó mellell, te/.: 06-30
5219-869

KaukáZUSI, szurke kankutya Ingyen eivIheto.
Clm, Gye'

b
Balcs~Zs. 70. sz. -b-4x-

Az UJ tanevben magánlanárr állast vállalok
állalános iskolások mellé (másnapra, dolgoza
lokra, számonkérésekre való lelkészítés; új,
hatékonyabb tanulási slratégiák, módszerek
elsajáWásal. Cél a minél jobb Iskolai eredmény
elérése. lovábbi inlormációk: 285-141;
06/30/8563-218

Veszélyes és egyéb lák kivágását, funYlrást,
kaszálast. elhanyagolt kertek rendbelételét vál
~IOm! Erd.: 06/20/3882-263.

Gázpalack van elado. trd.: 283-901

Eladó 1 db áliványos furó, 1 db 300 mm-es
lemezolló, 1 db 3 fázisú terménydaráló. Erd,:
06/70/94jl-471.

VEGYES
Bálak: rendezvények, láncos összejövetelek tLlI
ZENET, szolgáltató helyi zenekara az AKAN
TISZ. Erd.: 06120/2216-633; 06/30/6108-928
-b-4x-

Eladó Gye" Damjanich 18 alattt hál 2 szoba
konyha fürdőszoba veranda. I.ár 2,9 M FI. Erd,:
Damjanich u16. -b-4x-

Puh-pumi keverék (az apa tórzskönyvezett) kls
kulyak in9yen elvihetók. Erd.: 06/30/9781-382
Választást bárányok, vágógalamb, háZI szalámi.
akkutöltó + hegeszl6trafó, Vogel eke, tárcsa
eladók. Ar megegyezés szerinI. Erd.: Gye., Móra
F. 20 66/284-082. -b-

Gye, Rózsa F. 14. sz. alall padlásszobas családi
ház eladó, 4 szoba + nappali + étkező, garázs
t.ár 9,5 MFI. Erd.: 06/30/2497-622. -b-4x
Surgosen eladó Gve., Fo uton, buszmegállóvalk
szemben 170 m~es, 2 szintes, 2 generáció
számára is al~almas külön bejáratú családi ház.
I.ár 17 MFI. Erd,: 06/70/9465-955

a s rnyas a a xl l(
állapotban. t.ár 38 Efl. Érd.: 061 014781- 28.
-b-4x-

2 funkCIÓS babakoCSI, etetoszék, bébihordozó,
babaruhák megkiméli állapoiban 56-86 méretig
eladók. Erd,: 06130/5652-314

Gye., Jókai 20. összkomlorlos paraszthál eladó.
Erd.: 8-tól 16 ó-ig 06/20/4575-533

Egy hónapig használt Wagon R+ uleshuzat,
valamint alig használt JVC dig. videokamera
részletre is eladó. Erd,: 285-503

KÜlloldl munkavállaláshoz angol n\(elvl
lelkész~és és angol, némel korrepetálás. Erd.:
06/30/6108-928

Bármilyen mez6gazdaSágl bizalmi munkát vál
talok. Erd.: 06/30/6224-825 -18 óután

Veszélyes fák (lenyo IS) kivágása, gal~azása,
lúzila felvágása lánclűrésszel, elérheto áron.
Erd.: 06/70/2830-347
Mosást, vasalásl. takantást, bevasáriást vallalok
és egy vegyes tüzelésű kazán eladó (20 E Ft)
érd.: esti órakban 66/284-252. -b-4x-

1 kézzelhajtÓs kukoncamorzsoJó, 28-as férll
kerékpá~ 1 varrógép eladó. Ar megegyezés
szerint. trd.: 66/284-354. -b-4x-
Eladó 2db belterr ajtÓ tokkal egyúll, teleuveges:
1 db 20-as BMX gyerekkerékpár. Erd.:
06/20/5416-154

Gyermek szekrénysor, dohanyzó asztalok,
kihúzhatós ágyak, fotelek olcsón eladók. Erd.:
Gcre, SelÜem ut 25/1.
41) db.ndorm, UI, Ványal tégla tavalYI áron
elad6. Erd.: 06/20/3417-628

Kertes csaladt haz Gye.-ön eladó. LakótelepI
lakás beszámitható. I.ár 16 M FI. Erd.:
06/20/9853-787; 20/5943-580 -b-4x-

Endr6dön, a Bartók B. 25. sz. alalt 2 szobás,
gázfűtéses parasztház eladó. I.ár 3,5 M FI. Erd.:
ahel szinen va X06/30/3757-208. -b-4x-
n ro ön, a olanYI M. u. 49 sz. alatti hál

eladó. Csere is érdekel. I.ár 6,5 M Ft. Érd.:
06120/2470-999. -b-4x-

Kozmuv,esllett telek eladó Gyomán, Bocskai u.
25. sz. Erd.: 06/20/8232-127

Balatonlüreden a molótól 3, a városközponttól
(vörös templom) 1,6 km-re, 900 n.öl zártkert
eladó. Villany a telekhatáron. Beépithetóség
loka: 20%. I.ár 4 M FI. Erd.: 06/70/3136-457;
06/70/5133-045 -b-4x-

Gye, OregszBloben 2 szobás, összkomfortos
báz melléképülettel, földdel eladó. I.ár 1,8 M FI.
Erd.: Diófa u. 12; 06130/4312-192; 06/30/6220
511. -b-4x-

Gyomán, a Fuzlás-zugban VlzparU, összkomlor
los nyaraló eladó. I.ár 7MFI. Erd.: 06/20/9645
260. -b-4x-

Gyomán, KIS B. U. 4. sz. alatt tetoteres,
hoszigelelt családi ház eladó, ill. lakótelepi
cserét 2. em.:1g és vizparti nyaralót beszám~ok.
I.ár 15 MFI. Erd.: 06/7013316-986. -b-4x
Családi hál eladó (Gye'Á Lár 8,5 M Ft trd.:
szombat, vasárnap Gye.. rany J. 16. sz. -b-4x
Gye. külterületén, Nagylaposon 2 szobás, kom
tortos, közművesitetl csatádi ház eladó.
Városiaknak jó horgászati lehetóség miatt héJvé
gi háznak is alkalmas. I.ár 1,2 M FI. Erd.:
06/20/9788-985 -b-4x-

2. szobás családi hál eladó Gye.-on, plachoz
közel. I.ár 8.3 M FI. Erd.. 66/284-245,
06/70/5673-574. -b-l0x-

Endrőd, Sugár ul 61. sz. alall 3 szobás,
összkomlortos ház eladó. I.ár 6.7 M Ft. Erd.:
06/30/3878-487 -b-4x-

Gye., Oregszolo, Dtóla u 17. sz. alatt 4000 m'
telken 2,5 szobás családi ház sok melléké8ület
tel eladó. I.ár 3,3 MFI. Erd.: este 66/280- 25. 
b-4x-

Gye., Arany J. u. 1. sz. alatt nagy csaladt hál
eladó. I.ár 12 M FI. Erd.: a helyszínen, vagy
06120/9706-877. -b-4x-

Gyomaendrodon 3 szobás, 100 m'-es,
összkomlortos, gázkonvektoros családi .ház
1600 m'-es portán eladó. I.ár 9 M FI. Erd.:
Lénárt Istvánné, G~e .. Kürt u. 4. -b-4x-

Endrodön, Szabadság u. 19. sz. aiaiti osszkom
fortos családi ház eladó. I.ár 6 M FI. Erd:
06/30/2639-203 -b-4x-
A MagtárlaposI .reszen megkezdeIt épltkezés
tetekáron efadó. Erd.: 06/30/5657-790
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KÁRPÓTLÁSIJEGYET

A LEGMAGASABB ÁRON
VESZE !

AlON ALIFllETÉSSEL!

:Érdeklődni:

06/70/2484-524
··06/30/3288-019

HíVJON!

·~~~l~?
Aklimatizált helyiség mát, nem luxus! .
Minőségi klímák garanciával, elérhető áron. '

...__--'UL~ereltessenlakásba, üzletbe, irodába,
G GREE műhelybeklímaberendezést! -LG

- Meglévő berendezése baktérium \VI .
(Jtidea . és atka elleni tisztítását, ~

.. karbantartását bízza rám! ~
Hütökamrák építését,lavítását vállalom.

~~,~::~!
- 0.0 •• •••• Kis°küHsfggel.szereltessen

közPQnti porszívó berendezést!
B1~!S!f.Jerve~éssel,kivitelezéss.el k~~e.?~é.o fOel! .

~_ .. 'fII_<;djJ/I_~~ ..:::. ..
0","",,",,?T~ "_,. , ~

5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 25.
TelJFax: 66/386-980 • Mpbil: 30/6190-570

,4Hikí~
Gyomaendrőd, Apponyi u. 17/1.

Nyitva tartás: kedd-péntek: 9-12-ig, 14-17-ig,
szombat: 9-12-ig • Hétfő szünnap!

Alapozza meg jövőjét, tanuljon a KISOSZ-nál! (OKÉV: 06-01 73-02, FAl: AL-0181)

Várjuk jelentkezését!
2005. évben induló, államilag elismert szakképesítést nyújtó tanfolyamainkra!

GYOMAENDRŐDÖN 2005. szeptember 8-á
MŰVELŐDÉSIKÖZPONT, Kossuth L. u. 9. szám

KERESKEDŐVÁLLALKOZÓ (68 OOO Ft),
VENDÉGLÁTÓ VÁLLALKOZÓ (68000 Ft),

ABC-eladó + pénztárgépkezelő (78 OOO Ft)

A képzési támogatásokról érdeklődni lehet a Munkaügyi Központ helyi kirendeltségein!

Részletfizetés lehetséges! Adókedvezmény igénybe vehető!

Részletes tanfolyami tájékoztatás és jelentkezés:
KISOSZ, Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 4/1.

Tel.: (66) 325-997; 327-193; 451-741; (30)9354-371
E-maii: bmkisosz@bekesnet.hu
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KOIIJOZUNK' Július 4-től aHősök útja 53. sz.

L • alatt várjuk kedves vásárlóinkat!

LÁTSZERÉSZ ÜZLET
GYOMAENdRŐd, SZAbAdsÁq TÉR 5. TElEfON: 284~ 255

INCjYENES kOMPUTERES SZEMVizsCjÁlAT
H/K.~P.~Szo. dÉlElőn

SzTK~vÉNYEk bEVÁlTÁSA • SZEMŰVECjEk kÉszíTÉSE,
jAvíTÁSA • OpTíkAi cikkEk, NApszEMűvECjEk

NACjY vÁlAsZTÉkbAN kApHATók
GYORS ÉS pONTOS kiszolqÁIÁsSAI vÁRjuk kEdVES vÁsÁRlóiNkAT!

TismlmEI: Szarfi.a Ci/la lATSZERÉS2MESTER

Havi ajánlatunk: Komplett számítógép
bruttó 94 740 Ft
Számítógép ház (AMD 2200 + proc, 256 MB RAM, 40 GB
HDD, 52x CD, VGA, LAN, hangkártya)
IT' síkképcsöves monitor
Hangszóró, billentyűzet, egér
+ AJÁNDÉK Canon IP 1000 nyomtató (+periféria kábel)

Címünk:
5500 Gyomaendrőd, Fő út 230. (A gimnáziummal szemben)
Tel./fax: 66/581-610 E-maiI: magus-comp@bekesnet.hu

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-tól 12-ig és D-tól 17 óráig.
Az árak vá/toztatásának jogát fennrarrjuk!

MÁGUS-COMP
Számítástechnikai szaküzlet és szerviz

• számítógép konfigurációk összeállítása igény szerint
• Használt alkatrészek értékesítése és beszámítása
• Szakkönyvek
• Új és utángyártott festékpatronok, tonerek és ezek töltése
• Internet előfizetés (mikrohullámú, telefonvonalas), és kártyás
• Helyi hálózatok tervezése, kivitelezése
• Számitógépek, nyomtatók, monitorok javítása rövid
határidővel

• Fénymásolás, faxolás, nyomtatás,
szkennelés, internetezési lehetőség.

• Sulinet ügyintézés c-,

r---------------------,
RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK
Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

Telefon: 06/30/3932-162,06/30/9533-594

REÁLIS ÁRON VESZEK
• boltberendezést • hagyatékot, régiségeket, ócskasá
gokat • régi stílbútorokat • parasztbútort (szekrény,
asztal, kaszli, sublót, falitéka, konyhaszekrény, láda,

szék, tükör és tükörasztal, kredenc)
Fizetés azonnal, készpénzzel!

\.. ~:r~ai_Z~o2t:..G.::m~:n~r~d~ ~o~s~a~ : :9.:. .J

GYOMAENDRŐDI HÍRADÓ2005. JÚLIUS

ÁLLÁST AJÁN L! Asztalosipari cég
ÚJ BÚTOR GVÁRTÁSÁHOZ ÉS RÉGI FENVOBÚTOR JAvíTÁSÁHOZ

önállóan dolgozni tudó bútorasztalosokat, asztalossegédet keres.
Jelentkezni a 06j30j9533-594-es telefonszámon lehet

AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útjá·33.

Gyomaendrődi Autósiskola
az alábbi időpontban és kategóriákban

tanfolyamot indít
Gyomán: 2005. július 12-én 17 órakor
Endrődön: 2005. július 12-én 17 órakor

(Déryné Múvel6dési Otthon)

Személygépkocsi,
motorkerékpár, "

segédmotoros kerékpár
Je/en/kezni: Gyomaendrőd, Kossulh u. 18. Te/efon: 66/285-556, 06/30/4025-878

Foglalkozások: kedd, csütörtök 17-20 óráig

Ügylélfogadás: hétfő, szerda, 17-18 óráig GYDmaendröd, KDssuth u. 18.

Farrada Gyomaendrőd,Kossulh u. 18. alall
Varrodámban vállalom:

~

~ női felsőruházat
hozott anyagból, gyermek mérettől anői extra méretig

, egyedi méret szerint felsőruházati termékek készítését. Szoknyák, blú
zok, nadrágok, alkalmi ruhák, kosztümök,

alkalmi és táncruhák készítését is.
Nyitva tartás: ahét minden napján 8-17 óráig.

~ Gyors határidő. kedvező árak.
~ Telefon: 66/386-479/23, 06/30/5648-740

Könnyüszerkezetü faházak megrendelhet6k rövid határid6re.
Hőszigetelt nyílászárók készítése - ajtók ablakok, üvegfalak.
Megrendelhet61c Kertmegi asztalosnál 06/30/3543-383

~ . Körösi Weekend HOrgász.~~~ ..
~hobby-, kempjMszaküzlet ~~

HORGÁSZFELSZERELÉSEK
- teljes márkakínálat

FOLYAMATOS AKCiÓK!
Állateledel: minden alap- és prémium kategóriában
Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 06/70/2610-472
Nyitva: 8-17 óráig, szombat. vasárnap 8-12-ig
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" ...,
MUHOLDAS, FOLD] ES WiFi

antennák

Egész nyáron, kedvezőárakkal
várjuk az érdeklődó'ket.

Telemax Távközléstechnika
Békéscsaba Gyóni G u, 6. TeI.:66/442-75

GYOMAENDRŐDIBÚTORBOLT
Kisréti utca 36. szám (volt Tejcsarnokkal szemben)

Térjen be hozzánk,
és tekintse meg 2005. évi katalógusainkatl

Szövet- és méretválaszték alapján rendelheti meg

legújabb heverőinket és franciaágyainkat.
3+1+1ülőgarnitúráink szövetválasztással, különböző fém,

illetve bükk lábakkal, igény szerint fabetétekkel megrendelhetők.

Szoba, konyha és kiegészítő kisbútoraink 4féle stílusú díszítő

elemekkel készülnek (bútorlap, fóliás, antikolt, betétes).

ABenefícial Rt. és aCredigen Bank Rt. kedvező hiteIle
hetőségeibői választhat. Ügyintézés ahelyszínen!

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 9-17 óráig,
szombaton: 9-12-óráig· telefon: 66/282-068

••
a.arl Dzlelház

Fényképezőgépek, Filmek, Fotóalbumok.
Ajándékutalványt is ajándékozhat!

Arany- és bővülő ezüstékszer kínálatunkkal
állunk rendelkezésére!

Arany- és ezüstékszerek javítása, tört aranyból
ékszerkészítés.

Tört arany azonnali cseréje! Arany, ezüst még
mindig nálunk a legkedvezőbb áron!

Folyamatos AGFA akciók!
AmatőrFilm kidolgozás. Audio- és videokazetták
széles választéka, digitális Felvételek Fényképre

másolása!

allart Üzletház Fő út 216.. Tel.: 284-81 S

Antikvárium bővülő választékkal várja Önt is!
Foglalkoztatók, ismeretterjesztő kiadványok,

szótárak, útikönyvek. turistatérképek

OMart Könyvesbolt az OMart Üzletházban
Gyomaendrőd.Fő út 216. Tel.: 284-815

aEL;5ÓÉPíJÉ~ZET
SZARAZEPITÉS

CELLAi.
GYOMAENDRŐD
06-30/3326-075

. Építkezik? Keresse Gellait!
Kazettás és gipszkarton álmennyezetek,

gipszkarton válaszfalak, burkolatol<.
Padlásterek, tetőterek beépítése, átalakítása,
külső-belső hőszigetelés, tetőzsindelyezés

GYOMAENDRŐD, HŐSÖK ÚTJA 51.
TEL.: 66/282-440, 06/30/6278-234, 06/30/3326-075

If .Körösi Weeke.nd Hor~~sz-~:O~ ..
'"~hobby-, kempmgszakuzlet ,~

HORGÁSZFELSZERELÉSEK
- teljes márkakínálat

FOLYAMATOS AKCiÓK!
Állateledel: minden alap- és prémium kategóriában
Endrőd. Hídfő út 12. Tel.: 06/70/2610-472
Nyitva: 8-17 óráig, szombat, vasárnap 8-12-ig
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ACOOP
Gyomaendrődön is jó szomszéd!

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

Telefon: 06-66/282-802, 06/30/6384-690, 06/30/6388-953

• Fürdőszobáját felújítja?
FIGYELMÉBE AJÁNLOM:

csaptelepek, radiátorok, ötrétegű csövek, idomok,
boylerok, kazánok, fürdőkádak, zuhanykabinok kaphatók.

Ajánlatunk:
idomvasak, kerítésanyagok

STIHL iáncfűrészek és tartozékaik

OTP áruvásárlási hitelakció!
Ügyintézés a helyszínen!

TÜZÉP-TELEP
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren

építő anyagok gyári áron
oltott mész· orosz szén,
akác, vegyes tölgy tűzifa

Értékhatár felett kedvezményes házhozszállítás

üzelőutalványok beváltása!
Telefon: 06/30/3343-791, 06/30/6318-071, 66/284-812 este

~] IC~pl

10 éves
a COOP-üzletlánc!
Rendkívüli születésnapi akciók,

engedmények egész évben!

A COOP ABC-áruházban
Gyomaendrőd, Fő út 16. sz. alatt

mindig kedvező árakon,
kényelmesen vásárolhat!

MJKROBUSZ BÉRELHETŐ!
9 személyes, klímával! Érd.: 20/9506-703_

Szolgáltatásként: orsófeltöltés,
zsinórtekercselés

Folyamatos szezonális akciók!
Állateledellel bővült kínálatunk!

THERIfIl
Epítőipari Szövetkezet

TEVÉKENYSÉGEINKET PIACKÉPES ÁRON KíNÁLJUK
• Magas- és mélyépítési munkák generál kivitelezése, tervezése
• Transzportbeton értékesítés, szállítás
• Egyedi asztalos termékek gyártása
• Interspan bútorlap-értékesítés
• Építőipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru,

keretes állvány, útpanel. ..)
Eladó: 1 db 39 személyes Ikarus autóbusz

1 db fix platós IFA pótkocsi
Érd.: 30/9552-374

Tapéták
Fűrészporos tapéta akciós áron
800 Ftltekercs
Készletünk új mintákkal felfrissült! .,
HÉRA 16 l-es 4100 Ft, amíg akészlet tart~

Festékek ~.
újdonság BELAKVA, vízzel hígítható
zománcfesték 10 féle színben
BELAKVA vim! hígítható vastag lazúr 12
féle színben

Egyéb ajánlatunk
műanyag áruk
viaszos vászon
fürdőszoba szőnyegek

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig: 8-12-ig, 13-17.30-ig, szombaton: 8-12-ig

Telefon: 66/386-553; 06/70/5037-612

..........................................................................................
~ Ji tUr--'--'h' d' -- I ~: fl orgasz-va asz uz et :;!J--' L/1 :
: Horgász-vadász munkaruházat és egyéni védőeszközök •
~ Pirotechnikai termékek
·

··
··
• Talizmán-, Vasutas- és Patika-egészségpénztár beváltóhelye

5500 Gyomaendrőd, Fő út 214. Tel./fax: 06/386-642
• Nyitva tartás: h.-p. 8-12, 13-17 óráig, sz.-v. 8-12 óráig· .......................................................................................................
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KINAI NAGYARUHAZ
Gyomán, aHősök útja 48. szám alatt.

• Férfi-, női és gyermekruházat
• Fehérnemű

• Cipő, bőrdíszmű, táskák
• Műszaki cikkek
• Ajándéktárgyak, faliórák
• Háztartási felszerelés, edények
• Játékok

Minden héten
új árukészlet érkezik!

SZERETETTEL VÁRJUK
KEDVES VÁSÁRLÓINKATl

CSEMPECENTRUM
ÉS

CSILLÁRSZALON

RENDKíVÜLI AJÁNLAT!
80 cm-es íves zuhanykabin: 53900 Ft HELYED 41900 Ft

170 x70 cm-es akrylkád: 27900 Ft
Burkolólapok kültérre, beltérre

Klikk-rendszerű szalagparketták: 1890 Fl/m2-tól ajándék habfáliával .
Mediterrán burkolákövek

Márványlapos és akryllapos fürdószobaszekrények
160-as, 75-ös, 80-as, 100-as, 130-as

Minóségi szaniterek, csaptelepek, fázolt tükrök

ÚJ TERMÉKEINK:
olasz kültéri "dekor" kaspók, konyhai kiegészítól<

SZÉLES VÁLASZTÉK, KEDVEZŐ ÁRAK!
5500 Gyomaendrőd,Toldi út 1/1.

A mezőberényi úton, a helységnévtábla után 200 m·re.
Nyitva lartás hélköznap: 8.00-l6117.30-ig; szombaton 8.00-t6112.00-ig

Tel./fax: 06/66/284-528, mobil: 06/20/9667-647
Békés megye területén 40 OOO Ft feletti vásárlás esetén

DíJTALAN HÁZHOZ5ZÁLLíTÁ5!

Te is ide jársz?

Gyomaendrödl Hirad6 • Gyomaendröd Város Önkormányzatának lapJa. Felelös szerkesztö: Biró Károly
Kiadja: Gyomaendrád Város Képviselö-testülete • 5500 Gyomaendröd. Szabadság tér 1. • Tel./fax: 66/581-237. fax: 66/283-288

A ldadásért felel: dr. Csorba Csaba Jegyzö • KésZült: BaIu Print Bt. Gyomaendröd. telefon: 06/66/283-489
E-mall: gyehirado@freemall.hu.Terjesztik a gyomaendrödl kereskedök· Engedélyszám: IIl/PHF/I08/BE ISSN 1417-7390
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GYOMAENDROD VAROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA

XXIV. ÉVFOLYAM 8. SZÁM • 2005. AUGUSZTUS MEGJELENIK HAVONTA • ÁRA 109 Ft

AIV Su/tyomba Népzenei Fesz/ivá/zajlott július 23-án alige/ben,
"Együtt aKárpá/-medencében" címmel

GENERALI BIZTOsíTÓ
Teljes körű ügyintézés

• kárfelmérés • korrekt, gyors kárrendezés
• vagyonbiztosítás (lakás, üzlet, üzem... stb.)
• kötelező felelősség-o Casco-biztosítás
• életbiztosítás • nyugdíj-előtakarékosság

• egyéb módozatok az ügyfél igényei szerint
GYOMAENDRŐDIKÉPVISELET:

Kiss Lajosné (Éva) Gyomaendrőd, Madách u. 2/2.
Tel.: 66/284-989, mobil: 30/2660-788

...•................•...•.•.••.••.•..•...•..••...•.••....•...

HITELÜGYINTÉZÉS, BANKI HÁTTÉRREL!
Gyorsan, szakszerűen, ügyfélcentrikusan, egyedi igény szerint,
felelősséggel! 500000 Ft-tól 30000000 Ft-ig • FORINT és DEVIZA alapú
hitelek! 4éves tapasztalatta! • Lakás célú és szabad felhasználású hitelek!
• Igényelhető: építkezés, új és használt lakás vásárlása, bővítés, kor
szerűsítés, felújítás, garázs, hé,tvé9i ház, építési telek, üdülő, valamint ter
mőföld vásárlásral • HITELKIVALTAS!•....•.•.....................••.........•.....•.•.•.••...••..•

: ÚJ! FÉSZEKRAKÓ PROGRAM 30 : ÚJ! OTTHONTEREMTÖ TÁMOGA- :
: éves korig, 10% önerővel vagy : TÁS 35 éves korig, használt lakás :
: önerő nélkül is, állami kezes- : vásárlása esetén 50%-os :
: ségvállalással, 50%-os szoc.pol. : szoc.pol. igénybe vételével. :
~ ...............•.....•.••..•.\ ~

Terhelt ingatlanra is plusz hitellehetóségl ll Hitelkamat már 2,49%-tól!
Köztisztviselői és közalkalmazotti hitelek, állami garanciával,
12,5-25 MFt-ig.
Szolgáltatásunk díjmentes, vagy kedvezményes díjú, a hitel típusától
függően!

Leinformálhatóak vagyunk I

AZ ELVÉGZETT MUNKÁÉRT FELELÓSSÉGET VÁLLALUNKI HíVJON BIZALOMMAL!
Tólil Jánosné Tólil János Boros Krisztina

üzleti főtanácsadó területi képviselő asszisztens
06/20/9376-738 06/20/9220-990 tel./fax: 66/352-537............................................•..•.............

A TARTALOMBÓl:
Mazsorett sikerek 4. oldal
Az ÁNTSZ közleményei 5. oldal
Megkérdeztük a polgármestert 3. oldal
Babfőző verseny 4. oldal
Siketek, nagyothallók hírei 4. oldal
Új könyvillusztrátor "született" 8. oldal
Kajakosaink eredményei 10. oldal
A Rózsahegyi iskola nagyszerű sportsikerei 6. oldal

r-----------------~------~

Eladó ingatlan
GyomaendrődVáros Önkormányzata
meghirdeti eladásra a Gyomaendrőd,

Bajcsy-Zs. út 48/1. sz. alatti ingatlant
(Bajcsy-Zs.-Petőfiu. sarok,

volt Temetkezési Vállalat ingatlanja).

Az ingatlanra az ajánlatokat
szeptember 15-ig lehet leadni.

Érdeklődni: 386-122/112 mellék

"
,

~
MUSZAKI VIZSGA AKCID!

ASzarvasi Autócentrumr;":tf.?u:rJ'

HATÓSÁGI DíJAS
műszaki vizsgáztatást tart

• SlEMÉLYGÉPKOCSIK (717D Ft)
• 3.5 t alatti tehergépkocsik

• utánfutók részére
augusztus 2-án, 9-én és 16-án

f
Szarvas, Kazinczy u. 4. sz.

Jelentkezés:
66/313-882; 215-494/16-os mellék

SZARVASI AUTOCENTRUM
5540 Szarvas, Kazinczy út 4. 5500 Gyomaendrőd, Fő út 140.
Tel.: 66/313-882, 312-839 Tel.: 66/386-322
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A Városi Egészségügyi Intézmény dolgozói egységesen augusztus 8-tól
augusztus 19-ig szabdságolások miatt zárva tart. Abetegek részére, sürgős esetek
ben aRéthy Pál Kórház nyújt helyettesítésI.

.I Atalajterhelési dfjról szóló rendeletet módosftják, egyidejűleg a 2005. évi
talajterhelési dD pótlékmentes fizetési határidejét 2005. július 31-ig meghosszab
bítják. Aváltozásokból: díjfizetésre kötelezett az is, aki engedély nélkül alkalmaz helyi
vfzgazdálkodási hatósági engedélyezés alá tartozó szennyvfzelhelyezést, ideértve az
egyedi zárt szennyvíztárolót is. Egyedi vízbeszerzés esetén (fúrt, vagy ásott kút)
esetén, amennyiben mérésre nincs lehetőség, úgy átalányösszegben kell megállapí
tani az elfogyasztott víz mennyiségét. Továbbá módosul a kiszámítás módja is,
megszünt aveszélyeztetettségi szorzó. Adfjat önadózással kell teljesíteni. Abevallás
határideje atárgyévet követő év március 31. napja.

.I AKner Imre Gimnáziumban 81 fő nappali tagozatos diák tell érettségi vizs
gál. Egy tanuló egy tárgyból nem felelt meg az érettségi követelményeknek, ezért
javftó vizsgát tehet. egy másik pedig négy tárgyból nem jelent meg, ezért pólló vizs
gát tehet.

.I Beszámolt az Önkéntes Tűzoltó egyesület2004-es tevékenységéről. Atestület
javaslatára szeptemberben újból tárgyalják az ügyet. figyelemmel arra, hogy a
szarvasi parancsnoksággal való kapcsolat milyen további lehetőségek felé mutat, s
tisztázni kell az esetleges problémákat, félreértéseket. .. Az egyesület működhet

hagyományőrző egyesületként is, jóval kevesebb pénzétrt, de egyelőre nem támo
gatják aköztestületté való alakulást. Az uniós feltételek és körülmények esetleg vál
tozást jelenthetnek ajövőben az egyesület életében.

.I Az önkormányzat az év első félévében tizenhárom pályázatot nyújtott be.
Tizenegy elbfrálása történt meg, s ebből hat részesült összesen több mint 75 millió
140 ezer forintban Öt pályázatot forráshiány miatt elutasítottak, kellő pedig folya
matban van. A nyertesek között van például a szúnyoggyérítés 16 önkormányzat
részvételével, ami 14,5 mitliól kapott, május elseje megünneplésére 2millió, aTájház
védelmére 550 ezer, öregszőlői Iskola út építésére több mint 51 millió 122 ezer forin!,
és aSelyem út-Fazekasi út felújftására közel ötven millió forint.

Képviselő-testületi ülés július 28-án
NAPIRENDI PONTOKBÓl

Könnyuszerkezelufaházak
megrendelhetők rövid határidőre.

Hoszigeteltnyílászár6k készítése
-ajtók ablakok, üvegfalak.

Megrendelhett1Jc
Kertmegi asztalosnál 06/30/3543-383

NAPIREND ELÖTTlEKBÖL
.I Az Iskola út lelújJlásra vonatkozó szerződése aláfrásra kerülI. Ebben az évben

az útalap készül el, mfg az aszfaltozás ajövő év első félévében.
ti A Kis Bálint Iskola többször módosrtott szerződését is véglegesítették. Az

intézmény Hősök útjai épülete elkészül augusztus 19-re. Szintén erre az időpontra

igérik a Mirhóháti utcai Gondozási Központ beruházásának befejezését is, amit dr.
Tóth Zoltán kabinetfőnök ad majd át. Ismert, hogy részvételével helyezték el az
intézmény alapkövét is az épJlkezés indulásakor.

.I Az ipari parkban is elindulnak agabonatároló beruházás munkálatai.

.I APolgármesteri Hivatalban az okmányiroda korszerűsrtése, az irodák átren
dezése, az akadálymentesrtési munkák is valószfnűleg (megjelenésünkig) megtörtén
nek. Az ügyfeleket már az új helyeken fogadják.

.I Nagyon nagy gondot jeleni Öregszőlő több pontján, hogya hulladék-kon
ténerekbe és környékére nem csak alakosság hordja a Iim-Iomot, de vállalkozók is
itt szabadulnak meg nem oda való személjeik161. Amegoldást talán az Iskola utca
elkészülte hozza majd magával, amikor valószínűleg a kukák ingatlanonkénti
használatát vezetik be. Az ellenőrzés és aszámonkérés is szigorúbbá válik.

.I Dezső Zoltán képviselő többek között felvetette azt a problémát, hogy az
üdülőövezeinek számító fürdő környékén reggel hat órakor kezdenek zajos munkák
ba, zavarva alakókat, üdülőket. Szujó Zsolt osztályvezető válaszában megnyugtatott
mindenkit. hogy akkor azonnal intézkedtek és kérték, hogy ajövőben kilenc órától
kezdjék csak azavaró tevékenységet amunkások.

.I Csányi István képviselő felhfvta aGyomaszolg Kfl-t a szelektfv anyagokat
gyűjtő konténerek gyakoribb ürJlésére, főleg anyári hónapokban.

.I Csász'rné Gyuricza Éva képviselő asszony az endrődi posta környékére
sebességkorlátozás bevezetését kéri, aveszélyesen nagy forgalom miatt azon az úlon.
Továbbá elmondta, hogyakereszténydemokraták, a Fidesz és mások gyűjtése

nyomán az erdélyi károsultaknak 15 ml ruhaneműt juttathattak el, dé készpénz kevés
gyűlt össze.

.I Katona Lajos alpolgármester kérte atestület segJlségét alakosok nyugalmát
zavaró kocsmák, mulatók rendszabályozására.

.I A helyi MSZP részéről Babos László képviselő bejelentette, hogy pártja
gyGjtésbe kezdett a romániai területen bekövetkezett itéletidő áldozatai számára.
Főleg pénzt várnak asegftőkész emberektől, de elfogadnak ruhaneműl, cipőt. takarót.
hálózsákot stb-t is. Agyomaendrddi szervezet aKossuth utca 3. sz. alatt várja ajó
szándékú polgártársainkat munkanapokon 15-19 óráig, augusztus Hétől.

MUNKAALKALOM!
45 éves találkozója volt az általános iskolát végzett osztályoknak aFő úti iskolában
július 23-án. Balogh Józsefné (most Balogh Bálintné volt jelen), Kovács Gábor, Varga
Zsigmondné osztályfőnökök diákjai vettek részt atalálkozón

Felvételre keresünk
GYOMAENDRŐDIMUNKAHELYRE

vasszerelő brigádot,
valamint betanított épftóipari munkásokat,

kb. 3 hónap id6tartamra.
Fizetés megegyezés szerint!

~rdekl6dni 06/30/3836-411-es telefonszámon
CSELOVSZKI MIHÁLYNÁL.

A munka kezdése: 2005. augusztus 2-től

TÜDŐSZŰRŐ
2005. augusztus 4-től augusztus 26-ig

8-13 óráig, pénteken és utolsó napon 8-12 óráig
TÜDŐSZŰRŐ vizsgálatot tartanak

aKatona J. Művelődési Központban (Kossuth u. 9.)
ATAJ-kártyát mindenki vigye magával!



2005. AUGUSZTUS GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ 3

Megkérdeztük

A POLGÁRMESTERT
• Dicséretes rendezvény volt anagylaposi piknik, ahol avárosrész lakdi örömmel

vettek részt, j6 hangulatban. Köszönhető a szervezőknek, a támogat6knak, a pol
gármesternek, Gel/ainé Marikának, a Gondozási Központnak, Jakus Imre
képviselőnek ...

A város intézményeinek, a területileg illetékes képviselőinek és a város
vezetésének ilyen dolgokkal törődnie kell. Kell, hogy legyen igény rá, sakkor létre lehet
hozni. Nem csak apolgármesteri hivatal, de részben a képviselők, valamint az ott lévő

vállalkozások is áldoztak erre. Egy olyan közös rendezvény volt, ami tényleg kelleme
sen telt el, az elszármazottak, az ott lakók, ahazalálogatók, abaráti kör jól érezte magát,
és anagylaposiakért szólt.

• Milyennek érzi a helyi turizmus idei alakulását? Helybeli, érintett vállalkoz6k
elég gyengének találják eddigi szintjét.

Én mindig azt tarlottam, hogya turizmus közös ügy, ha sokan nem is ekkénl vélik.
Nálunk ez afürdőre alapszik, ehhez kapcsolódnak azok avendéglátó, szállásadó helyek,
amelyek ebből profitálnak. Azt is elmondIam már, hogy az önkormányzat a fürdőből

igazán nem fog profitálni, hanem az itt élők együttesen. Nagyon nagy gondnak látom,
hogy a vállalkozók egymással nincsenek jó viszonyban, pedig összefogás nélkül ez
nem megy. Az is probléma, hogy az emberek általában jó időjárás esetén mozdulnak
meg, akkor keresik avizeket, astrandolási, a fürdőt. Az idén eddig ez csak ritkán volt
így, a nyár eddig nem volt túl kedvező erre. Úgy érzem, hogy turisztikai szempontból
nagyon közepes évet zárunk majd. Változatlanul azt látom, hogy legalább egy száz fős

szálloda kellene, ami aztán rákapcsolódna afürdőre. Amíg ez hiányzik, mindenki másra
mutogat. Részben az önkormányzatra, részben egymásra. Úgy gondolom, hogy afürdőt

felfejlesztettük olyanná, amire tovább lehet épiteni. Remélem, atovábbiakban partnerek
lesznek avállalkozók is. Viszon! az úthálózat, ami itt, aTiszántúlon van, a távolságok,
és azok az árak, amelyek kezdenek kialakulni, nem igazán vonzzák sem ahelyi, sem a
határon túlról érkezőket. Érezhető egyfajta tendencia, mintha nem akarnák, hogy fel
lendüljön aturizmus errefelé! Csak egy élő példát mondok erre: amíg pár évvel ezelőtt

is 30-35 milliót kaptunk a szúnyoggyérítésre, addig most akistérségnek 14 milliót
adtak, ami aköltségek 20-25 százalékára elég... Viszont Kecskemét 51 millió forintot
kapolt csak egy repülőnapra, mellette még 10 milliót rendezvényalapra ... Az a
véleményem tehát. hogy talán nem is akarják támogatni helyzetünket, pedig alapvető

dolog lenne aszúnyogmenles térség.
• Avolt Kner-emlékmű helye, a Tompa utcánál, mikor lesz rendbe téve?
Atervek már készülnek. Megszereztük az eredetileg ott állt kútnak arajzait, és ha

az idén már nem is, de jövőre szeretnénk azt megépíteni. Ehhez acivil szervezelek, az
elszármazottak és az itt élők támogatását kérjük.

• Nagylaposon, aCsejli, Simai utcák aszfaltozása mikorra várhat6?
Nagyon tudom, hogy ezeket az utcákat is aszfaltozni kellene, egyelőre járhatókká

vannak alakítva, de aforgalmuk minimális. Viszont nagyon sok olyan utca van, nagyobb
forgalommal, amelyik nem járható Gyomaendrődön. Ebben az évben utakra több, mint
350 millió forintot költünk, különböző pályázatok segítségével. Ha még volna több
pénz, akkor aCsejti és Simai utcát is leaszfaltoznánk, de sajnos nincsen. Kis türelmet
kérünk, mielőtt ezek is sorra kerülnek!

• Panaszkodnak, hogy Besenyszegen, a vasúti sinen túli terület elhanyagolt, mo
csaras, sáros időben szinte megköze!J7hetet/en. A rendezés, útépítés várhatd-e itt?

A lerület megközelítése középről történik, ahol szilárd burkolatú utak vannak. Itt
régen is záportározók, víztározók voltak. Ezt meg lehet szüntetni persze, de akkor avizet
hová tudjuk elvezetni?! Egy lehetőség volna, ha a területet kitisztítva, mondjuk,
erdősítenénk olyan fákkal, amelyek nagy párakibocsátásukkal elszívnák a vizet.
Azonban ezt az eredeti jellegét mindenképpen meg akarjuk tartani.

• APenny, aLidl után, ha idetelepedik aSpár áruház, akkor ahelyi kereskedők
folyamatosan tönkre mehetnek. Az önkormányzat tudja-e őket védeni?

Úgy gondolom, aszerepünk annyi lehet, hogy egy-egy cégei nem engedünk be.

A gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. pályázati
felhívása Fürdő büfé bérlésére

Pályázat meghatározása: bérlet,
melynek tevékenysége lehet: bÜfé, gyorsétkező ...

Pályázati határidő: 2005. augusztus 19. 16 óra
Pályázat benyújtásának helye: gyomaendrődi Liget Fürdő Szolg. Kft.

5500 Gyomaendrőd, Erzsébet-liget 2., ügyvezető ig. iroda
Pályázat tartalma: tevékenység Jellege, időtartama, bérleti díj összege

Bővebb informáci6: 66/283-750, 386-039

Azt tapasztaljuk gyakorlatilag, hogy az árak ezekben lényegesen alacsonyabbak, mint a
kiskereskedésekben. Acsaládi alapú üzletek akkor is megélnének, ha olcsóbbá tennék
az árakat. ASpárról még nem tudok egyelőre, de ha nem engedjük be ezt, ezeket, akkor
letelepszenek akörnyező településeken. Akkor nem csak drágábban vásárolunk itt, de
át is kell járni oda sokaknak, ahol találni ilyen áruházakat. Amikor összehasonlftjuk az
alapélelmiszerek árát, akkor rájövünk, hogya Penny vagy aLidl árai jóval alacsonyab
bak. Nem csak az önkormányzatnak van feladata ebben, hanem akiskereskedőknek is.
Néha mértéktartóbbnak kellene lenniük. Azonban atöbb, mint tizenötezer lakos érdeke
az, hogy olcsóbban vásároljon, szemben azokkal akereskedőkkel, akik ebből élnek, és
esetenként magas árakat határoznak meg. A helyes arányt itt meg kell találnia min
denkinek.

• AHoller mógö/li lejárd, átjárd felúji7ásra vár. Mikorra várhatd?
Az egész Hantoskerti-holtág rekonstrukciójára elindult a tanulmányterv készrtése.

Addig nem érdemes nagyon felújítani az átjáró!, hanem majd együttesen. Ebben az
évtizedben sor kerül a rekonstrukcióra, erre különböző pályázati források kellenek.
Jövőre és azt követően aFűzfás-zugi, aCsókási, az endrődi Ligeti-holtág összekötésre,
felújításra kerül. Erre nyertünk mintegy 250 millió forint céltámogatást. A következő a
Hantoskerti-holtág lesz. Már a szeptemberi testületi ülésen előkerül ennek az ügye, s
beindul afolyamat.

• Mi a véleménye arrdl, hogy egyes képviselői interpel/ácidk fe/tevésekor úgy
tűnik, hogya polgármester személyét inkább piszkálják, mint konkrét ügyet, vagy annak
megoldását keresnél<? Lehet ez polilikai fárasztás, eset/eg fogáskeresés bizonyos
tudatos elgondolás mentén?

Én mindig figyelem ezeket a napirendi pontok előtti, felkészülten összeállított
kérdéseket. Látom, hogy megelőző, előkészítő lórumokon ezek fel se vetődnek. Tehát,
nyilván célirányosan a nagy publikumnak, sajtónak szólnak. A kérdések egy részén
azonban el kell gondolkodni, mert az eredmények mellett valójában problémák merül
hetnek fel avárosban. Többé-kevésbé problémafeltáró kérdések ezek. Azért úgy gon
dolom, hogyafontosat és kevésbé fontosat, a lényegest és kevésbé lényegest mégsem
kellene keverni. A képviselő életútját és sikeres munkálkodását figyelembe véve most
már rá lehet mondani egyértelműen, hogy megélhetési politikát folytat. 6aválasztásra
készül, és úgy gondolom, hogyaproblémafeltárás mellett nagyobb ajelentősége, hogy
mit írnak meg az újságban, és milyen eredményt ér el afeltett kérdéssel (bár az emberek
egy része unja ezt egy idő után). Látni a"nagypolitikában" is, hogy egyik oldal ajánlatát
sem fogadja el amásik, mert az nem az övé ...

Mivel az országgyűlés képviselője ehhez nem adja sem a nevét sem a szemé
lyiségét, ezeket szerintem egyéni akcióknak lehet értékelni. Ennek túlzott jelentőséget

kevésbé tulajdonítok, magán jellegű ügynek tartom, s ennek megfelelően is kezelem,
vagyis, mindenképpen egy választási fogásnak tekintem.

AVásártéri lakótelep lakóinak aláírásával ellátott levélre, ami aNosztalgia, aT-Boy
és a környék egyéb mulatóinak helyzetéről ír, és a környéken elviselhetetlenné vált
körülményeket veti fel, sem a polgármester úr, sem a jegyző úr nem kíván reagálni
egyelőre, mivel az ügy bírósági szakaszban van.

Csapadékmérő

Június 20, és július 20. között lehullott csapadék
mennyisége Gyomaendrőd belvárosában, hiteles
mércén mért adat szerint: 84,5 mm volt.

-H.A.-

A gyomaendrődi Liget Fürdő Kft. pályázati
felhívása üzlethelyiség bérlésére

Pályázat meghatározása: bérlet,
melynek tevékenysége lehet: pedikülI:, fodrászat. ..

Pályázati határidő: 2005. augusztus 19., 16 óra
Pályázat benyújtásának helye: gyomaendrődi Liget Fürdő Szolg. Kft.

5500 Gyomaendrőd, Erzsébet-liget 2., ügyvezető ig. iroda
Pályázat tartalma: tevékenység jellege, időtartama, bérleti díj összege

Bővebb informáci6: 66/283-750, 386-039
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Itthoni és külfö di sik rek
A gyomaendrődi Színfolt Mazsorett Csoport 2005. június 23-án

Csehországba utazott, a III. Európai Grand Prix, háromnapos versenyre,
amit Havirovban rendeztek. Öt ország résztvevői között megtalálhattuk a
cseheket, szlovákokat, horvátokat, lengyeleket, Magyarországot a
gyomaendrődi mazsorettek képviselték. Senior korosztályban, mini for
mációban, mindkét kategóriában - színpadi botos és színpadi pomponos
táncban is neveztek. Több, mint 30 csapat küzdött az első hat helyért, s
végül agyomaendrődi gárda ötödik és hatodik helyezett lett. (Az utóbbi,
a szrnpadi botos koreográfia eredménye.) A lányok: Arnótszky Judit,
Baráth Beáta, Gergely Viktória, Knapcsek Kitti, Hajdú Tímea, Hajdú
Zsanett és Nyíri Dóra. Szép volt, lányok!

Természetesen szóló, duó, sőt trió kategóriában is versenyezhettünk
- mondta Hunya Jolán vezető. Apáros versenyszámok után legnagyobb
meglepetésünkre adobogó harmadik fokára állhatott Arnótszky Judit és
Baráth Beáta - megérdemelten! Örömünk Ilatártalan volt. Megható pil
lanatok következtek, az érmek kiosztása. Közben amagyar zászló egyre
feljebb kúszott. ..

Még nagyobb izgalommal szurkoltunk aszólótáncosok versenyén. A
csapatból Knapcsek Kitti indult ebben. Azsűri is elismerte teljesítményét,
jutalma az ezüstérem lett.

Az első nap izgalmait, fáradalmait nehezen tudtuk kipihenni. Nem
csoda. Reggel 1Q-től este 10-ig folyt a verseny. Szerencsére minden
versenyszámot magunk mögött tudhattunk, ráadásul az eredményeket is
ismertük. így másnap felszabadultan tudtunk várost nézni, kikapcsolód
ni. Aharmadik napon még mindig folyt amegmérettetés, anagy csopor
tok mérték össze tánc- és botforgatási tudásukat. Kora délután az
ünnepélyes felvonulás vette kezdetét. Szemet gyönyörködtető látvány volt
arengeteg csapat bevonulása. Az oklevelek es ajándékok átadása után a
gálaműsor kezdődött. ASzínfolt csoport aMonti-csárdásra táncolt. Sok
élménnyel, tapasztalattal gazdagodva tértünk haza.

Négy nap múlva Almádibanvoltunk már, ott köszöntött ránk abala
toni este. Az V. Országos Mazsorett és Fúvószenekari Tánctalálkozóra
gyűlt össze húsz mazsorett csoport és öt zenekar. Agyomaendrődi lányok
már harmadik alkalommal vettek részt ezen alátványos felvonuláson és a
maratoni színpadi bemutatón. Nagy szeretettel fogadtak bennünket,
kitűnő ellátásban részesültünk, minden napra jutott fellépés. Most is
remekeltek a mazsorettjeink, hiszen Pandúr Ferenc úr, Balatonalmádi
polgármestere, a Színfolt Mazsorett Csoportnak nyújtotta át Almádi
fődíjál, vagyis az első helyezést. A következőknek köszönjük önzetlen
anyagi segítségét: mazsorett lányok szülei, polgármesteri hivatal humán
politikai bizottsága, Városi Zene- és Művészeti Iskola, GschwJndt Mihály,
dr. Komlovszki Ferenc, Poharelecz László, Jakus Imre képviselő úr.

Babfozo verseny a Mozgáskorlátozottak
és Hadirokkantak Egyesületénél

2005 májusában egyesületünk újabb adományt kapott, bab formájában, melyet
tagjaink között folyamatosan osztunk ki. Ebból adódott az ötlet, hogyegyesületünk
hagyománnyá szeretné tenni abográcsos babfózó versenyt, mivel Gyomaendródön
már van sajt- és túrófesztivál, halfózó verseny, paprikáskrumpli-fózó verseny.

Június 4-én került sor az elsó verseny megrendezésére. Egyesületünk udvarán

11 vállalkozó szellemű csapat fózte afinomabbnál finomabb babkülönlegességeket,
melyek zsűrizésére délben került sor. A nap jó hangulatához nagyban hozzájáruII
tagjaink, Botos János zenész és Lukács Bálint nótaénekes. Vendégeink és tagjaink
az általuk legízletesebbnek talált ételből fogyaszthattak. Végül abográcsok kiürültek,
mindenki megelégedésére. Aki akadályoztatása miatt nem tudott részt venni ren
dezvényünkön, annak hozzátartozója, ismeróse ville haza az ebédjét.

Az összes versenyzó dfjazásban részesült, oklevél lel és kis ajándékkal köszönte
meg az egyesület a versenyben való részvételt. Az elsó díjat az ecsegfalvi csoport
nyerte el. Adélután tombolahúzással folytatódott, amihez tagjaink sok szép tombo
latárgyat ajánlottak fel. Reméljük, jövóre is legalább ilyen sikerrel tudjuk megren
dezni a babfózó versenyt, amihez biztatást ad asok pozitív visszajelzés és gratulá-

ció. Az egyesület vezetósege

MEGYElNAP
2005. június lB-án került megrendezésre aIX. Békés megyei Nagyothallók Napja

a gyomaendrődi Katona József Művelódési Központban, melyre Gyuláról és
Békéscsabáról is szép számmal érkeztek sorstársak. Megtisztelte jelenlétével ünnepi
programunkat a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége Békés megyei tilkára.
Kotyecz Ildikó és elnöke, Tar Lajos, valamint Hangya Lajosné, városunk képvisel ó
testülete humánpolitikai bizottságának elnöke is.

A fakultatív programokban vendégeink megismerkedhettek a város
nevezetességeivel, és felkeresték szép fürdőnket is. Az audiológiai szakrendelésen a
szövetség tagjain kívüli rászorulók és megjelentek. AVarus hallókészülék szaküzlet ter
mékbemutatóját is megtekintették, ahol vásárlási lehetőség is volt.

Tizenegy órakor Hangya Lajosné megnyitotta Hangya Péter "Emlékeim" cimű kiál
lítását. Hangya Péter 1917-ben született Endrődön, kisparaszti családban, öten voltak
testvérek. Sajnos, csak három elemi osztályt végzett, már nyolcévesen kisbéresként,
kanászgyerekként dolgozott. Később, a munkaszolgálatos katonaság után dolgozott a
Csatornatársulatnál , útéprrésnél kubikus munkát, végzett kapálást, aratást. cséplést, a
gyomai Gépállomáson, később kőműves lett. Péter bácsi tud kemencét rakni, több
gyomaendródi ház kemencéje az ő keze munkáját dicséri. APávakörnek 1973 óla tagja,
ahol nagy sikereket értek el országos lellépéseken, gyakran használta ekkor a saját
készítésű csörgődobot, köcsögdudát. Népművészeli és iparművészeti tárgyakat gyűjt,

mindent, amit szépnek talál. GYűjteményében vannak érté es dolgok és mindennapi
használati tárgyak. Kiállításának legnagyobb értéke az emberi munka tisztelete a tár
gyakon keresztül.

Az ünnepélyes megnyitó után nagy élmény volt asüket és nagyothalló emberek
számára az a látvány, amit a Körös Menti Alapfokú Művészetoklatási Intézmény
növendékeinek néptáncbemutatója nyújtott. Köszönetünket fejezzük ki Tóthné Rojik Edit
igazgató asszonynak, és aláncokat betanitó Majoros Timeának és Weigert Lászlónak. A
családias együttlét jó hangulatát nagyon finom és bőséges ebéd elfogyasztása csak
fokozta aDreher sörözőben. Köszönet aszponzoráló Tímár Jánosnénaki

Anap további része tombolázással, beszélgetéssel, jó hangulatban telt el. 2006
ban már a X. Békés Megyei Nagyothallók Napját rendezzük Gyomaendródön, s
szeretnénk, ha ez aszép hagyomány fennmaradna.

Jánovszky Györgyné, aSINOK helyi szerv. titkára



2005. AUGUSZTUS GYOMAENDRŐDIHÍRADÓ 5

Köszöntő a Semmelweis Nap alkalmából
Az egészségügyi dolgozóknak van az egyik legnehezebb,

ugyanakkor legszebb foglalkozásuk, hivatásuk. Rászoruló,
beteg, fogyatékos vagy magatehetetlen embertársainkon
segíteni, életüket a lehetőséghez képest megkönnyíteni,
nagyon fontos, megfizethetetlen munka.

Bizonyára sokat tudnának mesélni mégis arról, mennyire
nincs megbecsülve anyagilag, talán erkölcsileg sem minden
napi küzdelmük azért, hogy segrtsenek a rászorulókon. Mégis
azt kell mondanunk, tartsanak ki, szükségünk van Önökre,
nélkülözhetetlenek.

A Semmelweis Nap alkalmából fogadják hálánkat és
köszönetünket mindazon állhatatos munkájukért, amit a
betegek, idösek és az elesettek érdekében tesznek.

Köszönjük szépen!
Tisztelettel:
Domokos László, Gyomaendrőd országgyűlési képviselője

Augusztus 13-án FÜRDŐBÁL a Liget
fürdóben! Éjszakai fürdőzéshez zenél az
AKANTISZ band. Előtte nótaest lesz.

.......................•.......................•..•.•.......... .
: AZ AUGUSZTUS 20-I SOKADALOM, :

HALFÖZÖ VERSENY
programjából, augusztus 19-20.

Helyszín: endrődi liget
Fellépnek:
Bon-Bon együttes, Erika C., Robby D. és táncosaik, Szikora Robi:

: és aGidák, mazsorettek, Horváth Béla - Rumba Táncklub, aVárosi:
: Zene- és MOvészeti Iskola növendékei, Körös Menti Alapfokú:
: Művészetoktatási Intézmény néptánc és moderntánc csoportja, az :
: Ezüst Hold Fényszínház, a judo club. •
• További programok: kenyérszentelés, jó ebédhez szól a nóta, :
: mese óriásbábokkal, bohóckerék, musical előadás, Wzijáték, nosz- :
: talgiadisco. Bővebb információ aplakátokon!

PÁLYÁZAT
A Kulturális Egyesület, Gyomaendrőd pályázatot hirdet

FELSŐFOKÚ INTÉZMÉNYEKBEN tanuló tehetséges, de anyagilag
hátrányos helyzeW gyomaendrődi diákok részére ISKOLAKEZDÉSI
TÁMOGATÁS címen.

Feltételek: iskolalátogatási bizonyítvány, kereseti igazolások a
család tagjaitól.

A dokumentumokat a Városi Könyvtárban (Kossuth u. 50.) kell
leadni augusztus 29-ig Anyertesek névsorát aHíRADÓ szeptemberi
számában közöIjÜkl

r'-'-'-'-'-'-'-'-'-'-". Nyári szünet .
I A Városi Könyvtár Gyomaendrod augusztus 1-jétol 20-ig I
• nyári szünetet tart! Nyitás: augusztus 22-én, hétfon.
L._._._._._.~._._._._.~

Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat
Békéscsabai - Békési Városi Intézete Kirendeltsége

5630 Békés, Petőfi út 4.
Tel.: (36-66) 411-202 Telefax: (36-66) 341-202

e-maii: antsz.bekes@bekes.antsz.hu

PÁLYÁZATI FELHívÁs
2005. évben is nagyon fontos aparlagfű virágporszóródásának

megakadályozása. Az esős időjárás különösen kedvez aparlagfű

növekedésének.
Aparlagfű-mentesítést egyénileg és csoportokra vonatkozóan is

szeretnénk segíteni az alábbi lehetőség közreadásával:
1. Szánjon fél napot a parlagfű gyűjtésére!

Egyénileg és csoportosan is lehet jelentkezni. Hívja a411-202-es telefon
számot, vagy

jelentkezzen elektronikus úton!
Jelentkezési határidő: 2005. július 15.

2. Rajzzal, fotóval, annak címünkre való beküldésével igazolja,
hogy ismeri a

parlagfüvet, annak egészségre ártalmas hatását.
Beküldési határidő: 2005. július 31.

3. Fogalmazással, esszével, más formájú "irodalmi" alkotással
(lehet keresztrejtvény-szerkesztés is), annak beküldésével bizonyítsa
elkötelezettségét aparlagfű-mentesítésben.

Beküldési határidő: 2005. július 31.
Adijazott pályamunkákat beküldők ajándékban részesülnek, a pályázatok

beérkezését visszaigazoljuk.
Békés, 2005. június 20. ÁNTSZ Békési Kirendeltsége

5630 Békés, Petőfi u. 4.

VÉDÖOLTÁSOK SIKERTÖRTÉNETE
A WHO 1988-ban határozatot hozott, hogy különböző megelőző

intézkedésekkel megszünteti a gyermekbénulást a Földön. Ezen inlézkedések
hatására az Egészségügyi Világszervezet Európai Régiója 2002. június 21. óta
mentes ett61 abetegségtől.

Ennek tiszteletére minden év június 21-e a"Védőoltások Napja".

A védőoltás rendszerének köszönhetően a régen magas csecsemő

halálozássai járó megbetegedések megelőzhetővé váltak, Magyarországon 10
fertőző betegség ellen kapnak térítésmentesen oltást agyermekek: tuberkulózis,
szamárköhögés, torokgyík, tetanusz, gyermekbénulás. HIB okozta agy
hártyagyulladás, kanyaró, rózsahimlő, járványos fültőmirigy-gyulladás és
hepatitis B. Mára elfeledetté váltak ezek abetegségek, ma már nem kell attól fél
nünk, hogy gyermekünket nem láthatjuk felnőni, mert kiskorában elvitte a
torokgyík vagy ajárványos gyermekbénulás.

Amennyiben Magyarországon nem lenne világszerte példaértékűnek ítélt
védőoltási program, ezek a betegségek bármikor visszalérhetnének, hiszen a
kórokozó ma is cirkulál a védőoltással nem védett népesség között.
Napjainkban, a táguló világ miatt - könnyen és szabadon elutazhatunk néhány
óra alatt aFöld bármely pontjára, és ugyanúgy avilág is elér minket - fontos,
hogya védelmet, a védőoltásokat addig folytassuk, amig a betegség teljesen
eltűnik aFöldről.

Ezért gyermeke egészsége érdekében kérjük, hogyavédőoltásokra mindig
időben jelenjen meg.

ÁNTSZ Békéscsaba, Békési Városi Intézete Kirendeltsége, Békés

Támogatók • AXII. Országos Diákszínjátszó Tábort 2005-ben az aláb
bi szponzorok lámogatták:

.Szakmai KözépiskolásokérI" Kulturális Egyesület. Bp.. Gyomaendród Polgármesteri Hivatala
és Önkormányzata, Katona József Városi Művelódési Központ. Gye., Zene- és Művészeti Iskola,
Gye., Bethlen Gábor SZKI és Kollégium. Gye., Halászati Szövetkezet, Gye., Barna-Ker Bt.. Gye.,
SIKtR Sülóipari Kft., Gye., Gyomai Kner Nyomda Rt., Gye., Pájer Pékség. Gye.. Zöld Cukrászda,
Gye., Dreher sörözó és étlerem, Gye.. Komlovszky Ferenc vállal k., Gye., Németh Dezsó v.. Jakus
Imre V., Katona Lajos v.. HűtóháZ Rt.. Békéscsaba, Csaba-Húsker, Bcs.. Városi Könyvtár. Gye..
Molnár Jánosné váll .. Gye.. Apolló Mozi és Pódium Kávézó, Gye.

Atábor lakói nagy liszleletlel köszönik nélkülözhetetlen segitségükel!
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A Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola sporteredményei
(Vaszkán Gábor testnevelő tanár, atlétika szakedző beszámolója)

2005. május 6-án Gyomaendrődön Városi Sportnap. Több, mint 500
tanuló vett részt ezen a rendezvényen. A csapatsportágakban vegyes csa
patokat indftottak az iskolák.

Utcai futóverseny (mintegy 500 fő indult). Dobogósaink: alsós fiú:
Demeter József 1., Bán Zoltán ll., Csáki Bátor III. Alsós lány: Pintér Nikolett
I., Vári Viktória II., Pinkovics Dóra III. Felsős fiú: Német Richárd I., Szujó
Zoltán II., Haveida Róbert III. Felsős lány: Szakál os Edina I., Korsós
Krisztina II. A programban szereplő versenyszámok voltak még: játékos
sportvetélkedő, fiú labdarúgás (III. k. cs.), leány kézilabda (IV k. cs.) és
úszóverseny.

Május 9., Körzeti Diákolimpia Többpróba Bajnokság, Gyomaendrőd,

ahol 7csapattal vettünk részt, összesen 42 gyerekkel. Csapatban 6 arany
és 1ezüst-, egyéniben 5 aranyo, 3 ezüst- és 7 bronzérmet szereztünk. Első

helyezettek: Pintér Nikolett (3 próba), Demeter József (3 próba), Szakálos
Edina (4 próba), Farkasinszki Mariann, Gonda Martin (5 próba)

Második helyezettek: Szentmiklósi Márk (2 próba), Kurucz Éva (4
próba), Farkasinszki Zita (5 próba), Német Richárd.

Harmadik helyezettek: Demeter Csaba (2 próba), Pinkovics Dóra (3
próba), Gácsi Márk, Balog Hajnalka (4 próba), Forgács Gábor, Tokai Gréta
(5 próba).

További csapattagok: (2 próba) Szőke Patrik, Szőke János, Faragó
Attila, Burai Attila. (3 próba) Szőke Diána, Korsós Krisztina, Bán Zoltán,
Szabó Zoltán, Bukovszky Péter, Kiszely Márk. (4 próba) Balog Hajnalka,
Lakatos Erzsébet, Vári Katalin, Dávid Imre, Pápai Richárd, Filippovits
József, Dógi Ambrus. (5 próba) Gonda Barbara, Geszti B., Nagy B., Kiszely
Ádám, Szuj6 Zoltán, Haveida Róbert, Kurucz Zsolt.

Május 10., Gyomaendrőd, Egyéni és Váltó körzeti döntő. 12 tanulóval
vettünk részt a versenyen, ahol 10 aranyo, 6 ezüst- és 7 bronzérmet
nyertünk. Eredmények: 100 m lány 1. Farkasinszki Zita, 2. Farkasinszki
Mariann, 3. Tokai Gréta. Fiú: 1. Német Richárd, 2. Haveida Róbert.

Távolugrás, lány: 1. Farkasinszki Zita, 2. Farkasinszki Mariann, 3. Tokai
Gréta. Fiú: 1. Német Richárd, 3. Haveida Róbert.

Súlylökés, lány: 1. Farkasinszki Mariann, 2. Farkasinszki Zita, 3. Gonda
Barbara. Fiú: 1. Gonda Martin, 3. Kiszely Ádám.

Kislabdahajítás, lány: 1. Farkasinszki Mariann, 2. Farkasinszki Zita, 3.
Tokai Gréta. Fiú: 1. Gonda Martin, 2. Szujó Zoltán, 3. Kurucz Zsolt.

1500 mfiú: 1. Kurucz Zsolt.
4x600 mlány: (1. hely) cs. t.: Tokai Gréta, Farkasinszki Mariann, Nagy

Beatrix, Farkasinszki Zita.
4x1000 m fiú (1. hely) cs. t.: Német Richárd, Kiszely Ádám, Szujó

Zoltán, Haveida Róbert.
Május 17., Gyula, Egyéni és Váltó megyei döntő. Akörzeti győztese ink

vettek részt, ahol csapatban 1 aranyo, 1 ezüst-, egyéniben 1 aranyérmet

szereztünk. IV k. cs. fiú-lány egyéni és váltó. Farkasinszki Mariann
súlylökés 1. helyi 4x600 m váltó 1. helyi (Tokai Gréta, Farkasinszki
Mariann, Szakálos Edina és Farkasinszki Zita), 4x1000 m váltó 2. hely!
(Német Richárd, Kiszely Ádám, Szujó Zoltán és Haveida Róbert).

Május 23., Gyula, Ötpróba Megyei Diákolimpia döntő. Akörzet győztes
lány- és 1iúcsapatainkkal vettünk részt. Eredmények:

Fiú IV k. cs. 4. helyezés (Gonda Martin, Kiszely Ádám, Német Richárd,
Haveida Róbert, Szujó Zoltán, Kurucz Zsolt)

Lány IV. k. cs. 1. hely! Egyéniben Farkasinszki Mariann 3. hely!
(Farkasinszki Mariann isk. rek. Farkasinszki Zita 4. hely, Tokai Gréta, Gonda
Barbara, Geszti Bettina).

Május 29., Békéscsaba, általános iskolák megyei atlétikai váltó
versenye. Megyénk 3 NAP iskolájának részvételével rendezték meg a
12x400 m-es váltóversenyt, ahol 2. helyezést értünk el. (Vári Viktória,
Szabó Zoltán, Tokai Kinga, Bukovszky Péter, Korsós Krisztina, Dávid Imre,
Szakálos Edina, Farkasinszki Gergő, Tokai Gréta, Gonda Martin,
Farkasinszki Zita és Német Richárd).

Június 9., Békéscsaba, (Strong) Sztrong Kupa pályaavató OMV. Arégió
legeredményesebb szakosztályainak meghívásával rendezték meg az
eseményt. 24 tanulóval utaztunk el, és a következő eredemén1eket értük el:
1arany-, 3ezüst- és 5 bronzérem.

Farkasinszki Mariann aranyérmes súlylökésben (10,75 m- isk. rek.).
Ezüstérmes Gonda Martin diszkoszvetés, Dávid Imre 600 m. Bronzérmesek:
Bukovszki Péter 600 m, Korsós Krisztina 600 m, Farkasinszki Mariann
távolugrás, Farkasinszki Zita súlylökés. Gyermek akadályváltó: Szőke

Diána, Pintér Nikolett, Korsós Krisztina, Vári Viktória, Bukovszky Péter,
Szabó Zoltán, Dávid Imre, Kiszely Márk, Uhrin Dávid, Tokai Kinga.

Június 13-14. Egyéni és Váltó Országos Diákolimpiai döntő,

Budapest. Amegyei győztes lány súlylökőnkkel és aIV k. cs.-os lány csa
patunkkal vettünk részt aversenyen. Eredményeink:

Farkasinszki Mariann súlylökés XIII. hely; 4x600 mváltó IX. hely (Tokai
Gréta, Farkasinszki Mariann, Szakál os Edina, Farkasinszki Zita).

Június 14., NAP Diákolimpia ötpróba országos döntő, Budapest. A
megyei győztes lánycsapatunkkal vettünk részt a döntőben. Eredmények:
Lány IV k. cs. 3. hely!

(Farkasinszki Mariann, Farkasinszki Zita, Tokai Gréta, Gonda Barbara,
Szakál os Edina, Geszti Bettina). Egyéniben Farkasinszki Mariann 9. hely!
(100 m: 14.11 mp.; távolugrás: 449 cm; súlylökés: 10,21 m; kisIabdaha
jítás: 56,50 m, 800 m: 2:52.13 p.).

Felkészítő tanár, szakedző: Vaszkán Gábor

..

.9údOe&JZidő~ ludo-e8/ /{y~/<e/u:1v1

AVárosi Zene- és Művészeti Iskola szeretettel várja a2005/2006.
tanévben következő tagozataira ajelentkezéseket:

Zene: zongora, hegedű, furulya, fuvola, trombita, klarinét, harsona,
szaxofon, dob, gitár, citera, tangóharmónika.

Képző- és iparművészeti tagozat: rajz, festés, mintázás, kerámia,
!űzzománc, kézműves.

Tánc: moderntánc, modern-kortárstánc, társastánc, balett.
Szín- és bábművészeti tagozat: bábjáték, színjáték.
Jelentkezni lehet: 2005. szeptember i-jén (csütörtökön)

16.30-17.30-ig aRózsahegyi Kálmán Általános Iskola aulájában;
2005. szeptember 2-án (pénteken) 16.00-17.30-ig aVárosi Zene

és Művészeti Iskolában (Kisréti u. 27.), vagy az 581-830-as teleIonszá
mon.

Beiratkozás szeptember 5-én, 13.00-16.30-ig azeneiskolában.
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Egy hét a tánc jegyében
Idén második alkalommal került megrendezésre a

Kner Tánc-Sport Egyesület szervezésében előképző

tánctáborunk. A tábor elsődleges célja a fiatalok
felkészítése a versenytánc világára, illetve a tánc
iránti szeretet növelése a gyermekekben. Az idei lét
szám, nagy örömünkre, meghaladta a hatvanat.
Egészen a 6 éves kortól, a 17 éves korig vettek részt
a fiatalok az egyhetes táborban. Érkeztek hozzánk
Békéscsabáról, Tiszakécskéről, Mezőtúrról, Kondo
rosról is, de a legnagyobb létszámmal gyomaendrődi
fiatalok. Valamennyi helyi fiatal a Körös Menti
Alapfokú Művészetoktatási Intézményben kezdte a
társastánc alapjainak elsajátítását. A táborban
reggeltől estig zajlott a táncok oktatása. Reggel
bemelegítés, délelőtt csoportos órák, délután
különórák, majd ezt követte a kétórás edzés. A tábor
utolsó estéjén vetélkedőt rendeztünk, végül discóval
zártuk a péntek estét. Szombat délelőtt egy házi tánc
versenyt rendeztünk, ahol ténylegesen ki is derült,
kik azok a párosok, akik az idei Zánkai Gyermek- és
Ifjúsági Táncfesztiválon már versenyezhetnek. A Kner
Tánc-Sport Egyesület így 14 új párossal gyarapodott,
a gyermek I. korosztálytól az E Junior II. kategóriáig.
A táborban 5 pedagógus segítette a fiatal táncosok
munkáját, név szerint: Kurilla Enikő, Jeneí Éva, Kiss
Viktória. Hajas Tibor. Ök valamennyien a Magyar
Táncművészeti Főiskola harmadéves hallgatói,
valamint Timár Krisztián.

A táncosok nem sokáig pihenhettek, hiszen július
végén már kezdődnekaz edzések, majd augusztus 3
tól 9-ig ismét találkozunk a gyerekekkel, hiszen
edzőtáborunk lesz, ahol már vendégtanárokat is
fogadunk. A nyár fináléja pedig a Xl. Zánkai
Gyermek- és Ifjúsági Táncfesztivál és Diákolimpia,
melyre idén már 2 busszal indulunk, 82 fővel.

Összesen 31 páros áll rajthoz a gyomaendrődi Kner
Tánc-Sport Egyesület színeit képviselve. Kivánunk a
gyerekeknek sikeres felkészülést és eredményes
versenyzést.

Itt szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy
köszönetet mondjunk támogatóinknak, ugyanis
segítségük nélkül nagyon sok gyermek nem tudott
volna részt venni a táborsorozatunkon.

Timár Krisztián

HANGYA LAJOSNÉ

Gyomaendrőd

Körösök völgyében
Ülő csendes kis város,
Néhány utcája még sáros,
De szeretem...

Nem itt születtem, de itt élek,
Félek, égek és remélek.
Templomtornyok akert végén
Hirdetik az összetartozást, abékét.

Nagy Zopán (nagy Z.)
kiállításai

"Hús-másolatok" címen, a Rostélyos hús
boltban fotó-xerox rendhagyó kiállítását Cs.
Nagy Lajos nyitotta meg július 23-án.
Megtekinthető augusztus 13-ig.

Nagy Zopán .Időző-jelben" című folókiál
lítása Kapolcson nyílik a Poór-házban, a
Művészetek Völgyében július 29-én, s augusz
tus 7-ig láthatók aképei.

Az. alkotó 40-50 éves fényképezőgépekkel

készített (6x6-os formátumú) felvételeiből való
válogatás szeptemberben Varsóba utazik egy
kiállításra ...

KIÁLLíTÁS. A Vidovszky Béla Képtárban
gyomaendrődi fiatalok művészeti alkotásaiból nyílt
kiállítás, amely megtekinthető augusztus 23-ig.
Kiállítók: Csikós Irén, Izsó Sándor, Kovásznai Klára,
Kovásznai Nóra, B. Molnár Zsuzsanna, Nagy Attila,
Nehéz Lajos, Polányi László, Rávainé Farkas Éva,
Varjú Krisztián, Varjú Szabolcs.

REPTÉRFEJLESZTÉS. Elhelyezte Varga
Zoltán a Békés Megyei Önkormányzat elnöke és
Katona János területi igazgató a békéscsabai
repülőtér szilárd burkolatú kifutópályájának alap
kövét. Az esemény július 14-én volt. A megyei ön
kormányzat támogatja a reptér létrehozását erkölcsi
leg és anyagilag is.

Szabdalja számos holtág,
Ez kedvem legszebb virága,
Természet maga acsoda,
Akár anya ölelő karja.

Gyermekeink már itt születtek,
Büszkék afolyóI övező tájra,
AKNER családra, atájházra,
APáyer strandi perzselő homokra.

Felnőttként visszahozza őket aszívük,
Reményt ad nekik családjuk és hitük.
"Kikben bolyong akedves Hűség"

Slelkükben nemes egyszerűség.

Mind visszavágynak ecsodás tájra
Ahófehér Endrődre, sasokszínű Gyomára.

Zakariás Lívia
fotókiállítása

nynt július 22-én
az Apolló

Kávézóban.
Négy éve fotózik,
fő/eg utca-, egy
fajta hangulati
képeket készít.
Ez a második
tárlata volt a

főiskolás

alkotónak.
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2004. december el'ejével indult a Roma Közösségi Házban egy úgy
nevezett tanoda. Ennek lényege, hogy is!~olaidőn túl felzárl\óztató program
mal áll agyerekek rendelkezésére. Tulajdonképpen arról van szó - tájékoz
tatott Dógi János vezető, acigány önkOímányzat elnöke, képviselő-testületi

tag -, hogy~ülönböz6 képességfejlesztő programokat tartullic Továbbá
azon gyermel(el<nek, akik valamilyen tárgybóllemaradtak, esetleg megbuk
tak, korrepetálást biztosftsunl<. Ebben a programban a Cigány Kisebbségi
Önkormányzat af6 pályázó, aRózsahegyi Kálmán Altalános Iskola pedig a
konzorciumi partner, mivel az iskola pedagógusai végzik az oktató munkát.

AJ. utóbbi időben még néhány más program is indult nálunk. Például a
szülőkkel, intézményei\kel törtél16 kapcsolattartás. A mi, semlegesnek
mondható intézményünkben aszülő és az oktatási intézmény, apedagógu
sok közelebb kerülhetnek egymáshoz az általunk szervezett itteni :<özös ren
del'!ényeken. Rendeztünk már közös süteménysütést, éte/főzést. olyan
hagyományos ünnepek közös megünneplését, mint a Mikulás vagy a
Karácsony. Alkalmazzu!< a Freiniet oktatási módszert, l<ülönböző kommu
nikációs fejlesztest, számftógépes oktatást, megtartjuk a farsangot,
nőnapot, hlisvétkor például játszóházat. A játszóház-program egyéb!<ént
folyamatosan zajlik. A program keretében színházlátogatáson is voltak a
gyerekek Békéscsabán, de könyvtár-, múzeumlátogatáson vesznek részt
azok a gyerekek, akik egyébként ilyen helyekre nemigen jutnak el.
Megtekintették a debreceni állatkertet is, Ki mit tud?-on vetl8k részt,
tané.vzáró buli volt számukra, gyermeknapi focimérkőzésen rúghattál< a
gólokat .. Tehát a közösségi házban igyekszünk számukra általában min
den lehetőséget megadni a közös programokhoz. Természetesen cl szeg
regáció távol áll aprogramtól. Ez egy csoport, amiben vegyesen taiálllatók

h"
,
a ,

a gyerekek. AJ. a cél és a lényeg, hogy ez a tanoda egyféle második
otihonukká váljon, magukénak érezzék aszülők is és agyerekek is, s bár
mikor bármilyen problémával felkereshetnek bennünket. Ez a program
november 30-'g tart. Szeptemberben tervezünk táboroztatás!, sport háziba
jnokságot. Ám apótvizsgára való fell<észítés is beindul augusztus elsejétől

azon tanuló!o<nak, akik erre rászorulnak. Az iskola bevonásával lesz
lehelőségük cl tanulóknak a felkészülésre. Volt már ilyen nálunk, s erről

elmondhatom, hogy minden ide járt gyereknel< sikeres lell apó\vizsgá.ia. A
különféle progl'amok összesen mintegy száz gyereket érintenek. Például a
számí ógépes ké'Jzés harminc rőt mozgatott meg. Lesz még a Ki mit tud?
on kivül táncoi<tatás, bábozás, drámajáték, színházlátogatás,
"szülő-pedagógus klub" és egy prograrnzáró novemberben.

Ez az egész program tulajdonképpen az elói életek csök~<entése

érdekében történik. M. valljuk, hogy ha megisnrerkednek akülönböző cso
portokhoz tartozók egymással, akkor tisztább képet kapnak, és önálló
véleményt alkothatnak, hogy ne hagyatkozzanak a szokásos általánosítá
sakra az emberek, ne éljen tovább mindeniéle megbélyegzés, előítélet,

szólam ...
Hozzá szeretném tenni, hogy megjelent e tanoda-progiam második

része is, erre szeretnénk pályázni, szervezzük a konzorciumot. Ebbe
szeretnénk minden gyomaendrődi iskolát belevonni. A Bethlen iskolát is,
mert oda egyr több cigány tanuló jár, saprogramot ki !<ell terjeszteni rájuk
is. Cél, hogy segítsük őket, ilOgy az iskolát végig tudják járni. Egyébként
mióta aközösségi házunk működik, aBeth!en és aRózsahegyi is!<ola részt
vett már az els6 időkben is programjainkball. A \:e!epülés többi
intézményével is jó kapcsolatokat ápolunk - fűzte hozzá végül Dógi János.

k
•

A kisnyúl színrelép - új i lusztrá~ y maendrődről

NYllszi~ás viccet mindenki ismer. Nyuszika általában megy az erdőben, találkozik
általában aMedvével, és általában egymás kárára lesznek valamit. Anyuszikás vicc korunk
egyik jellegzetes népköltészeli alkotása, "szájrul szájra" száll, folyton alakul, változik.

Kisnyulas történetet Podmaniczky Szilárd ismer a legtöbbet. Az idei nyári könyvhétre
kötetnyi! ki is adott belőlük, Ahogya kisnyúl elképzelle címmel.

Akötet i16se aKisnyúl, aki egy napon elindul otlhonról, hogy megismerje avilágot. Sok
állattallalálkozik közben, s fokozatosan lérképezi fel acsaládi íészi<en kívüli világot, s ter
mészetes bölcsességgel, tiszta világlálással tanul mindenből, amivel megismerkedik. Naiv
rácsodál~ozássa[ szembesül minden úiial - s mivel még nem tudja, mi a hazugság,
miközben kinyílik avilágra aszeme, végig szembesíti is az igazsággal amás állatoi,at. Mint
az (ember)gyerek anagyokat, a felnőlleket. Klasszikus iejlődésregény, illetve irI pontosab
ban: fajlődés-mese:<önyv: akalandok során akisnyúl világról szerzett tudása egyre mélyebb
lesz, m2rt akönyv minden történetéből rejtetlludás szivárog, amely azonban sehol nem válik
didaklikussá, oktatóvá. ,lJ..z inlormációk nem adatszerűen, hanem a történetek szerves
részeként julna:~ akisnyúl birtokába. Akis olvasó pedig akisnylillal együtt tanuL

Al.. Ahogya kisnyúl elképzelte Podmaniczky első gyerekkönyve - azonban nem csak
ebben első, A ~ötelel ugyanis a gyomaendrődi Csemniczky Dávid illusztrálta, akinek ez az
első ilyen jellegű munkája.

Könyvet illusztrálni nem könnyű feladat, gyermekkönyvet talán még nehezebb. Az
illuszlrátort nem csak atéma köti, hanem acélközönség életkora és befogadóképessége is.
Egy gyermekne!< könnyebben érthető rajzok kellenek. inkább hagyományosak, mint újílók,
inkább figuratívak, s nem absztraktak. Ráadásul a Podmaniczky-szövegek - nagyrészt 
valós élőlényakr61 szólnak (kivétel ez alól például az ősnyúllal való talál!<ozás fejezete, amely
mind szövegben, mind i<épben alegerősebbek közé tartozik), agyermeknek tellát 'lan miilez
viszonyftania, ezért az illusztrációknak itt lellétlenül fel kell idézniük az általa ismert világot.

Csemniczky Dávid rajzai megleleinek ennek. Bájosságukkal kiválóan egészítik ki
Podmaniczky !<edves kis frásait. A képei, azonban nem csak témájukban illesz!<cdnek a
szöveghez - megformáltságukban is. Ahogya kisnyúl állal tanult információk pontosak és
tudományosan helytálló~, maga (a rajzolt) kisnyúl és a többi alak is pontos, atermészet
rajznak és az anatómiának megfelelő.

Akisnyúl sok történet hóse akönyvben, mert ajó kisnyúl is holtig tanul.
Oe a viccben nyuszikának van egy társa, a Medve. Podmaniczky Szilárd pedig

mostanában aszegedi Délmagyarország című lapban Medvéről szóló történeteket tesz köué.

Várható tehát egy újabb kötet, szellemes írásokkal és frappáns
címmel, és Csemniczky Dávid újabb rajzaival - mert nyerő csapa
ton nem hasznos válloztatn i.

(Podmaniczky Szilárd: Ahogya kisnyúl elképzelte. Illusztrálta:
Csemniczky Dávid. Bp., 2005, Palatinus Kiadó. 136 oldal,
2200 Ft)

Balogh Tamás
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A cári családot a forradalom kitörése után internálták, majd !<ésőbb

Tabolszkba szállították ől<et. 1918. április 22-én leváltották a cárhoz hű

katonákat, és vörösgárdistákat neveztek ki a család őrzésére egy vörös
komiszárius vezényletével. Felsőbb utasításra folyó év május 1-jén a cárt
Jekalyerinburgba szállították. Felesége, Alekszandra Fjodorovna is i<övette
férjét az egész családdal együtt. (Mária, acári család másodszülött leánya,
és még a három másik leány. Acárevics Tabolszkban maradt, és később

követte szüleit. Jekatyerinburgban egy jómódú kereskedő (Spalyjev) házá
ba zárták acsaládot (a lényképen látható). Az őrség orosz, részben magyar,
német volt hadifogoly vörösgárdistá!<ból tevődött össze. Július 16-án az
épület pincéjében végezték ki őket orosz terroristák. Atetemeket avárostól
húsz versztnyire (egy verszt = 1067 méter), az erdő egyik tisztásán hantolták
el.

Pérvájá-Rjécska fogolytábor bejáró része, melyet japán katona őriz. A
japánok, amikor elfoglalták Kelet-Szibériá!, ahadifogoly táborok őrzését is
átvették. Atábor Habarovszktól délre volt. (A fénykép 1919 augusztusában
készült)

A vlagyivosztoki temetőben a hadifoglyok egy csoportja búcsúzik az el
hunyt fogolytársaklól1920. szeptember 20-án. (Akkoriban Vlagyivosztokot
Vladivosztokként írták)

Ezt ahajót anémetek teherszálirtásra ilasználták, melyet az amerikaiak
elfogtak, és a foglyok hazaszál mására használták fel. 1920. október 24-én
érkezett avlagyivositoki kikötőbe, és 1765 magyar hadifogoly indult el egy
nappal később (október 25-én) hazafelé. Indulás előtt fedetlen fővel

elénekelték a magyar himnuszt. Ahajó megkerülte Azsiát, több kikötőben
lehOigonyzott, majd a fiumei kikötőben ért véget a hosszú út, melyen a
három endrődi is rajta volt. (Farkasinszl<i Imm, Gyuricza Lajos, Hunya
Lajos.) A Meinam nevű hajón kívül a hazaszállításban részt vett a
Steigervvald és aFrankfurt nevű hajó is.

Mészáros Frigyes aháború kitörése után önként jelentkezett a frontra.
Ott találkozott Liziczai István falubeli katonával. Részt vettek a Kárpátok
keleti részén folyó harcokban. 1915 tavaszán estek fogságba, és kelet felé
irányították ő:<et. Kezdetben gyalog, lovas szekéren, majd vasúton vitték
őket Szibéria relé. Több heti utazás után (közben a nagyobb állomásokon
napokig állt avonat), mely az egyetlen Transzszibériai Vasúlvonalon haladt.
Eljutottak földünk legmélyebb tavához, aBajkál-tóhoz. Innen továbbhalad
va érintették a Csita nevű települést, ahol szintén sokáig állt a foglyo!<at
szállító teherszerelvény. Szibériai viszonylatban nézve egy jól öltözött rMi
szóli avagonokban lévő foglyokhoz, hogy kellene neki olyan ember, aki ért
a lovak gondozásához. Mészáros Frigyes azonnal jelentkezett, és ahivata
los elintézés után elindultak az új gazda lakására, aki földtulajdonos,
kereskedő, vállalkozó volt. A lovak gondozásán kívül áru szállításával kel
lett foglalkoznia. Közben a tulajdonos lányával összebarátkozott, aki
ápolónő volt. Egy év eltelte után ketten, lovas szekéren, nyugat felé mentek,
Tomsz1<ba, de közben alovaik megszöktek, ezért vonattal fol~F(atták útjukat.
Tomszkban egy raktárban dolgozott, így a megélhetés biztosítva volt.
Közben született egy lányuk -'928-ban, akit Nyinának neveztek el.

Aharmincas években Sztálin olyan rendelkezési ilozott, hogya háború
befejezése után az ott maradt ellenséget ki kell toloncol ni az országból.
Ugyanis nem megbízható személyeknek tartotta őket. rgy került sor ailaza
jövetelére 1937. december 2-án Endiődre, szülőföldjére. A hazaérkezése
alkalmából a helyi plébános Ilálamisét tartott, és a nagy tiszteletnek
örvendő Ujházi Miklós kántor, az általa készített egyházi dallamra írt
szöveget elénekelte.

Az első feleségétől, aki békéscsabai volt, hivatalosan elvált, és 1951
ben újból nősült, egy fia született. Az orosz Nyina lányának két fia született.
Mészáros Frigyes hosszú, viszontagságos élet után 1970-ben hunyt el,
költözött az örökl<évalóságba.

Nyina az 1990-es évek elején eljött Magyarországra, Endrődre, édes
apja sírjához Afényképen akél féltestvér látható, amint gyertyagYújtáshoz
készülődnek asíremlék felett. Mindketten sokáig a sírnál tartózkodtak, és
emlékeztek. Hatnapi itt-tartózkodás után egy '(asak földel vitt asírról édes
anyja sírjára, Szibériába. Az ő élete is véget ért 1994-ben.
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Folytatás a 9. oldalról

A sírnál

*Hazakerült hadifogoly hálamiséjén
(dallama: "Előtte van, oh kegyes Atya ... ")

Huszonkét év telt el, az akkorll Ifjú hadifogoly felett, IIMíg zsákmányát kiad
ta arém: liA rettegett Távol-KeleV/És Mészáros Frigyes eiébeiiMegnyílt az
út hona felé/IDe itthagyott szülői helyett/IMár csak akét sírt ölelé.
Mi megvan, sem arégi többé://Különváltak az otthonok/lAz évek is tovább
haladtak/IS mint rég, nem oly gondtalanok.//Csak a teplom maradt a
régi.!/Hová asok szív menekül/I - Kivált az elhagyottak szíve, - liA zaklató
bajok eiül
Itt ért haza ...simára késztilAz isteni szent oltalom/IMely védte őt, míg száz
veszélyllKörötte, minden oldalon dúll.//Szülőföldjén, rokoflszívek közVIMíg
alelke hálát rebeg/INe fájjanak az elviselt ésllA még ma is sajgó sebek.
S egy új élet felé haladván/INagy lsten, kér, vezesd, segéld/IAdj szebb
jövőt, hogy áldva-áldjonllHozzá való kegyelmedért.
AMEN!

Ujházi Miklós, endrődi kántor és Hunya Alajos

Kajakos hírek
Anyár akajaksport főszezonja, ajúlius hónap pedig különösen az a

gyomaendrődi kajakosoknak. Ebben a hónapban minden hétvégén
valamilyen versenyen vesznek részt, amelyek között van akét legrango
sabb megmérettetés aVidék- és az Országos Bajnokság.

Nézzük az idei év eseményeit, eredményeit! Egy kemény, téli alapozás
után már al ig várták agyerekek avízi edzések kezdetét. Ahosszúra nyúlt
tél miatt ez csak március végén történhetett meg, de az első vizes edzésen
ott volt minden sportoló. Az első verseny, amelyen az egyesület részt vett,
május 14-én a győri Országos Maraton Bajnokság volt. Itt csak a leg
nagyobb versenyzőink vettek részt. A meglehetősen kemény, a kajak
sportban ismeretlen közelharcoktól sem mentes futamokban, tisztes
eredményt értek el versenyzőink, Alegjobb eredmény Fazekas Nándor 4.
helyezése.

Ezután következett június 4-5-én a Tisza Régiós Diákolimpia,
Szegeden a Maty-éri kajak-kenu pályán. A gyerekeknek külön élményt
Jelentett anemzetközi versenyeknek is otthont adó vízen evezni. Itt már
valamennyi versenyző rajthoz állt, és rögtön megmutatkozott, hogy az
utánpótlásunk nagyon reményteljes. Több olyan versenyző is volt, akinek
szinte ez volt az első versenye, és mégis kimagasló eredményeket ért el
Eredményeink: Csőke R. 7., Csőke Zs. 12., 6., Fazakes Gy. 1., Fazekas
N. 3., 6., Gellai A. 5., Gellai T. 4., Hunya Gy. 4., Giricz P. 3., Hunya P. 8.,
6., Kolozsvári K. 6., Kondor B. 13., 9., Kurilla Zs. 2., Rákosfalvi D. 6.,
Szendrei D. 3., Kéri V. 3., Gellai T. 3., Tótka S. 1., Gyarmati B. 1., Kiss Cs.
1., Ágoston K. 2., Timár R. 4. helyezés.

A szép eredmények ismeretében bizakodva vártuk az Országos
Diákolimpiát, amely a VelenceHónál került megrendezésre június
17-19-én. Ismét bebizonyosodott, hogy az akemény és lelkiismeretes
munka, amit versenyzőink szakszerű edzői útmutatással végeznek nap,
mint nap, meghozza a gyümölcsét. Több versenyzőnk is országos
diákolimpiai bajnok lett. De itt is, mint valamennyi eredménynél, elmond
ható: nincs szégyenkezni valónk az eredmények tekintetében.
Helyezéseink: Csőke R. 12., Csőke Zs. 14., 7., Fazakes Gy. 1., Fazekas N.
2., Gellai A. 4., Gellai T. 4., Hunya Gy. 1., Giricz P. 4., Hunya P. 14., 7.,
Kondor B. 15., 7., Kurilla Zs. 2., Rákosfalvi D. 3., Kéri V. 1., Tótka S. 1.,
Gyarmati B. 1., Kiss Cs. 1., Ágoston K. 1., Tímár R. 3. helyezés.

Az iskola befejezését követően egyhetes edzőtábor következett, majd
abékésszentandrási verseny.

Akövetkező helyszín ismét aVelencei-tó volt, itt aVidék Bajnokságon
vettünk részt. Ez averseny, mint nevéből is kiderül, avidéki egyesületek
versenye, abudapesti egyesületeknek külön van megrendezve abajnok
ság. A rövid távú versenyek (1000 és 500 m) esetében itt lehet jogot
szerezni az Országos Bajnokságra. Afentiekből adódóan nagyon rangos
mezőny áll rajthoz akülönböző versenyszámokban. Eredmények: Csőke
R. 7., 8., Csőke Zs. 7., 8., Fazakes Gy. 3.,4., Fazekas N. 3., 8., Gellai A.
7., 4., Gellai T. 17., 2., Hunya Gy. 2., 1., Giricz P. 28., Hunya P. 7., 8.,
Kondor B. 23., 8., Kurilla Zs. 2., 2., Rákosfalvi D. 7., 4., Kéri V. 3., 1.,
Tótka S. 2., 2., Gyarmati B. 14., Kiss Cs. 7., 8., Ágoston K. 2., 1., Tímár
R. 25. helyezés.

A következő a szarvasi verseny, ahol minden évben nagyon sok
egyesület vesz rész, így ez is egy kifejezetten nagy megmérettetés a
sportolóink számára.

Akövetkező versenyűnk július 23-24-én agyomaendrődi Viharsarok
Kupa volt, ami Gyomaendrőd egyik legnagyobb rendezvényévé nőtte ki
magát. Ebben az évben az Országos Bajnokságot megelőző hétvégén
került megrendezésre, így különösen sok egyesület (13) vett részt a
versenyen. Az időjárás lehetett volna jobb is, de afutamok alatt már nem
esett az eső, és szerencsére a folyó is viszonylag kis sodrású volt, az
áradás ellenére is, így kellemes körülmények között zajlott averseny. A
verseny rendkívül jó hangulatban zajlott le, és tekintettel asok sportolóra,
komoly küzdelmek zajlottak avízen. Ahazai pályán aversenyzőink is min
dent beleadtak, ezért sok szép eredmény született: Csőke R. 3., 3., Csőke
Zs. 4, 2., 2., Fazakes Gy. 2., Fazekas N. 2., 3., Gellai A. 3., Hunya Gy. 2.,
Giricz P. 5., Hunya P. 2., 2., 2., Kondor B. 5., 2., Kurilla Zs. 2., Rákosfalvi
D. 3., Kéri V. 1., Gellai T. 3., Tótka S. 1., Gyarmati B. 1., Kiss Cs. 2., 3.,
Ágoston K. 1., Tímá(R. 5. Tímár T. 3., Bukovszki P. 3. helyezés.

Akövetkező, de egyben alegfontosabb verseny július 29-31-én az
Országos Bajnokság.

Afenti összefoglalóból látható, hogya Körös Kajak Sportegyesület
versenyzői nagyon sok szép eredményt értek el eddig, és ez várható a
következő versenyeken is. Azt is mindenképpen meg kell említeni, hogy
nem csak a dobogós helyek az értékesek, hanem sok esetben egy 15.
vagy 25. helyezés is nagyon komoly érdem, hiszen ebben a sportban
nagyon erős mezőny van, már az első korcsoporttól kezdődően. Nem
véletlen, hogya kajak-kenu talán a legeredményesebb magyar sportág.
Már az általános iskolás korosztályokban is sokszor 40-50, sőt néha 60
gyerek viaskodik egy futamban.

Augusztusban várjuk a kajaksport iránt érdeklődő gyerekeket, akik
részére tábort szervezünk, ahol naponta két foglalkozáson, szakszerű

edzői útmutatással ismerkedhetnek a kajakozás rejtelmeivel. Érdeklődni

lehet a vízi telepen edzés időben, illetve a06/30/8587-467-es telefon
számon. Tekintsék meg a honlapunkat (www.koroskajak.hu) is, ahol az
eseményekről képes beszámolót is találnak.

Körös Kajak Sportegyesület
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Könnyűszerrel. lemon
dani a dohányzásról?

. Igen, ma már ez is lehetséges!
Ez év elején kezdte meg tevékenységét egy

országos hálózat tagjaként a debreceni székhe
lyű Szmoki Kúra Iroda; mely igen komoly segít
séget nyújt a dohányzással felhagyók számára.

Az egyszeri, húszperces kúra során a leg
erősebb nikotinfüggőségűpácienst is megsza
badítjáka kínzó elvonás i tünetektől.

A biorezonanciás kezelés a páciens számára
alig érzékelhető, a készülék a diszharmonikus,
níkotinos jeleket kioltja, az egészséges
rezgéseket felerősítve juttatja vissza az emberi
szervezetbe, ami ezáltal olyan állapotba kerül,
mintha sohasem dohányzott volna!

A kezelést követően nem jelentkezik a niko
tínéhség, a cigaretta utáni vágy, így a
dohányzásról való leszokás most már csak
elhatározás kérdése.

Az éveken, évtizedeken át megszokott moz
dulatsor hiányérzetét is döntő mértékben
csökkenti a kezelés, így teljes a siker, a vissza
szokás esélye minimális, alig ötszázalékos.

A kezelésnek elienjavallata nincs, bárki
igénybeveheti, tekintettel arra, hogy a szervezet
saját jelrendszerével, saját jel erősségével dol
gozik.

A dohányzással felhagyóknak a kezelés előtt

egy órával el kell szívniuk egy cigarettát félig
- ezután már nem szabad rágyújtani! - és ezt a
hosszú csikket a kezelésre vinniük kell.

A kezelést követően egy négynapos.
. ivóvízkúrát - napi 2-3 liter - kell tartani a teljes

siker érdekében.
A kezelés helyben történik, így Önnek nem

kell utaznia, díja 7000 Ft, de a szervező - ez
bárki lehet! - minden páciens után 1000 Ft
jutalékot kap!

A kezelésről bővebb felvilágosítás, illetve
időpontegyeztetés a 70/5929-669-es vagy a
30/903-8217-es telefonszámon kérhető.

PATyoLAT GYOMÁN
A KOSSUT~ u. 18. sz. AlATT (AZ UdVARbAN)

VEGYTiSZTíTÁS, RU~AfESTÉS, MOSÁS, bŐRRU~ÁZAT TiSZTÍTÁSA

kEdVElő ÁRON, Rövid ~ATÁRidŐRE.
NyiTVA: ~ÉTfőTŐI pÉNTEkiG 9-15 ónÁiG

KözülETEkNEk ~ÁZTól ~ÁziG SZÁllíTÁsi

?Itwtt~a~?
Aklimatizált helyiség már nem luxus!
Minőségi klímák garanciával, elérhető áron.

Szereltessen lakásba, üzletbe, irod ába,
GGREE műhelybe klímaberendezést! • LG

Meglévő berendezése baktérium
Ytidea és atka ell.en.i ti~ztítás.át, ~

karbantartasat blzza ram! ~
Hűtökamrák építését, javítását vállalom.

~~~,~,~!
Kis költséggel szereltessen

központi porszívó berendezést!
BI;;~~.~l Tervezéssel, kivitelezéssel keressen fel!

5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 25.
Tel./Fax: 66/386-980 • Mobil: 30/6190-570

AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja"33.
Gyomaendrődi Autósiskola

az alábbi időpontban és kategóriákban
tanfolyamot indít

Gyomán: 2005. augusztus 11-én 17 órakor
Endrődön: 2005. augusztus 11-én 17 órakor

(Déryné Múvel6dési Otthon)

Személygépkocsi,
motorkerékpár, "

segédmotoros kerékpár
Jelen/kezni: Gyomaendrőd. Kossuth u. 18. Telefon: 66/285-556, 06/30/4025-878

Foglalkozások: kedd, csütörtök 17-20 óráig
Ügyfélfogadás: hétfő, szerda. 17-18 óráig Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

Gépjármű-tulajdonosok, figyelem!
Vá!!a!kozásom keretén be!ü!:

Gyári, új gumiabroncsok árusítása személy-,
teher-, mg.-i gépjárművekhez,

valamint targoncához. tf
Továbbá vállalom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű TI!Qt

és targonca gumiköpeny szerelését,
javítását, centírozását

Érdeklődni:

Katona György gumijavító
55üü Gyomaendrőd,Bajcsy-Zs. út 1ü7.

Te!.: 66!285-127 Nyitva: H-P: 8-17-ig, Sza.: 8-12-ig.
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Alapozza meg jövójét, tanuljon a KISOSZ-nál! (OKÉV: 06-01 73-02, FAJ: AL-0181)

Várjuk jelentkezését!
2005. évben induló, államilag elismert szakképesítést nyújtó tanfolyamainkra!

GYOMAENDRŐDÖN 2005. szeptember 8-án
MŰVELŐDÉSIKÖZPONT, Kossuth L. u. 9. szám

KERESKEDŐVÁLLALKOZÓ (68 OOO Ft),
VENDÉGLÁTÓ VÁLLALKOZÓ (68000 Ft),

ABC-eladó + pénztárgépkezelő (78 OOO Ft)
A képzési támogatásokról érdeklődni lehet a Munkaügyi Központ helyi kirendeltségeín!

Részletfizetés lehetséges! Adókedvezmény igénybe vehető!

Részletes tanfolyami tájékoztatás és jelentkezés:
KISOSZ, Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 4/1.

Tel.: (66) 325-997; 327-193; 451-741; (30)9354-371
E-maii: bmkisosz@bekesnet.hu

•• •• ••

ELKOI'JOZTUNK' Július 4-től aHősök útja 53. sz.
L • alatt várjuk kedves vásárlóinkat!

LÁTSZERÉSZ ÜZLET
GYOMAENdRŐd, SZAbAdsÁyTÉR 5. TElEfON: 284~255

INCjYENES kOMPUTERES SZEMVizsCjÁlAT
H/K.'P.,Szo. dÉlElőTT

SzTK,vÉNYEk bEvÁlTÁsA • SZEMüvECjEk kÉszíTÉSE,
jAvíTÁSA • OpTikAi cikkEk, NApszEMüvECjEk

NACjY vÁlAsZTÉkbAN kApHATÓk
AUGUSZTUSbAN 20%....05 NApSZEMÜVEG vÁsÁRl

GYORS ÉS pONTOS kiszolc;ÁlÁsSAl vÁRjuk kEdvES vÁsÁRlóiNkATI

TisZTElETTEl: Szarfi..a GaIa !,\TS2ERÉSZMESTER

~ . Körösi Weeke.nd Hor~~sz-~~~ '.
'~hObbY-. kemplngszakuzlet ~:Ú/

. , , ~

HORGASZFELSZERELESEK
- teljes márkakínálat

FOLYAMATOS AKCiÓK!
Állateledel: minden alap- és prémium kategóriában
Endrőd. Hídfő út 12. Tel.: 06/70/2610-472
Nyitva: 8-17 óráig. szombat, vasárnap 8-12-ig

GYOMAENDRŐDIBÚToRBoLT
Kisréti utca 36. szám (volt Tejcsarnokkal szemben)

,.

AKCIO!!!
ABútorboltban, a gyártótól kapott kedvezmények alapján,

I. osztályú, hibátlan termékek óriási,
akciós vására a készlet erejéig!

• 6db-os konyhai garnitúrák 49900 Ft-tól
• Fa étkezők, 4-6 személyesek 38 OOO Ft-tól

Széles méret, és színválasztási lehetőséggel
kiegészítő kisbútorok és szekrénysorok

• TV-állvány 9500 Ft-tól
• Szekrénysarok 32 OOO Ft-tól
• 1,6 fm széles szivacsos franciaágy 26 OOO Ft-tól
• Egyszemélyes szivacsos heverő 14 OOO Ft-tól
• Aliz 3+2+1-es ülőgarnitúra 95 OOO Ft
• Aliz 3+1 +1 ülő garnitúra 91 OOO Ft

Két bank áruvásárlási hitel lehetősége, helyszíni ügyintézéssel!
Várunk minden kedves érdeklődőt!

Nyitva tartás: hétfőtól péntekig: 9-17 óráig,
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MÁGUS-COMP
Számítástechnikai szaküzlet és szerviz

• Számítógép konfigurációk összeállítása igény szerint
• Részletfizetési lehetőség
• Használt alkatrészek értékesítése és beszámítása
• Számítógépek, nyomtatók, monitorok javítása rövid
határidővel

• Új és utángyártott festékpatronok, tonerek és ezek töltése
• Szakkönyvek
• Internet előfizetés (mikrohullámú,

telefonvonalas), és kártyás
• Helyi hálózatok tervezése, kivitelezése
• Fénymásolás, faxolás, nyomtatás,

szkennelés, internetezési lehetőség

Ajánlatunk:
• Digitális anyagról fényképelooívás 3 napos átfutási idővel

• 9x13-as méretben: 39.- Ft / db
• lOxl5-ös méretben: 49.- Ft! db
Címünk:
5500 Gyomaendrőd Fő út 230. (A Gimnáziummal szemben.)
Tel/fax: 66/581- 610 E-maiI: magus-comp@bekesnet.hu
Nyitva tartás: Hétfőtől péntekig 8-tól 12-ig és B-tól 17 óráig.

Az árak vállovalás jogál fenntanjuk

,4nihó~
Gyomaendr6d, Apponyi u. 17/1.

Nyitva tartás: kedd-péntek: 9-12-ig, 14-17-ig,
szombat: 9-12-ig • Hétfő szünnap!

E~ varroda Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. alatt

Varrodámban vállalom:

női felsőruházat
hozott anyagból, gyermek mérettő/ anői extra méretig egyedi méret

szerint felsőruházati termékek készítését. Szoknyák, b/úzok, nadrágok,
alka/mi ruhák, kosztümök, alkalmi és táncruhák készítését is.

Nyitva tartás: ahét minden napján 8-17 óráig.
Gyors határidő, kedvező árak. Telefon: 66/386-479/23, 06/30/5648-740

(-----------~---------,
RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK
Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

Telefon: 06/30/3932-162, 06/30/9533-594

REÁLIS ÁRON VESZEK
• boltberendezést • hagyatékot, régiségeket, ócskasá
gokat • régi stílbútorokat • parasztbútort (szekrény,
asztal, kaszli, sublót, falitéka, konyhaszekrény, láda,

szék, tükör és tükörasztal, kredenc)
Fizetés azonnal, készpénzzel!

\.. ~~~ai_z.=~t:.G!~m~~~r~d~r:.0~s~a:.: ~9~ .J

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

Telefon: 06-66/282-802, 06/30/6384·690, 06/30/6388-953

• Fürdőszobáját felújítja?
FIGYELMÉBE AJÁNLOM:

csaptelepek, német piacvezető KERMI radiátorok,
ötrétegű csövek, idomok,

boylerok, kazánok, fürdőkádak, zuhanykabinok kaphatók.
Ajánlatunk:

idomvasak, kerítésanyagok
STIHL láncfűrészek és tartozékaik

OTP áruvásárlási hitelakció!
Ügyintézés a helyszínen!

.MJKROBUSZ'BERELHETŐt
.._9 sz~m_élyes_, klíJ!lával! .Érd.: 20/9506-703

ÁLLÁST AJÁN LI Asztalosipari cég
ÚJ BÚTOR GVÁRTÁSÁHOZ ÉS RÉGI FENVŐBÚTOR JAvíTÁSÁHOZ

önállóan dolgozni tudó bútorasztalosokat, asztalossegédet keres.
Jelentkezni a 06j30j9533-594-es telefonszámon lehet

MŰHOLDAS,FÖLDI ÉS WiFi
antennák

..

Egész nyáron, kedvezőárakkal
várjuk az érdeklődó'kef.

Telemax Távközléstechnika
Békéscsaba Gyóni G u. 6, Tel. :66/442-75
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ÁFÉSllgazgatósága

[ AFÉSZ

••
OMarl Dz elhá

Hidegburkolást vá alok
Haveida János 06/20/5401-300, 66/283-587

ICa>eJ
A Gyomael1drod és Vidéke ÁFÉSZ emléE

kezteti tagjait, hogy a tagsági részjegy
értékét a küldöUgyúlés 5000 ft-ban
határozta meg.
A részjegyek kiegészítésére 2005. augusz
tus 31-ig van lehetőség.

Felhívjuk figyelmét: ha részjegyé nem
egészíti ki, tagsági viszonya me szün
tetésre kerül.

TAPÉTA,FESTEK
ÉS AJÁNDÉKSZALON

5500 Gyomaendrőd,Kossuth u. 45.

Tapéták
Fűrészporostapéta akciós áron
800 Fl/tekercs
Készletünk új mintákkal felfrissült!
HÉRA 16 l-es 4100 Fl, amíg akészlet tart .

Festékek ~

Egyéb ajánlatunk II:!"t"!":'II'."'ti

műanyag áruk
viaszos vászon
fürdőszoba szőnyegek

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig: 8-12-ig, 13-17.30-ig,
szombaton: 8-12-ig

Telefon: 66/386-553; 06/70/5037-612

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
~Gabonamoly·,zsizsikgázosítás~
:MAGTÁRFERT6TLENíTÉS:
: csótány-, hangyairtás :
: Petrovszki, 66/386-203, 06/30/3615-162 :• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Fém;képezőgépek,Filmek, Fotáalbumok.
Ajándékutalvánl,Jt is ojándékozhat!

Arany- és bővülő ezüstékszer kínélatunkkal
állunk rendelkezésére!

Aranl,J- és ezüstékszerek javítása, tört oronl,Jbál
ékszerkészítés.

Tört aram; azonnali cseréje! Arany, ezüst még
mindig nálunk o legkedvezőbb áron!

Folyamatos. AGFA akciókl
AmatőrFIlm kidolgozás. Audio- és videokazetták
széles választéka, digitális Felvételek Fénl,Jképre

másoláso!

OMart Üzletház Fő út 216.. Tel.: 284-815

TÜZÉP.TELEP
Gyomaendrődőn,az endrődi vásártéren

építő anyagok gyári áron
oltott mész· orosz szén,
akác, vegyes tölgy tűzifa

Értékhatár felett kedvezményes házhozszállítás

Tüzelőutalványok beváltása!
Telefon: 06/30/3343-791,06/30/6318-071,66/284-812 este

Az OMart könyvesboltban július 15-tól
gobelin kiállítás látható.

Iskolakezdésre szerezze be o kötelező olvasmánvakot.
ameivekhez olvasónapló is kapható!

Ablak-zsiráf. Gőgös Gúnár Gedeon, Mosó Moso
Tesco-áron beszerezhetők!

OMart Könyvesbolt az OMart Üzletházban
Gyomaendrőd, Fő út 216. Tel.: 284-815

TEKINTSE MEG NYARI
ÁRUKÉSZLETÜNKETI

géprongy folyamatosan
kapható!
Nyitva tartás:

hétfő: 8-17-ig, keddtől péntekig: 8.3O-17-ig,
szombaton: 8-12-ig

,\U TI

~
~
'U~\

GYOMAENDRŐD

Bajcsy-Zs. út 63.

BELSŐÉP~ÉSlE:r .
SZÁRAZEpfTÉS D~:""',,-::-._

GaJ. •
GYOMAENDRŐD
06-3013326-075

Építkezik? Keresse Gellait!
Kazettás és gipszkarton álmennyezetek,

gipszkarton válaszfalak, burkolatok.
Padlásterek, tetőterek beépítése, átalakítása,
külső-belső hőszigetelés, tetőzsindelyezés

GYOMAENDRŐD, HŐSÖK ÚTJA 51.
TEL.: 66/282-440, 06/30/6278-234, 06/30/3326-075
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KINAI NAGYARUHAZ
Gyomán, aHősök útja 48. szám alatt.

• Férfi-, női és gyermekruházat
• Fehérnemű

• Cipő, bőrdíszmű, táskák
• Műszaki cikkek
• Ajándéktárgyak, faliórák
• Háztartási felszerelés, edények
• Játékok

Minden héten
új árukészlet érkezik!

SZERETETTEL VÁRJUK
KEDVES VÁSÁRLÓiNKAT!

CSEMPECENTRUM
ÉS,

CSILLARSZALON

AUGUSZTUSBAN IS AKCiÓ!!!
10 % kedvezmény továbbra is kerti bútorainkra!

20 % kedvezmény kültéri álló lámpáinkra,
augusztus 1-től augusztus 20-ig!

170x70 cm akryl kád: 27900 Ft
"SO"-as zuhanyzókabín, szögletes: 14500 Ft

Porcelán szaniterek, fürd6szobai kiegészítők, tükrök
fróasztali lámpák:1920 Ft-tól sulisoknak

Párologtató, muránó üveggel: 7900 Ft helyett 6900 Ft-ért

Mediterrán burkol6kövek folyamatosan bővülő készlettel kaphat6k!
5500 Gyomaendrőd,Toldi út 1/1.

A mezőberényi úton, a helységnévtábla után 200 m.re.
Nyitva tartás hétköznap: 8.00-t6117.30-ig; szombaton a.00-t6112.00-ig

Tel./fax: 06/66/284-528, mobil: 06/20/9667-647
Békés megye területén 40 OOO Ft feletti vásárlás esetén

DíJTALAN HÁZHOZSZÁLlíTÁS!

MJKR08USZ 8ÉRELHETŐ!
9 személyes, klímával! Érd.: 20/9506-703

Gyomaendrédt Hiradó • Gyomaendröd Város Önkormányzatának lapja. Felelés szerkeszté: Biró Károly
Kiadja: Gyomaendréd Város Képviselé-testüIete • 5500 Gyomaendréd. Szabadság tér 1. • Tel./fax: 66/581-237. fax: 66/283-288

A kiadásért felel: dr. Csorba Csabajegyzö • Készült: Balu PI1nt Bt. Gyomaendréd. telefon: 06/66/283-489
E-mail: gyehtrado@freemail.hu • TeIjeszt1k a gyomaendrödt kereskedék. Engedélyszám: lll/PHF/ lOB/BE ISSN 1417-7390
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p------------------------
ELSÖ LAKÁSHOZ JUTÁS....

Gyomaendrőd Város Önkormányzata tájékoztatja
atisztelt Lakosságo!, hogy 2005. szeptember 15. napjáig

újabb kérelmet lehet benyújtani
a fiatal házasok első lakáshoz jutásának

(lakásépítéshez, vásárláshoz, illetve bővítéshez) támogatására.
Abenyújtás helye: polgármesteri hivatal humánpolitikai osztálya.

Akéíelmek elbírálása október 31-ig megtörténik.
Az elbírálás aképviselő-testület humánpolitikai bizottsága

hatáskörébe tartozik. Abenyújtási határidő elmulasztása jogvesztő!

DR. DÁVID IMRE polgármesteri-----------------------_.Katasztrófahelyzet. Képes beszámoló a 2-3. oldalon

GENERALI BIZTOsíTÓ
Teljes körű ügyintézés

• kárfelmérés • korrekt. gyors kárrendezés
• vagyonbiztosítás (lakás. üzlet. üzem... stb.)
• kötelezö felelösség-. Casco-biztosítás
• életbiztosítás • nyugdíj-elötakarékosság
• egyéb módozatok az ügyfél' igényei szerint

GYOMAENDRÖDI KÉPVISELET:
Kiss Lajosné (Éva) Gyomaendröd. Madách u. 2/2.

Tel.: 66/284-989. mobil: 30/2660-788

,.,. ,.

~
MUSZAKI VIZSGA AKCID!
. ASzarvasi Autócentrum

I-~'~I"A'} • HATÓSÁGI DíJAS....,.

műszaki vizsgáztatást tart

• SlEMÉLYGÉPKOCSIK (7170 Ft)
• 3,5 t alatti tehergépkocsik

• utánfutók részére
szeptemberben 6-án, 13-án, 20-án és 27-én!

Környezetvédelmi vizsgálatot (zöldkártya)
alacsony áron, gyors ügyintézéssel vállalunk!

Szarvas, Kazinczy u. 4. sz.
Jelentkezés:

66/313-882; 215-494/16-os mellék
SZARVASI AUTÓCENTRUM

5540 Szarvas, Kazinczy út 4. 5500 Gyomaendrőd, Fő út 140.
Tel.: 66/313-882, 312-839 Tel.: 66/386-322

A TARTALOMBÓl:
A BELVIZRŰL 2-3. oldal
Bérlakás-pályázat 3. oldal
Beiskolázási támogatás 3. oldal
Judo-táboroz6k 5. oldal
Motort kaptak a rendőrök 7. oldal
Franciaországban jártak ~ 6. oldal
Schöneckbe készül a Rumba 10. oldal

.Ágoston Sándorról 5. oldal

................................................•.............

~ HITELÜGYINTÉZÉS, BANKI HÁTTÉRREL!
: Gyorsan, szakszerúen, ügyfélcentrikusan, egyedi igény szerint,
: felelősséggel! 500000 Ft-tól 30000000 Ft-ig • FORINT és DEVIZA alapú
: hitelek! 4 éves tapasztalatta[! • Lakás célú és szabad felhasználású
: hitelek! • Igényelhető: építkezés, új és használt lakás vásárlása, bővités,
: korszerűsítés, felújítás, garázs, hétvégi ház, építésí telek, üdülő, valamint
~ termőföld vásárlásra! • HITELKIVÁLTÁS!
••• ! ••••~ ••••••• , •••••••••••••••• , ••••••••••••••• " ••~ ••••••••
: UJ! FESIEKRAKO PROGRAM 30: UJ! OTTHONTEREMTO TAMOGA- :
: éves korig, 10% önerővel vagy: TÁS 35 éves korig, használtlakás :
: önerő nélkül is, állami kezes-: vásárlása esetén 50%-os :
: ségvállalással, 50%-os szoc.pol.: szoc.pol. igénybe vételével. :
~ ...•...•...•.........•.••••••,........••..•••...............,

Terhelt ingatlanra is plusz hitellehetőség!!1 Hitelkamat már 2,49%-tÓ[1 :
Köztisztviselői és közalkalmazotti hitelek. állami garanciával, :
12,5-25 MFt-ig. :
Szolgáltatásunk díjmentes, vagy kedvezményes díjú, a hitel típusától:
függóen!
Leinformálhatóak vagyunk'

AZ ELVÉGZETT MUNKÁÉRT FELELŐSSÉGET VÁLLALUNK! HíVJON BIZALOMMAL!
Tóth Jánosné Tóth János Boros Krisztina

üzleti főtanácsadó területi képviselő asszisztens
06/20/9376-738 06/20/9220-990 tel./fax: 66/352-537
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Megkérdeztük

A POLGÁRME8TERT
• Összesílés szerinl, amai napig, hány ingat/an rongál6doll abelvízben?
Végleges összesítés még nincs, hiszen most is esik az eső, ez állandóan vál

tozhat Mintegy 250 ingatlankárt jelentettek be. Ennek kétharmad része lakóépülel, a
többi melléképület. Mi akárokozás szempontjából a lakóépületekkel foglalkozunk.
Sok helyen akertekben történt elöntést nem is jelentették be, ez is lehetett 50-100
közötti esetben. Tehát, mintegy 350 ingatlaflt érifltett abelvíz. Ebből 170 számolhat
kártérítéssel. AJ. öflkormáflyzat vOflatkozásábafl: a flagylaposi Idősek Otthofla, a
Szabadság úti Óvoda, két lakás és a lürdőnél voll komolyabb kár. Összességében
százmilliós kárt saccolunk. Abejelenléseket ma le kell zárni, hiszen egy hélielI el a
nagy eső óla, és véglegesen le kell jelentenünk. Ahonnan kárbejelenlés érkezell, oda
felmérésre kiment akárszakértő.

• Leggyakrabban milyen jellegű károk vallak?

Leginkább az öregebb, lábazat nélküli vályogházak károsodtak. Anagyobb kárt
elszenvedettek száma 10-15-re tehető. Összességében három nem állítható helyre.
Atöbbinél ahelyreállítás kisebb-nagyobb munkával megoldható.

• Az őnkormányzal millehelett és mil leli ebben ahelyzetben?
Igyekezett mindent meglenni, és húszmillió forint védekezési pénzeszközzel ren

delkezik az öflkormányzat. A fő veszélyeztetettség gyakorlatilag csütörtök estére
elmúlt. Sok utómunkálat folyt, ma is történflek, folyamatosan. Szerencsére már új
bejelefltésekel flem adnak reggelente azóta, inkább néhány szivattyúzási feladat jelen
tkezik kerteknél, kutakflál. Aki kért, oda vittünk homokot, homokzsákot. Még azOfl az
éjszakáfl elkezdtük a csatornákat kotomi, átereszeket felszedni, kÖflnyítefli az
elfolyás!. Összesefl flyolc kotrógép müködött, hét mgy teljesítméflYü szivaltyú,
továbbá beépített szivattyúk is dolgoztak, tizenkettő kisebb teljesítméflYü szivattyút is
kihelyeztünk. Természetesen a lakosok is végezték amefltési mUflkákat. Agond otl
voll, hogy az árkok állaga ugyafl megfelelő voll, de flem 110 mm csapadék
elvezetésére. Ahogy megte/tek a befogadók, úgy avízsziflt kiegyefllítődött, és flem
voll, ahová elfolyjon már avíz.

Amegelőző hél esőzései még gOfld nélküliemenlek. Amostani, közel 50 mm
csapadék vitt magával gallyaI, füvet, sarat, müaflyagol, s6t voll olyafl is, hogy egy
szilvafa alatt felejtettek egy fóliát, amit elragado" aviz, és ez ellömílette alefolyót, ter-

Augusztus 16-ról 17-re virradó éjszakán jelentős mennyiségű, vi
szonylag hosszan tartó esőzés áztatta Gyomaendrődöt. Nagyon sok ház,
ingatlan megsínylette a sok vizet. A csapadékvezető árkok, csatornák
nem tudtak megbirkózni a tengernyi vízzel, ezért elöntötte az alac
sonyabban fekvő telkeket, közutakat. Apolgármesteri hivatalban égtek
a telefonvonalak. Sok érintett lakos bejelentette az elszenvedett
károkat.

A belvíz nem kímélte az alsóépületeket, udvarokat. Akadt olyan
épület is, amelyik nem tudott ellenállni a víznek, és romba dőlt.

Lakóépületek is sok helyen víz alá kerültek és csak gumicsizmával
lehetett -sok helyen már elkezdték az éjszaka folyamán - menteni abent
lévő holmikat, értékeket. Az emberek értetlenül álltak a felhalmozódott
sok vízzel szemben. Sokan nem emlékeznek ilyen rengeteg esőre, vízre,
mint ami most elöntötte a települést. Volt olyan terület, ahol egyszerre
három tűzoltóautó is birkózott a belvíz elszivattyúzásával.

mészetesefl. Az átereszekkel gOfldok voltak, hiszen ötvenet kellett felszedni. Egy
átlagosabb, 40-50 mm-es esőt ameglevő rendszerüflk levezetett, ennél többet hu
szoflnégy óra alatt flemigen bír. Tetézte a gondol az is, hogy több, miflt flégyórás
áramkimaradás volt, eflnek kövelkeztébefl a szenflyvízleszívás is leállt. BizOflYOS
csapadékvíz is párosult hozzá, ezért flem hogy elvezette volna, inkább feljött az egész,
tehát agondok csak fokozódtak.

• Mely helyek vallak aleginkább veszélyeztelettek?
Tíz körzet volt, de kiflek-kiflek a saját háza ha veszélyeztetve volt, úgy érezte,

hogy az a legrosszabb. AJ.oflbafl a Pásztor-Zrínyi utcák kömyéke volt a legfle
hezebbefl mefllhető, mert aGörbekút-Vidólaposi csatomáfl kiegyenlítődött avíz, és
egyszerűefl nem menl Ie. Nem tudluk aZríflyi ulca-F6 út másik oldalára lörténő szi
vattyúzásál szerdáfl megkezdefli, mert akkor a Zríflyi utca végét öntötte volfla el,
először azt kellettlemefltefli. Másik flehéz terület aKálvifl, Mikszáth, Budai, Hámáfl

Kató utcák kömyékén volt, itt volt a legtöbb ház veszélybefl, ill meflllegnehezebben
le avíz. Ide voltak csoportosítva avédelkezési erők is.

• Kilakottatások vottak-e?
Kettő esetben volt szükség erre, ez hét személyt érifltett.
• Kárenyhílésre számílhatnak-e az érintett tulajdonosok?
Mi is asajtónyilatkozatokból értesültüflk, hogya belügymifliszter asszony támo

galásról biztosított, hogy flem hagynak seflkit sem magára. Aléflylegesefl felmerült
és a helyreállított kár értékét figyelembe véve várható asegítség. Védekezési köll
séggel együtt 120-150 millió forifltot tesz ki GyomaendrődÖfl az elszenvedett kár,
most tart a POfltosítása. Erre a városmk, sajflos, a költségvetésébből niflcs
lehetősége, de úgy érezzük, hogya visszmajor keretére az öflkormányzati tulajdonú
károkbafl remélhetőleg a védekezési költséget megtérítik, és a magáfltulajdoflbafl
keletkezett károkat is. Ahol vafl biztosítás, ott a biztosító, ahol niflcs, ott a belügy
mifliszter asszoflY flyilatkozala alapján véljük a megoldást. Bízom beflne, hogy
néháflY hétefl belül apéflzek is megérkemek. AJ. öflkormáflyzat csak flagyofl szeréflY
mértékben tud segíteni. Avédekezésben flagyofl sokan részt vettek, ezeknek akifizelé
seit is elkezdtük már.

Folytatás a 3. oldalon
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Folytatás a 2. oldalról

• Milyen az árkok állaga, tísztításuk nYilván folyamatosan szükséges...
Az árkok rendbentartása egyértelmúen szükséges. Azonban a legtöbbet

ebben az esetben az ott lakók tehetnek. Rend~zeresen kell takarítani, vágni a
füvet, eltávolítani oda nem illő dolgokat. Nem biztos, hogyavegyszeres fúirtás
megfelelő, mert akkor a sarat az ilyen gyors eső viszi magával, s falevél lel,
gallyakkal keveredve nagyobb veszélyt jelent. A nagy átvezető csatornákat
kotorjuk, ezek partszakaszának rendbetétele is megtörténik most. Az átereszek
rendbehozását is megkezdjük hamarosan.

1965-től olyan év még nem volt, amikor egy hónapban 230 mm csapadék
hullt, legtöbb 185 mm volt. Most augusztus 24-ig 640 mm csapadék hullott le,
mel szemben 536 mm az ötven évi éves átlag. Az év egyharmada még hátra
van, s erre fel kell készülni, a történtek alapján. Most, evédekezés után, ahol
közösen léptünk fel, a lakók és az önkormányzat, továbbra is közösen tegyünk
azért, hogy az árkok legyenek kitakarítva, egy esetleges, még rosszabb folytatás
elkerülése érdekében. Látjuk, hogy a környező országokban, még Svájcban is,
katasztrofális időjárás van. Ilyen eseteke! csak az önkormányzat képtelen
egyedül kivédeni, csak összefogva jutunk valamire. Legfontosabb a lakóépület,
amelléképület, ajószág biztonsága Akertek állaga is fontos, azonban ezért csak
ók, az érintett lakosok tudnak a legtöbbet tenni.

Gyomaendrőd Város Önkormányzata PÁLVÁZATOT

ír ki a: Gyomaendrőd, Magtárlaposi úI16/4. sz. alatti összkomfortos, költség
alapú bérlakás határozott időtartamú (5 év) bérbeadására.

Abérlakás alapterülete: 70,1 m2, lakbére 16 OOO FI/hó + 1000 FI gépkocsi
tároló

A pályázat feltételeit A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenílésér61
szóló, többször módosított, 12/2001. (1V.27.) Kt. számú rendelet 8/A § (2)
bekezdése tartalmazza, melyek az alábbiak:

"A Magtárlaposi úlon lévő bérlakásokra az a gyomaendrődi állandó lakos
pályázhat:

• aki a35 életévét még nem töltötte be
• aki - és avele együtt költöző - forgalomképes lakóingatlan tulajdonnal

nem rendelkezik
• aki legalább 5 (öt) éves lakás-előtakarékossági szerződéssel rendelkezik,

vagy annak megkötését 30 napon belül vállalja
• akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem meghaladja az

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét." Ez az
összeg 2005-ben 49400 Ft.

Apályázat elbírálása során előnyben részesülnek: azok afiatal házasok, akik
állandó gyomaendrődi lakcímmel rendelkeznek, és legalább 1 kiskorú gyermek
neveléséről gondoskodnak.

A pályázat pályázati adatlapon nyújtható be, amely ügyfélfogadási időben

vehető át, térítésmentesen, apolgármesteri hivatal humánpolitikai osztályán.
A bérleti jogviszony bárminemű megszűnése esetén a bérlő nem tarthat

igényt pénzbeli térítésre.
Apályázatok benyújlási határideje 2005. szeplember 9. napja Apályázatok

elbírálása a képviselő-Iestület humánpolitikai bizottsága hatáskörébe tartozik.
Dr. Dávid Imre polgármester

Csapadékmérő

Június 20. és július 20. között lehullott csapadék
mennyisége Gyomaendrőd be/városában, hiteles
mércén mért adat szerint: 84,5 mm volt.

-HA-

• Nagyon sokan
megértették, hogy miért
maradt el az augusztus
20-i ünneplés, de van- M~l"YI;,r··"''''''

nak, akik nem...
Jó néhány ezer

embert ért most
közvetve-közvetlenü I
valamilyen kár a város- ....,.....IL"'·

ban. Mondjuk, tizen
háromezer embert nem.
Miért nem tartottuk meg
mégis az ünnepet? 
ebben a felvetésben,
kérdésben talán
néhányuknak igaza is
van. Ismerve, hogy
Mezőberényben megtar
tották, nagyobb lett a
híre, mint annak, hogy mi
itt nem. Az okot, hogy a L.íiiöiil~~~;;..;,;j

halfózó verseny elmaradt, a liget állapota adta. Oda kellett volna jó néhány szi
vattyú, és még akkor sem tudtuk volna, hogy jön-e egy újabbesó vagy nem, fel
szárad a talaj vagy nem. Más helyet nem találtunk alkalmasnak rá. Ezért a
szervezők, a stáb úgy döntött, hogy nem alkalmas a helyszín ez alkalommal.
Úgy hiszem, hogy nekünk igazán nem voll okunk az ünneplésre. Másrészt a
védekezésre ez az összeg is nagyon jól jött. Úgy gondolom, jól döntöttünk
közösen, hogy nem tartottuk meg az eseményt.

TANULÓCSOPORTOK ÉS LÉTSZÁM OK
Az önkormányzati fenntartású közoktatási intézményekben a2005~ tanévt€n a

következő tanulócsoportokat és létszámokat engedélyezik:
RólSahegyi KáIJl'án Állalános Iskola és Diákollhon esetében: általános iskolai oktatás, 1--8.

évfolyam: 16 csoport (ÖSSZeSen 355 fő). Speciális tagozat 3csoport (össz. 35 fő) Napközi
ollhonos ellátás: 12 csoport (ÖSSl. 254 fő). Diákollhoni ellátás: 2csoport (ÖSSl. 26 fő). Aköll
ségvetési koncepció tervezésekor, atantárgyfelosztás ismeretében az alkalmazotti létszámot át kell
tekinteni.

Kis Bálint Általános Iskola esetében: általános iskolai oktatás 1--8. évfolyam: 26 csoport.
Napközi ollhonos ellátás: 12 csoport. Az intézményben 611 fő atanulólétszám. Az alkalmazotti
létszámot szintén át kell tekinteni aköltségvetési koncepció tervezésekor.

Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium esetében: 9-13. évfolyamban 14 ta
nulócsoport (ÖSSZ. 28,6 fő állaglétszám). Kollégium: 2tanulócsoport (31 ,5 fős átlaglétszámmal).

Városi Zene- és Művészeti Iskola esetében: lánc tagozat 12 csoport (ÖSSl. 171 fő). Képző

és iparmŰYészet 16 csoport (ÖSSl. 215 fő) zene tagozat 16 csoport (ÖSSl. 181 fő) Báb- és szín
művészet tagozat 5csoport (össz. !xl fő). Aszeptemberi beiratkozások alakilják ki itt avégleges
tanulólétszámol

BEISKOLÁZÁSI TÁMOGATÁS - FELHíVÁS!
Értesítjük a tisztelt Szülőket, Tanulókat, hogy a 2005/06-os tanévre a

beiskolázási támogatást közép- illetve felsőfokú nappali tagozaton ta
nulói jogviszonyban álló tanulók részére 2005. szeptember 1.
napjától szeptember 30. napjáig lehet kérelmezni (ezen célra rendsz
eresített formanyomtatványon) Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatalának
Humánpolitikai Osztályán (Gyomaendrőd, Szababdság lér 1. sz.), vagy a hivatal
kirendeltségén (Gyomaendrőd, Fő út 2. sz.), illetve akérelem-nyomtatvány letölt
hető aváros honlapjáról (www.gyomaendrod.hu)

Dr. Dávid Imre polgármester
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Iskolaépül és idösek otthona átadók
Akél ünnepélyes átadón jelen volt - többek között - Pál Béla, aminiszterelnö

ki hivatal politikai államtitkára (az államtitkár úr az alapkőelhelyezésnél is jelen
volt). dr Tóth Zoltán kabinetfőnök, Varga Zoltán, amegyegyúlés elnöke. Domokos
László (Fidesz) és Földesi Zoltán (MSZP) országgyúlési képviselője, Novodomszki
Pál tervező, Bődi János, a kivitelező cég képviselője, és aváros vezetése, dr Dávid
Imre polgármester vezetésével.

Ismét jelentős beruházások készültek el városunkban, s kerültek augusztus
19-én átadásra. Január elején helyezték el aKis Bálint Általános Iskola alapkövét, az
ötven férőhelyes idősek otthona-beruházásnak pedig valamivel több, mint egy esz
tendeje.

AKis Bálint iskola pályázatával az önkormányzat adél-alföldi régióban az elsők

között volt, amely vissza nem térítendő támogatással épült az Európai Unió társli
nanszírozásában, az Európa Terv keretében. A felújítás teljes költsége 182 184400
forint volt. Ebből atámogatás 163 965 960 forintra rúg, míg asaját erő 18 218 440
forintot tett ki. Afelújítást múszaki okok is indokolták: az iskolaudvar hátsó részében,
aHősök útján, életveszélyessé nyilvánítolllantermek voltak, valamint az iskolaépület
másik szárnyának állaga is jelentősen leromlott. Az átadott új épületrész megszün
teti a korábban három telephelyen folyó alsótagozatos oktatás széllagoltságát,
kiválthatók abalesetveszélyessé vált és egészségre káros épületegységek.

Afelújítás és bővítés összesen 993 ml alapterületet érint, ebből az új épületrész
461 ml. Az udvart rendbehozták, új kerítés is épült. Lélrejött egy 11 tanlermes isko
larész 4 új lanteremmel (336 m2), új aulával, amely a régi és az új épületrészt köti

össze, új vizesl blokkal és kazán-
hámi, korsz
erúsítették afütésl,
a külső-belső

nyílászárókat
korszerúekkel
cserélték le, és tel
jesen új főbejárat

tal látták el az
épületet.
Létrehoztak még
egy 26 férőhelyes

informatikai laborl
is. Az intézmény
nevében Fülöp
Istvánné igazgató,
a szülők nevében
R. Nagy Tibor
mondott
köszönetet az isko
la felújílásáért.

A másik építke
zés a belügymi

nisztérium bérlakásprogram pályázati alapjának támogatásával és az önkormányzat
fejlesztési forrásaiból valósult meg. Ötven férőhelyes, emelt szinlú gondozást nyújtó,
Öszi napsugár elnevezésú idősek otthona kezdheti meg itt, aMirháháti utcai központ
szomszédságában a múkÖdését. Az igények ismeretében került sor az ollhon

GYOMAENDRŐDI ÖKO.HÉT
2005. augusztus 8-12. között Öko

hetellartollunk aKner Imre Gimnázium ler
mészet- és környezetvédelem, valamint
biológia iránt érdeklődő tanulói számára.
Belső helyszínül az iskola szaklantermét,
külső helyszínül pedig a Körös-Maros
Nemzeti Park alábbi területeil választottuk:
Körös-part. Szarvasi Arborétum, illetve a
Dévaványai Túzokrezervátum Lálogatóköz
pontja.

Célunk a környezettudatos szemlélet kialakítása (hulladékgazdálkodásról szóló
előadás, vízminta elemzése), a biológia gyakorlati oldalának bemutatása (biokémiai
kísérletek, boncolás), környékünk botanikai értékeinek megismertetése (terepi növény
határozás, terméslípusokról szóló előadás), adiákok tovább tanulásra való buzdrrása. A

bővítésére. Magasabb szinlú és komforlfokozatú elhelyezést szeretnének ma már
többen is, és ennek kiszolgálására épült ez az új épületkomplexum. Amintegy kél
százmilliós beruházás átadásán is jelen volt dr. Tólh Zoltán kabinelfőnök, mini ahogy
az alapkő elhelyezését is ő végezte tavalyaugusztusban. Az épület belső díszrrését
adományozók, köztük dr. Tóth Zoltán, Honti Antal is támogatta. Hangya Lajosné
képviselő, az Idősekért Alapílvány kuratóriumának elnöke pedig elsősegélynyújló és

íll~~~~~~~':;;'-:':':' dii··'i".~
egy sürgősségi táskát. Eljött az ünnepségre anagyenyedi (Románia) testvérvárosból
a Máltai Szeretetszolgálat, akikkel jó kapcsolatot ápol a gyomaendrődi intézmény.
Gellai Józsefné intézményvezető tiszteletteljes szavakkal köszönte meg mindenki
közremúködését abban, hogy felépülhetett ez a csodálatos épület. Az intézmény
hálózat növekedésével, az elmúlt nyolc év alatt, a foglalkoztatottak száma 50 főről

140-re emelkedett. Török József, az 6szikék Idősek Olthona lakója versével köszön
tötle a jelenlévőkel. Az épületeket: az iskolát, az otlhont felszentelte Tímár Mihály
római katolikus plébános.

A nap híre, hogy dr. Tóth Zoltán augusztus 20-a alkalmából a Magyar
Közlársaság Tiszti Keresztje kitüntetést adományozták.

Az iskolaátadáson a diákok lufíjai a levegöbe emelkedtek

megvalósilhalóságnak személyi, tárgyi és anyagi feltételei voltak. A tábor szervezői

között szerepeltek Tímár Ágnes és Sárosi Éva, a gimnázium egykori diákjai: Évi a
Budapesti Corvinus Egyetem Kertészetludományi karán okleveles kertészmérnöki sza
kos hallgató, aGödöllőn tanuló Ági pedig aSzent István Egyetem, Mezőgazdaság- és
Környezettudományi Kar, Környezet és Tájgazdálkodási Intézetének hallgatója
környezetgazdálkodási agrármérnök szakon. Az iskolát Tóth Ferenc, a Kner Imre
Gimnázium biológia-földrajz szakos tanára képviselte, aki egykor szintén eközépisko
la tanulója voll. Kitűzött feladataink eredményes elvégzése és az iskola eszközeinek
modernizálása, bővítése végett pályázatot nyújtottunk be Békés Megye Közoktatási
Közalapítványához Apályázat sikere (több, mint 200 OOO Ft megítélt támogatás) továb
bi lendületet adott munkánkhoz: új mikroszkópokat, kézikönyveket és laboreszközöket
szerezhel be a gimnázium. Sajnáljuk, hogy dijmentes, ám színvonalas ren
dezvényünkön csupán kevés számú részt vevő diákkal foglalkozhatlunk, pedig az újsze
rú érettségin nem nélkülözhető, ám a tanórai keretekbe nem, vagy alig beilleszthető

gyakorlati ismeretek elsajátílásához jó alapot adtunk. Jövőbení célunk alábor rend
szeressé tétele, aprogramok színesilése (pl. külső előadók bevonása, több eszköz fel
használása, lúrák szervezése stb.). Jövő nyárra is várjuk az érdeklődő diákokalI -S.É.-
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Megemlékezés a Délvidéken
• Július végén beszélgettem dr. Ágoston Sándorral amárcius 11-én megje

lent helytörténeti könyvével kapcsolatosan. Hogyan értékeled "A hazáért és a
szabadságért - előre! Gyomaiak és endrődiek adicsőséges 1848-49-es szabad
ságharcban" címú könyved fogadtatását?

Köszönöm szépen kérdésed, avisszajelzések alapján kedvező, és elismerőek

vollak avélemények. Még ahatáron túlra is eljutott könyvem néhány példánya, s
így elmondhatom, hogy ott is hasonlóan vélekedtek. Munkám alapján az a
megtiszteltetés ért, hogy én lehettem akishegyesi ünnepi előadó.

Július 14-én, csütörtökön, akishegyesi ütközet 156. évfordulójára emlékeztek
a térségben élő honfitársaink. A Kishegyesi Önkormányzat, a helyi közösség, a
VMDSZ, és a "Bácsország" - aVajdasági Honismereti Szemle szervezésében az
emlékünnepségre-koszorúzásra a kishegyesi nyugati temetőben felállított"1849.
július 14-i" obeliszknél került sor.

Ünnepi bevezetőjében dr. Vírág Gábor történész, főískolai tanár, aBácsország
c. vajdasági honismereti folyóirat főszerkesztője kiemelte, hogy az 1849. július
14-; hegyesi csata története jól feldolgozott, s az ünnepségre évről évre azok kap
nak meghívást, akik kutató munkájukban a helyi eseményhez újabb adatokkal
járultak hozzá.

A mai emlékünnepségünk előadója a Gyomaendrődről érkező dr. Ágoston
Sándor történész, középiskolai tanár, akinek ez év márciusában jelent meg: "A
hazáért és aszabadságért - előre I Gyomaiak és endrődiek adicsőséges 1848-49
es szabadságharcban" című könyve, melyben újabb tényekkel gazdagította a
hegyesi csata történelmi leírását. Szabadságharcunk e dicső csatájában elévül
hetetlen érdemeket szerzett aBékés vármegyei sorköteles tiatalokból kiállított 30.
honvédzászlóalj. A könyvnek a hegyesí ütközetre vonatkozó fejezetét:
Jegyvertársként a Bácskai hadtestben" - a Bácsország című honismereti folyó
iratunk júliusi száma is közreadta. Köszönet a könyv szerzőjének, dr. Ágoston
Sándornak, aki amai ünnepi megemlékezésünkre elfogadta meghívásunkat.

"Hazádnak rendülellenüllégy híve óh magyar"

Tisztelt Délvidéki Magyar Honfitársaim!
Tisztelt Emlékező Gyülekezet!
Kedves Kishegyesi Ünneplő Közösség!

Az Összefogás Békés Megyéért Egyesület, a Gyomaendrőd Város Önkor
mányzata, a Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata és a települések
lakossága nevében tisztelettel és szeretettel köszöntöm amai emlékünnepségen
megjelenteket.

156 évvel ezelőtt, itt Kishegyes térségében aDéli - Magyar Hadsereg, ezen
belül is agr. Guyon Richárd tábornok vezette IV. hadtest - aBácskai hadtest döntő
győzelmet aratott a br. Josip Jellacsics horvát bán által vezetett osztrák-horvát
haderők fölött.

Jellasics terve az volt, hogy július 14-én akora hajnali órákban váratlanul raj
taüt a még alvó magyar táboron, és magával ragadja a további hadműveleti

kezdeményezést. Tervét nem tudta megvalósítani, mert a magyar hadsereg éber
volt, és harckészen várta arátörő ellenséget.

Az ütközet első szakaszában elévülhetetlen érdemeket szerzett Galsai Kovách
Ernő őrnagy, a30. Zászlóalj fiatal, alig 24 éves parancsnoka. Hajnali 2 óra tájban
lövéseket hallott az előőrsök felől, melyre csatasorba állította a Békés vármegyei
fiatalokból szervezett 30. Zászlóaljat, melynek soraiban ott küzdöttek agyomai és
békésszentandrási honvédek is. Bátor eleink, itt eszent magyar földön nem csak a
magyar nemzet függetlenségéért hullatták vérüket, hanem a távolba szakadt
földijeik valós szabadságáért is, akik az 1700-as évek második felében települtek
át Hegyesre és környékére.

Adicsőséges hegyesi ütközetben areguláris magyar hadsereg kötelékében a
30. és más honvédzászlóaljak mellett ott találhatóak aBács vármegyei nemzetörök
is. Ez a lelkes, de gyengén felszerelt önkéntesekből álló nemzetőrcsapat halált
megvetö bátorsággal támadt az ellenségre. A támadók segítségére siető Koburg
huszárok Hertelendy kapitány vezetésével felfogták a túleröben lévő ellenség
csapását, majd visszavonulni kényszerültek. Evisszavonulás következtében esett
fogságba Galsai Kovách Ernő őrnagy, többen pedig elestek vagy megsebesültek az
ütközet során.

Értékelve a hadtörténelmi eseményt, az 1849. július 14-i hegyesi ütközettel
kapcsolatosan megállapítható, hogya Békés vármegyeiek részvétele, bátor hadi

tettük már az ütközet első szakaszában elévülhetetlen érdemeket vívott ki. Ők voltak
azok, és itt szeretném hozzátenní a bácskai önkéntes nemzelőrök hősies helytál
lását is, akik bátran védték ki az első csapást, s ezzel megingatták Jellasics
hadainak magabiztosságát.

Az ütközet további menetében akezdeményezést Guyon tábornok vette át. Az
összehangolt magyar haditerv alapján Kmety tábornok pedig Veprődöt támadta
meg. AKmety-hadosztály tüzérségi zaját meghalló ellenség fejvesztve menekült, s
Jellasics - anagyobb veszteséget elkerülendő - vert csapatait Verbász felé vonta
ki, ahol azok aFerenc-csatorna védvonalába húzódtak vissza. AKmety-hadosztály
kötelékében, a33. Zászlóaljban ott találjuk a branyiszkói ütközetben, majd Buda
visszafoglalásában is jeleskedő endrődi honvédeket is.

Ahegyesi ütközetben magyar oldalról aGuyon tábornok vezette IV. Hadtest (a
Bácskai Hadtest) közel 7000 harcosa vette fel aküzdelmet aközel kétszeres túleröt
felvonultató, Jellasics vezetle osztrák-horvát haderővel szemben. Míg az
ütközetben közel 200 magyar honvéd esett el, vagy sebesült meg, addig az ellen
ség vesztesége ennek háromszorosára vo It tehető.

Az 1849. július 14-i hegyesi ütközet, a dicsőséges 1848-49-es szabad
ságharcunk utolsó magyar győzelme volt. Rájuk, a bátor harcos eleinkre
emlékezünk e felemelő júliusi napon, dicső csatáik helyszínén. Példamutatásuk,
helytállásuk, hazaszeretetük üzen a mai magyarságunknak - lakjon az aTrianon
által megcsonkitott Magyarország bármely szegletében, vagy bárhol e széles
nagyvilágban. Az emlékezés, tisztelgés amúlt emléke előtt erősíti nemzeti össze
tartozásunkat, hisz itt, a Délvidéken élő magyar testvéreink és az anyaországban
élők egy népből, egy nemzetből erednek gyökereink, sebből következően jogállá
sainknak is azonosnak kellene lenni.

A2004. december 5-i hazai népszavazás, bár az igen szavazatok száma több
voll, elmulasztotta azt a lehetőséget, hogy amit "Trianon szétszakított" - nemzeti
egységünk elviekben helyreálljon, sminden magyar testvérünk kapja meg akettős

állampolgárságot.
A történelem igazságtalan "kereke" vissza nem forgatható, de lehetne rajta

ésszerűsíteni, a valós történelmi igényeket teljesíteni. Ilyen lenne az autonómia
kérdése, és a kettős állampolgárság biztosítása. így, és csak Igy szabad a közös
Európába belépni. Egy nemzet csak akkor maradhat fenn, ha meg tudja őrizni iden
titását, ismeri múltját, történelmét, látja ajövőképét és együtt, közös erővel dolgo
zik annak megvalósításán. Ebbe az új Európába várjuk a békeszerető nemzeteket,
hogy egy tartós, anépek kölcsönös tiszteletén alapuló világ épüljön fel.

BefejeZésül tisztelettel köszönöm emeghívást. Nagy megtiszteltetés számom
ra, hogy itt, Kishegyesen Önökkel együtt részese lehettem magyar nemzetünk e
felemelő ünnepi eseményének.

Dicsőség a hősöknek, akik hazaszeretetből példát adtak a ma élők számára!
Örök emléküket tisztelettel és szeretettel őrzi meg a hálás utókor. Nemzeti
fohászunkkal búcsúzva : "Isten áldd meg amagyart... "

(Dr. Ágoston Sándor ünnepi beszéde - Kishegyes, 2005. július 14.)

AKishegyesi Önkormányzat nevében Pál Károly, a képviselő-testület elnöke
köszöntötte aszép számban megjelent helyieket és atávolabbról érkezetteket.

Beszédében a községi képviselő-testület elnöke rámutatott, hogy az emlék
művet a közösség 2000-ben állította vissza, mikor ez nem volt kis feladat. Az
időszerű kérdésekről szólva kiemelte, hogya helyi választásokkal apolgárok olyan
személyeket bíztak meg, választottak be a helyi tanácsokba, akik előbbre tudják
vinni településeink érdekeit. Éppen ezért torzsalkodás helyett támogatni, segíteni
kell egymást, mely valamennyiőnk közös érdeke itt, Kishegyesen.

Az ünnepi megemlékezés további menetében a kishegyesi Ady Endre
Általános Iskola diákjai, valamint ahelyi művelődési központ színvonalas ünnepi
műsora köszöntötte amegjelentekel.

Amegemlékezések sora koszorúzással záródott.
Az Összefogás Békés Megyéért Egyesület, Gyomaendrőd Város Önkor

mányzata és a lakosság nevében dr. Ágoston Sándor gyomaendrődi történész,
valaminl az ünnepség főszervezője, dr. Virág Gábor történész, főiskolai tanár
(Kishegyes).

Kishegyes testvértelepülése, Békésszentandrás Önkormányzata és a lakói
nevében Sinka József polgármester és dr. Strasserburg Gyöngyi jegyző,

Kishegyes Elöljárósága és lakói nevében Pál Károly, a képviselő-testület

elnöke és Virág Teréz képviselő helyezte el amegemlékezés koszorúját.
Az ünnepi megemlékezés-koszorúzás aHimnusz közös éneklésével záródott.
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2005. július 1-jén a Leonardo Da Vinci Európai Uniós program keretében
hét Gyomaendrőd és környezetében lakó diák a Dél-Alföld-EU Egyesület
elnökével, Davidovics Lászlóval, nekivágott Franciaországnak, hogya program
céljának eleget téve, három hetet családi farmgazdaságokban eltöltve, bepillan
tást nyerjenek egy nyugati fejlett ország lakosainak mindennapi életébe, majd a
szerzett tapasztalatokkal hazatérve, megpróbálják azokat alkalmazni itthon is,
hozzájárulva ezáltal hazánk nyugati országokhoz való felzárkózásához ... Ennek a
kis csapatnak voltam az egyik tagja én is.

Ausztriát és Dél-Németországot átszelve első utunk a francia fővárosba,

Párizsba vezetett, ahol atranzitszállásunkat töltöttük, és megismertük aváros fő

nevezetességeit. Hatalmas sétánk a gyönyörű, nagy templom, a Notre-Dame
meglátogatásával kezdődött, amelyet kívül-belül körbejártunk, majd a kissé
abszirakt külsejű Pompidou-központot néztük meg. Ezt a fémekkel és színes
csövekkel díszített épületet a modern művészetet kedvelő párizsiak és turisták
keresik fel. ASzajna-parton végigsétálva jutottunk el avilág egyik legnagyobb és
leghíresebb múzeumához, aLouvre-hoz, melynek bejáratán ahatalmas üvegpi
ramis. Ezután a Louvre-hoz tartozó Thüilériák kertjében tartottunk egy kis
pihenőt, ebédszünetet, majd erőt gyűjtve lolytattuk utunkat a világ legnagyobb
terén, aConcorde-téren és ahatalmas sugárúton, aChamps Elysées-n keresztül
a Diadal-ívig. Itt néhányan felmentünk a Diadal-ív tetejére, ahonnan kitűnően

láthattuk egyrészt a lábunkhoz futó több sugárutat, valamint a távolabb elhe
lyezkedő EifleHornyot, az utcai festóiről és hangulatos kávéházairól híres
Monmartre-on emelkedő másik hires párizsi templomot, aSacré-Coeur-t és a
modern stflusban épült üzletközpontot, aLa Défense negyedet. Ez afantasztikus
nap Párizs szimbólumának, az Eiffel-toronynak amegcsodálásával végződött. Ez
az óriási építményegyszerűen lenyűgöző az előtte található gyönyörű szökőkúljá

val együttI Ha pedig felmegyünk atorony tetejére, ámulatba ejli az embert a lába
előtt heverő francia főváros. Ahogy eljön az este, az Eiffel-torony fénybe öltözik,
és minden óra egészétől óra tíz percig úgy villog, akár egy karácsonyfa ... talán
így még szebb, mint nappall Az egyik lenyűgöző látvány után pedig jött amásik.
Amint kisbuszunkat mentünk megkeresni, újból aSzajna-parton sétáltunk végig,
ám most egész más oldaláról láthattuk a várost, mint nappal. A kivilágított
épületeknek, nevezetességeknek, illetve különböző fényben pompázó hidaknak
köszönhetően akkor értettem meg, miért nevezik Párizst a.,lények városának".

Másnap búcsút intve a francia fővárosnak, elindultunk Nyugat
Franciaország felé, hogy teljesítsük "küldetésünket". Mivel utunk egy ideig a
Loire-folyó mellett vezetett, nem hagyhattuk ki az egyik legszebb Loire menti
kastély, aChambord-i kastély meglátogatását. Agyönyörű középkori kastély kör
bejárása után folytattuk utunkat Deux-Sevres megye Parthenay városának
Agrárkamarájához, ahol minden diák találkozhatott az őt fogadó családdal. így
kerültem aGaillard családhoz, akik Ménigoute (község) mellett laknak egy nagy
farmon.

Acsaládnak összesen 197 hektár földje van, amely aház körüli és afalutól
valamivel távolabb eső földekből tevődik össze. Földjeik felén gabonatermesztés
folyik, másik felén takarmányt állítanak elő állataik számára. Acsalád saját tejel
látását két tehénből fedezi, ezen kívül körülbelül 1800 juhuk van (bárányokkal
együtt), valamint évente 6500 már felnevelt kacsa fordul meg náluk. Akéthetes
tömési periódus lejárta után akacsák, valamint jó néhány bárány levágásra, majd
feldolgozásra kerül, a farmon található feldolgozó üzemben. Az üzemi munka 
amelyben én is részt vettem - minden nap reggel 7órától délután 5 óráig lartott.
A feldolgozott húsból és kacsamájból rengeteg fajta terméket állítottunk elő,

amelyek a helyben történő konzerválás, csomagotás, címkézés után megvásár
lásra kerülhettek közvetlenül afarmon található feldolgozó üzem melletti boltból,
illetve acsalád a saját kis hűtőautójával elszállílotta a termékeket egyrészt más
boltokba, áruházakba, másrészt szállító cégeknek, akik lovábbítják azokat aszu
per- és hipermarketeknek. Ezen értékesítési forma mellett szerdánként részt vet
tem a családdal a Termelők Országos Piacán, ahol pékekkel, sajtgyártókkal,
borkészítőkkel árulta együtt termékeit acsalád.

Az üzemi munka mellett aháztartási munkákban is segítkeztem, sőt az egyik
vacsorára igazi magyar marhapörköltet főztem a francia családnak, hogy bepil
lantást nyerjenek amagyar konyha ízvilágába. Hát, megvolt ahatás: ízlett nekik,
mind elfogyott, de azért megjegyezték, hogy egy kicsit erős. Én persze azonnal
rávágtam, hogy ez így az igazi, így magyaros. Ez csak egy vacsora volt, amúgy,
mivel Franciaországban voltam, francia reggelit, ebédet és vacsorát kaptam min
den nap. A különböző salátákiól és a véres hústól kezdve a kagylón, csigán,

rákon keresztül a nemespenészesebbnél nemespenészesebb sajtokig mindent
megkóstoltam, és szerencsére elmondhatom, hogy izlettek a francia specialitá
sok, bár egyszer nyíltan bevallottam nekik, amikor választás elé állítottak, hogy
azért amagyar konyhát előnyben részesítem ... hiszen magyar vagyok.

A gyakorlati időm alatt meglátogatott Davidovics LászlÓ tanár úr.
Megbeszéltük a gyakorlatom további menetét; az egyesületet és szerteágazó
tevékenységének akét megye - Békés és Deux-Sevres - kapcsolatában fontos
helyet foglal el afalusi és agroturizmus témája. Ahárom hetet persze nem egy
folytában afarmon töltöttem, ugyanis bejártam szinte az egész környéket, amikor
valamelyik családtaggal (legtöbbször a 20 éves lánnyal vagy a fiatalos nagy
mamával) a feldolgozott termékeket szállítottuk hűtőautóval a szállító cégeknek
vagy boltokba. Ezen alkalmakkor tettünk egy sétát mindig az adott városban, így
ismertem meg - többek között - aParthenay-i utcai játékokat is. Ezen kívül tűz

ijátékokban is volt kinn részem, mivel Franciaországban az állami ünnep július
14., igya megelőző estén és aznap este is tűzijátékkal ünnepelte az egész ország·
a francia forradalom 216. évfordulóját. Háromhetes francia utam zárásaként

pedig elvitt a család a legközelebbi és - talán az egyik legszebb - óceánparti
kikötővárosba, La Rochelle-be, amelynek szépsége épp úgy magával ragadott,
mint Párizs varázsa.

Ami tehát a farmgyakorlatot illeti, bőven volt részem acsaládi vállalkozás
tevékenységében, de bevallom őszintén, nem bánom, hisz' ezért vállaltam ezt az
utat, ráadásul amunkának köszönhető, hogy bejártam avidéket és megismertem
a környéki városokat: Parthenay-t, Melle-t, Loches-t, Niort-t, Rochefort-t és
végezetül La Rochelle-t. Ami persze még fontosabb, hogy benne éltem egy fran
cia családban - úgymond - családtagként. velük voltam amindennapjaik során,
saját szememmel láttam, hogy egy francia család úgy pörgött a munkában
reggeltől késő estig, hogy egy percre sem álltak meg, miután nekilendültek.
Amikor persze ebédre, vacsorára került a sor, akkor annak megadták a módját
rendesen, nyugodtan vitték véghez az étkezést, majd másnap kezdődött minden
elölr61 szombatig, ugyanis a hétvégét ők tényleg hétvégének tekintik, akkor
pihennek, néha rokonokhoz, barátokhoz mennek vacsorára, összegyűjtik erejüket
a következő nehéz hétre.

A Leonardo-programnak köszönhetően rengeteg élménnyel és hatalmas
tapasztalattal lettem gazdagabb, hazatérve franciaországi farmgyakorlatomról.
Meglátni és megismerni egy másik, ráadásul fejlettebb, gazdagabb nép
kullúráját, életkörülményeit, mentalitását egyszerűen érdekes, hasznos, sőt

elgondolkodtató is. Véleményem szerint nekünk, a farmgyakorlatot megjárt
diákoknak azt kell tennünk, hogy megőrizve magunkban atapasztalatokat, meg
próbáljuk azokat jó helyen és jó időben felhasználni - itthon, szűkebb

környezetünkben, Magyarországon, városunk és vidékünk életének színesebbé
tételének céljából, afejlődés érdekében ... persze, ez nem csak rajtunk múlik.

Továbbra is tartom a kapcsolatot a fogadó családdal, a Dél-Alföld-EU
Gazdasági, Oktatási, Kulturális, Integrációs Együttműködést Koordináló
Egyesület tevékenységében még aktívabb szerepet szeretnék vállalni, hiszen
országunknak a többi Uniós partnerével való együttműködésében látom a
fejlődést.

Szujó Márta, Gyomaendrődi tanuló
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Motort kapott a rendőrség

Gyomaendrőd Város Önkormányzata nevében dr. Dávid Imre pol
gármester augusztus 3-án adta át a gyomaendrődi rendőrőrsnek azt a
két 50 cmLes motorkerékpárt. amelyet a képviselő-testület ajánlott fel.
Anagy területen fekvő város rendőreinek nagy segítséget nyújt ez a két
Keenway, katalizátorral, ABS-sel ellátott járgány. Ehhez két-két
gumi köpenyt, motor- és váltóolajat is átvehettek, valamint Nyúzó
Bálinttól, a Fő út 161. alatti autós-motoros bolt tulajdonosától egy-egy
bukósisakot is. A felajánlás értéke (bár: ajándék lónak ne nézd a
fogát. .. ) mintegy 500 ezer forint. A rendőrség részéről az ajándékot
átvette: dr. Gyurosovics József ezredes, megyei főkapitány, Oltyán
Sándor alezredes, szarvasi rendőrkapitány és Paraizs Tamás, ahelyi őrs

parancsnoka.

A 9. Nemzetközi VW.Bogártalálkozóról

SZENZÁCiÓS ÁRAK!

Akció a készlet erejéig! ~

Békésc~aba, Petőfi u. 2. sz. Tel.: 66/442.967 ~~jJ
TESCO Aruház üzletsorán. Tel.: 66/453-943 ~?tJa

Fenyóöútor, vákuum matrac akció!
egyszemélyes fenyő ágykeret 38 900 Ft
kétszemélyes fenyő ágykeret 58 900 Ft
kétszemélyes vákuum matrac 98 OOO Ft
(hossza 200 cm, szélessége 140, 160, 180 cm

14900 Ft
12400 Ft
22300 Ft
35 OOO Ft
37900 Ft

44900 Ft
49900 Ft

9900 Ft

Akció birkagyapjúból:
130x200 cm-es takaró
90x200 cm-es derékalj
mágneses derékalj
3 részes garnitúra
3 részes pálmamintás garnitúra

Báránygyapjú garnitúra akció!
csíkos mintás, natúr színű

kockás, leveles, origó mintás
mágneses lepedő

Kardos Ferenc, az esemény rendezője összefoglalta aHíradó olvasóinak
a nemzetközi bogártalálkozó történéseit, eredményeit. Elmondta, hogya
rossz idő ellenére remekül sikerült aháromnapos összejövetel, ezen aváros
lakossága jó szórakozási lehetőségeket találhatott. 174 autót regisztráltak,
ami csúcsnak számít az eddigi találkozók sorában. Mindez annak ellenére,
hogy a megelőző esős, hűvös idő miatt, sajnos, sokan lemondták a
részvételt. Egyébként mindenféle atrocitás nélkül lezajlott a találkozó. A
versenyek eredményei:

Főtengelydobás: 1. Vörös József Sárszentmihályról; 2. Csizmadia
Tivadar Kecskemétről; 3. Berecz Krisztián Békéscsabáról.

Főtengely dobás - női: 1. Buju Noémi Erdélyből; 2. Simondánné, Ilona
Nagymágocsról; 3. Simondán Ágnes Orosházáról.

Gumuicsizma-dobás - női: 1. Simondán Ágnes Orosházáról; 2. Lugosi
Szilvia Budapestről; 3. Simondánné, Ilona Nagymágocsról.

Gumicsizma-dobás - férfi: 1. Puszta Zoltán Budapestről, 2. Viki
Erdélyből, 3. Weisz Tamás Erdélyből.

Autószlalom: 1. Blaneinstein Károly Erdélyből, 2. Suttogó Debrecenből,

3. Csermák Zsolt Tiszaalpárról.
Kerékkugliban: 1. Jójárt Martin Budapestről, 2. Kozma István Erdélyből,

3. Kozma István Szentesről.

Kerékszlalomban: 1. Kovács Zénó Kecskemétről, Szabó Géza
Budapestről, 3. Tomasovszki Gábor Nyíregyházáról.

Legek:
Legmesszebbről érkezett: Fehér György Párizsból (1800 km);

Nagybányáról (Erdély) 7autó, de Németországból is érkezett résztvevő.

Legszebb cabrio Nagybányáról érkezett (sarki-róka képpel).
Legszebb bogár: Schlosser Zoltán Sopronból.
A legöregebb vezető: Lakatos István, 1933-as születésű.

Alegöregebb bogár Lakatos Józsefé volt -1956. IV. hó 11-én regisztrált.
Alegrégebbi tulajdonos pedig Dudás Géza Kecskemétről, 1971. decem-

ber 14-től van tulajdonában aVW bogár.
Agyorsulási versenyben: (1300 cm3, 1600 cm3 és buszok)
1300: 1. Jójárt Martin Budapestről, 2. Casermák Zsolt Tiszaalpárról, 3.

Futó István.
1600: 1. Schlosser Zoltán Sopronból, 2. Hégrád Péter Budapestről, 3.

Suttogó Debrecenből.

Buszok: Széló Róbert Budapestről, 2. Némedi Jenő Debrecenből, 3.
Höfner Norbert Budapestről.

Nagyon nagy köszönetet érdemelnek a szponzoraink, akik nélkül nem
jöheteit volna létre a rendezvényünk - jegyezte meg Kardos Ferenc. Hozzá
tette még, hogya tizedik találkozó is biztosan megrendezésre kerül
Gyomaendrődön, de valószínűleg más helyszínen. A tizedik bogárössze
jövetel viszont már ingyenes lesz az ide érkező VW bogarasok számára, már
csak ajubileumi, kerek sorszám miatt is. Aközönségnek pedig egy jelképes
összeg biztosítja majd atöbb napos rendezvényre való belépést.
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Júlluslles'úJell dönlések Képárverés JúlIusI IesIülell dónlések

A Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyűjteményeiérl Kuratóriuma
kérle a képviselő-testületet, hogy engedélyezze aVárosi Képtár gyűjlőkörébe

nem illő képek árverésen történő értékesítését. Abefolyó összeget Vidovszky
és Corini-képek vásárlására használják majd fel. Az eladásra felsorolt képek
között található olyan festmény, amelyet előzőleg Bódi Károly művének tulaj
donítottak, azonban kiderült, hogy a valóságban ezeket a képeket Bódi lánya
festette.

Arzénmentesítés
A Dél-Alföldi Régió Ivóvízminőség-javító Programjához való csatlakozás

során a víz arzénmennyiségének csökkentése a cél. A DARFT megkeresése
szerint ezt egy ütemben kívánják elvégezni, ami aDél-Alföldön 225 települést
érint. Szükséges azonban, hogy ezen települések önkormányzati társulást hoz
zanak IéIre, és abekerülési köllség 10 százalékát az önkormányzati köll
ségvetésból fedezzék.

Emlékkö Csejten
Ambrózi László és Kertes Imréné helyi lakosok kéreimének helyt ad a

testület, és engedélyezi az önkormányzat tulajdonát képező csejti pusztán
5755 m2 területű földterületen emlékkő állítását avoll iskola területén lévő zás
zlótartó helyére, 4-5 mLen. Az önkormányzat az emlékkő állításához 2,5 m3

betont biztosít. Az átadót augusztus 27-re tervezték.

AXVI. Kner Kupa Bridzsverseny szeptember 23-25-én kerül
megrendezésre hagyományos helyén. a Körös étterem-szállodában
(Hollerban). Nevezni legkésőbb averseny előtt egy órával lehel, nevezési
díj 4 ezer forint csapatonként, és 3 ezer forint páronként, ifjúságiaknak
50% kedvezmény. Az első díj a Kner Kupa vándordíj mellett pénzdíj és a
csapat részére térftésmentes szállás.a jövő évi verseny idejére

Jelentkezés Szendrei Lászlónál, Áchim u. 18.,9-15 óráig tel.: 386
618; 17-19 óráig 386-034.

MEGHívó

Kiállított
Ez év júniusában Rávainé Farkas Évának Változásaim címmel

összegyűjtött festményeiből nyílt kiállítása a békéscsabai Pallasz
Galériába I. Megnyitotta Sass Ervin újságíró.

A Mozgáskorlátozottak Békés Megyei Egyesületének Gyomaendrődi

Csoport vezetősége tisztelettel és szeretettel meghívja Önöket 2005.
szeptember 24-én 19.00 órai kezdettel, a gyomaendrődi Katona József
Művelődési Közponiba, amegrendezésíe kerülő

ÉVADZÁRÓ VACSORÁJÁRA
Avacsora étiéle menüből áll:
• májgaluska leves, vegyes tál, petrezselymes burgonya,

savanyúság, kenyér
• májgaluska leves, marhapörköll, sósburgonya, savanyúság, kenyér

Avacsora ára 1200 Ft.

Jelentkezni lehet: 2005. szeptember 20-ig Csőke János cso·
portvezetőnéi, a285-942-8S telefonszámon, vagy minden kedd este 16 és
20 óra közölt aMirhóháti utcai Idősek Klubja klubtermében.

ZENE TÁNC TOMBOLA

Mindenkit szeretettel vár avezetőségi

Katona József Művelődési Központ
zeptemberi rendezvényei

Kiállítás a nagyváradi sz'"letésű Péli Emődi Etelka erdélyi
témájú képeiból
Megnyitó: 2005. szeptember 6., 17 óra
A kiállítás megtekinthető szeptember 19-ig, hétköznap: 8-17 óráig,
szombaton 8--12 óráig
Akiállított képek megvásárolhatók.

32. RUMBAilador
~. klubkózipon/szerző

TANC RSENY

A Rumba TáncspoTt Egyesület 2005. októbeT I-én
10 6Tai kezdettel a VáTOsi SpoTtesaTT1okban

kIubközi pontszeTző táncveTsenyt Tendez gyennek l,
gyennek Ll, junioT l, junioT Ll, ifjúsági és felnőtt

koTosztályok Dl CI B osztályaiban
Belépő: 700.- ft

Tov.1bbi infQ['D:Úci6: hnp.J/www..rumb3be.hu.e-m:ül:rumb3l:skOfrecm:Ul.hu

Kiállítás a gyomai Nyugdijas Kertbarát Kör terméseibül, és a
helyi óvodá ,iskolák közösségeinek termésbáb munkáiból.
A kiállítás megtekinthető: szeptember 29-től október l-ig 8-18 óráig.

Október Hén szombat 18.00-kor - Szüreti bál a művelődési

központban

Október l-jén szombaton 10 órától országos meghirdetésű klubközi
táncverseny a Rumba áncsport Egyesület szervezésében
gyermek t, II., Junior L, II., iijúsági, felnőtt korcsoporlokban standard és
latin-amerikai táncágakból. Belépő: 700 Ft
Helye: Városi Sportcsarnok

/···········GAi·A·Ky·iKA:·N·A·P···············
: 2005. szeptember 10-én (szombaton), 14 órától ismét megren-
: dezésre kerüI a
: GALAKTIKA· NAP
: Helyszíne a Kner Nyomda faház üdülője az Erzsébet-ligetben.
: Meghívott vendégelőadóink lesznek:
: PUSZTAY SÁNDOR •
: SÓS TIBOR
: VISZKOK ANDRÁS
: SOLYMOSI JÁNOS •

Minden érdeklődöt szeretetlel várunk! Galaktika Baráti Kör :. ................................................................



A KULTURÁLIS EGYESÜLET

GYOMAENDRŐD

~ ~ ~

"ISKOLAKEZDESI PALYAZAT"
NYERTESEI

(főiskolai és egyetemi hallgatók):

KovÁcs ÁGNES, Gyomaendrőd, Áchim u. 12-14.

CSELEI ANITA, Gyomaendrőd, Vörösmarty u. 47.

CSAPÓ MELINDA, Gyomaendrőd, Sugár u. 115.

FARKAS ANDREA, Gyomaendrőd, Körös sor 5.

FARKAS ANIKó, Gyomaendrőd, Körös sor 5.

BUCSI ERZSÉBET, Gyomaendrőd, Tokai u. 3.

KIs ZSUZSA, Gyomaendrőd, Kossuth u. 56/l.

KIs ZSOLT, Gyomaendrőd, Kossuth u. 56/l.

RÁK MlliÁLY, Gyomaendrőd, Árpád u. 25.

Izsó ANETT, Gyomaendrőd, Kulich u. 31.

SZAKÁTS RÓBERT, Gyomaendrőd, Zrínyi u. 1/3.

SZUROVECZ TIBOR, Gyomaendrőd, Köztársaság u. 3/1.

CZIKKELY CSILLA, Gyomaendrőd, Rózsahegyi u. 8.

PINTÉR AURÉL, Gyomaendrőd, Juhász Gy. u. 3211.

KMELLÁR BÉLA, Gyomaendrőd, Vásártéri ltp. 24/4.

Összesen 90 OOO Ft lett kiosztva.

7000 Ft

5000 Ft

7000 Ft

5000 Ft

5000 Ft

8000 Ft

5000 Ft

5000 Ft

7000 Ft

5000 Ft

7000 Ft

7000 Ft

7000 Ft

5000 Ft

5000 Ft
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olvasói levél • olvasói levél • olvasói levél· olvasói levél • olvasói levél

Szolgáltatásként: orsófeltöltés,
zsinórtekercselés

Folyamatos szezonális akciókl
Állateledellel bővült kínálatunk!

Tapintatlanság öntudatlanul?
tv. ember nem szalad azonnal a hatósághoz, ha valami olyasmi történik,

ami kellemetlenül érinti. A birkatürelműek általában várnak, hátha a zavaró
körülmény magától elmúlik, megszűnik, s ez általában olyasvalami zaj, ami
ember által okozott. A lakótelepen (általában a lakótelepeken) sok ember, sok
család él. Néha vendégek is érkeznek gyerekkel, mondjuk, anyári szabadságok
idején.

Aváros egyik lakótelepén, aVásártérin lakom én is. Jellemző alakótelep
garázs-sori részén, hogy bizonyos emberek különböző zajokat keltenek. Füvet
vágnak, kalapácsol nak, vasat vágnak géppel, ilyesmi ... Tapintatlanságuk a
megfigyelésem szerint határtalan. Nem számít nekik, hogy hétvége van, szom
bat vagy vasárnap reggel. Ők már korán elkezdik zajongó vágyaikat kielégíteni.
Mintha nem lenne mindegy számukra, hogy mikor esnek neki a fúnyírásnak
berregő gépeikkel, mikor fognak vasszeleteléshez, kalapálnak csuda tudja, mit,
már korán, lehetőleg hat, félhét, hét órától. (Kivétel azért van, tisztelet nekik. Ők
kivárják tudatosan, nem tudatosan akilenc órát, mondjuk... ). Azért álljunk már
meg egy szóra' Atahóságnak is kellene lennie valahol határának.

Legutóbb megfigyeltem egy ilyen korai dolgozót. Talán nyugdíjas lehet. Hét
órakor elkezdte (igaz, hétfő volt) a vasmunkát (lehet, hogy keményfa volt. ezt
nem tudni) az egyik garázsban, amiben nem gépjármüvet tart, hiszen azzal
érkezett, és az ILC 9.. rendszámú szürke Suzuki Wagon R+ agarázs előlt parkolt.
Ezzel a roppant kellemetlen zaj okozásávaltemérdek embert ébresztett fel, aki
talán még szívesen aludt volna, mert szabadságon van, pihenni szeretne.
Egyébként sem kellemes a műhelyzaj kivülállónak (épp úgy, mint akörnyéken
dúló diszkóbalhé, amely a területen tombol hétvégi éjszakákon. Ezt csak úgy
idevetem.) ... Nem érthető meg az ilyen otrombaság. Valószínűleg ráért volna
délelőtt eljönni, ennyire nem lehet fontos a fusimunka, de ő a korareggelt
választotta. Ez az ember egyébként műhelyszerűen használja a garázst, hiszen
nem az első alkalom volt augusztus 15-e.

Az ilyen tapintatlan emberek nem tudják, hogy másnak kellemetlenséget
okoznak? Nincs tudatában, hogy otromba dolgot művel? Legszívesebben oda
mentem volna, hogy megbeszéljem vele adolgokat, de ismerve magam, nem
kívántam emberáldozattal kezdeni napomat. Végezetül annyit, hogy tapaszta
latom szerint az ilyen típusú emberrel nem lehet szót érteni, mert még ő van
ilyen esetben megsértve, neki áll feljebb, ahogy mondani szokták. Szélsőséges
esetben - intelligencia magasabb lépcsőfokán - argumentációja lehet, hogy
demokrácia, meg milene ... Ademokrácia - tudni kell(ene) - nem anarchia! A
rendzavarás, ha lehet, ott még súlyosabb bűn, hiszen ő nem csak egy személy,
adott esetben az én nyugalmamat zavarja, hanem sok más emberét is. A
demokrácia ami oldalunkon van ebben az esetben (is), mi vagyunk többen.

Legközelebb lehet, hogy odamegyek (lekötött kézzel) megbeszélni akorai
órákra vonatkozó civilizációs, szokásjogi. morális, és egy évnél nem régebbi ide
vonatkozó országos rendelet elvárásait. az elvárható viselkedést sűrűn lakott
területen, kedves ILC 9.. és társai!

B. K. F., egy lakólelepi adófizető, jogokkal rendelkező polgár

................•...•.....•......................•.••......

~ (>- " L'!J!Jh' d'" I .
~!J U~ orgasz-va asz uz et
: Horgász-vadász munkaruházat és egyéni védőeszközök
: Pirotechnikai termékek
····
·
··········: Talizmán-, Vasutas- és Patika-egéslségpénztár beváltóhelye
·: 5500 Gyomaendrőd, Fő út 214. Tel./fax: 06/386-642
: Nyitva tartás: h.-p. 8-12, 13-17 óráig, sz.-v. 8-12 óráig •............................... .. ~

Gratulálunk Jakus Imre képviselő úrnak abból az alkalom
ból, hogy Borsodnádasd képviselő-testülete a városért kitüntető

emlékérmet adományozott neki önzetlen, segítőkész, aktív és
fáradhatatlan munkálkodásáért. További jó erőt, egészséget, sok
boldogságot kíván a Színfolt Mazsorett Csoport minden tagja és
vezetőjel

tv. idei nyáron is mozgalmas "lábarélet" zajlott városunkban. Az egyik
jelentős vendég ebben a tekintetben a magyarországi Goju-Ryu Karate-Do
Szövetség volt. Harsányi László elnök elmondta a Híradónak, hogya
sportolói, a karatékái a budapesti szövetségen keresztül érkeztek ide.
Tizennyolc egyesület tartozik hozzájuk, közel ezer fővel. Többek között
Dunaharaszti, Veszprém, Várpalota, Szeged, Nádudvar, Hajdúszoboszló,
Soroksár, Csepel, Pesterzsébet sportolóinak száztíz fős csoportja dolgozik
most Gyomaendrődön, készül az őszi bajnokságra, versenyekre (augusztus
közepéig) junior, ifjúsági és felnőtt csoportokban. ASportcsarnokban
naponta edzések folynak, de astrandfürdőt is meglátogatják, ahogyan ide
jük engedi. A táborba érkerzik majd egy japán tanár is, Takaji Ogawa 8.
danos karatemester. Amásodik heti tábor dan-vizsgával zárul majd, amikor
a felnőtt fekete övesek első, második, illetve harmadik danon fognak vizs
gázni.

Gyomaendrődre már visszatérők vagyunk - mondta Harsányi úr.
Szövetségünk számára hagyománya nyári tábor, mert egyrészt igény van
rá. Gyomaendrődre már szerveztünk Európa-bajnokságot is, évekkel
ezelőtt. tv.ért jövünk ide évről évre, mert jók akörülmények. ABalatonhoz
és a Velencei-tóhoz viszonyítva olcsóbbak az árak is. Mikor a fülünkbe

jutott annak idején a gyomaendrődi táborozás lehetőségének híre, akkor
eljöttünk ide, majd aztán másodszor is. Mivel mindennel meg voltunk
elégedve, rendben mentek itt a dolgok, ezután nem is keresgettünk más
táborhelyet. Őszintén szólva nem is érdekelnek már más ajánlatok. Sőt, a
jövőben valószínűleg még télen is eljövünk, hiszen az ifjúsági tábor már
téliesített. Ötödik alkalommal vagyunk itt, és mindenki nagyon elégedett a
gyomaendrődi lehetőségekkel. Ennek hangot is adtunk úgy acsarnok, mint
afürdő vezetőségénél. EI kell még mondani, hogy nagyon hálás vagyok, és
köszönetet szeretnék mondani a város vezetésének, a sportcsarnok
üzemeltetőjének, a fürdőnek, a Bethlen Gábor iskola, a kollégium
vezetésének, hogy segítenek bennünket itt. Mindenki nagyon segítőkész

velünk szemben, emberi a kiszolgálásunk. A konyhás nénik, a takarítók is
nagyon aranyosak, nekik is köszönetet mondunk munkájukért, segít
ségükérti

-bk-
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MEGHÍVÓ
2005. október 1.. délelőtt 9 órára, a Bowling étterembe

(Fö út 81/1.) a Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak
Egyesületének Esélyegyenlöségi Napjára és az Egyesület
fennállása 15 éves évfordulójának megünneplésére.
valamint az azt követő közös ebédre.

FeUépő művészek: Horváth Anna .napsugaras"
jeltáncművész• Alex Tamás énekes • Botos János zenész

Válaszható menük:
.A" menü: csigaleves. vegyestál
.B· menü: csigaleves, marhapörkölt
Ebéd: 1000Ft/fő

Jelentkezni lehet szeptember 27-ig a Hősök útja 56. sz.
alatti irodában héifőn, kedden, csütörtökön 8-12 óra I .

között. Szeretettel várjuk tagjainkat, vendégeinket és min- :
den érdeklődöt! :

Tisztelettel: a Vezetőség:

A"csapadékról"...
(kapcsolódva a 2·3. oldal témájához)

Atavasz és anyár folyamán szokatlan mennyiségű csapadék hullott le
országunk területén. Nem kivétel ez alól városunk és közvetlen környezete
sem. Alégtérben a légtömegek különböző sebességgel haladnak. Ahideg
és meleg légtömegek találkozásának helyét frontnak nevezzük. Akét külön
böző hőmérsékletű légtömegek örvénylő mozgásba lendülnek. Alevegő az
örvény központi területéről nagy erővel tör aszélek felé. Ezért ameleg nyelv
csúcsában a légnyomás erősen csökken és az atmoszférában valóságos
katlan képződik. Az ilyen örvényt, amelynek magjában csökkent légnyomás
alakul ki, ciklonnak nevezzük. A ciklon méretei különbözőek, átmérőjük

lehet néhány kilométer, de lehet Kárpát-medence nagyságú is. Ilyen ciklon
ból nagy mennyiségű eső esett hazánk területén az elmúlt hetekben. A
csapadékeloszlás szintén különböző lehet. Egy-egy kis területre hatalmas
záporeső hullhat. Sokszor tapasztaltuk már, hogy városunk egyik végében
sok eső esett, amásikban (1-2 km-re) pedig semmi. HA

(A csapadékmérőnke/ lásd a2-3. oldalon - aszerk.)

Schöneckbe készül a Rumba Táncklub
Az évzáró bemutatót követő intenzív nyári felkészítés és aképzéseken,

táborokban való részvétel jótékonyan éreztette hatását az idén már tizen
egyedszer megrendezett Zánkai Gyermek- és Ifjúsági Táncfesztiválon való
eredményes részvételre. Deák András és Andor Barbara standard és latin
táncokból egyaránt aranyérmes lett, sőt még a zárónap gálaestjén aszu
perdöntő ezüstérmes helyét - meg aközönség szívét is - meghódították és
még egy különdíjat is kaptak a latin programjukra. Perei Péter és Sárközi
Noémi páros standard táncokból ezüst-, latin táncokból bronzérmet hozott
haza. Molnár Ádám és Paróczai Rebeka, valamint Filimon Miklós és Kéri
Katalin egyaránt hatodik helyezést értek el. Adöntő közeli hetedik helyezést
érte el még aMolnár-Paróczai pár mellett Csapó László és Fónagy Zsófia
is. Természetesen atöbbi - zömében kezdő - táncosaink is emelt fővel jöt
tek haza hisz' aparkettán nyújtott teljesítményük szégyenkezésre egyaránt
nem ad okot. A bizonyításra lesz még lehetőségük, mert október elsején
itthon rendezünk valamennyi párosunk számára táncverseny!.

Arendkívüli mennyiségű esőzés következtében itthon elmaradt augusz
tusi ünnepségsorozaton nem, de Öcsödön és Abonyban nagy sikerű fel
lépésen vettünk részt. Az esőzések miatt kialakult helyzetben együttérzünk
mindazokkal, akiknek aházát, lakását ahirtelen jött nagy tömegű víz veszé-

Iyeztette vagy megrongálta. Szerény lehetőségeinkhez képest igyekszünk
némi segítséget nyújtani azon táncosaink családjának, akiknek az augusz
tusi csapadék kárt okozott.

Szeptemberben zsúfolt program vár a táncosokra. Szeptember 1Q-én
Szombathelyen tíztánc ranglista verseny, másnap Pozsonyban nemzetközi
verseny vár fiataljainkra. Szeptember 15-én testvérvárosunkba, Schöneckbe
utazunk öt párral, ahol részt veszünk aBürgerlreff Schöneck-Kilianstádten
Partnerschaftsfest (Gyomaendröd/Anould/Schöneck) rendezvényen. Rá
egy hétre Kistelken veszünk részt kétnapos nemzetközi versenyen, majd
október elsején következik ahazai verseny - aklub fennállása óta először

nem a művelődési házban, hanem aSportcsarnokban. Erre az eseményre
szeretettel várunk minden táncszerető érdeklődőt. A táncversennyel és az
őszi tánciskolai kezdéssel kapcsolatos részletes információkat aWWWJum
batse.hu internetes oldalunkon érnek el.

Megyeri László klubelnök

Ame/Iékelt képen adön/őspárok: Andor Barbara, Deák András, Sárközi
Noémi, Perei Péter, Kéri Katalin, Filimon Miklós, Paróczai Rebeka és
Molnár Ádám
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APRÓHIRDETÉSEK

Német nyelvbOl nyelwlzsgára lelkéSzltéSt vál
lalok! Érd.: 06130/8555-388

400 db ványal Unrlorm blokktégla eladó tavalYI
áron. Erd.: 0612013417-628

OPEL I<3delt 1,3 ~ 1985-ös. benZines, lrrss
múszakival eladó. Erd.; 06/70/6269-638
PASSAI kombi 1,6 IDl 89-es, közoontl Zár,
riaszló eladó. érd.; 06/7012632-901.

ALLASkMUNKAT KER~S
A To IKAEPlt. Ieivételi hirdet KOM VES
munkakörbe. Érd.: 06130/3384-225

LAKAS

Augusztus 18-án elveszell egy 4 Mnapos,
hófehér nagy testú, keverék kutya. Utoljára a
fürdő területén látlák. A megla
táló/nyomravezelö julalom ellenében jelen
tkezzen ' Tel.; 386-058

ETZ 150 megkil1)éll állapolban. 1,5 év músza
kival elad6. Ar megegy. szerint. Érd.:
06/7012359-316. -b-4x-

LADA 1200-as, Jó állapotban, érvéfJYes
múszakival olcsón eladó. I.ár 100 EFI. Erd.:
06/20/4377-SOl' 661280-079. -b-4x-

sara IcaSSO , as, so extr va
eladó. 20%-tól hitel' t.ár 2,9 M Ft. rd.:
06/20/9645-901. -b-4x-
MoVntalO-blke kerékpár, UI, eladó. I.ár 15 E
Ft. Erd.: 66/284-506. -b-4x-

ELVESZETT

Klad61akások '06. jUnluslg. Igényesen beren
dezelt. teljesen fetszerell, a fürdő közelében.
Erd.: 06/30/5387273. -b-4x-

BedolgoZásra varróno munkál keres Erd.;
06/30/4655-351. -b-4x-

Budapest xiV. kerületében (lugI6), aföldalat
ti végátlomáshoz közel, 46 ni-es, 1 szoba +
hallos. búlorozolt földszinli lakás kiadó. Erd.;
0613012625-783

Gye., a Kolll1)ann IIp.-en 1 szobás, földSZInIl
lakás kiadó. Erd.: este: 06/30/3947-729.
Bútorozott, 2. emeleti másiéi szobás lakás
albérletbe kiadó sz.eptember 1-jétől a
Vásártéri lakótelepen. Erd.: 06/30/9580-477

Gyomaendrődi sörözőbe pullost keresek.
06/30/4395-070

MA-lsl Paplr Irószer toVábbra IS várja kedves
vásárl6il! Minden 500 FI felelti vásárlás után
egy ingyen füzel! Hol? Endródön. a Rózsa
resszó mellell.

JARMU

Tisztelt Hirdetünk!
A HíRAD6BAN megjelenó magánjellegű apróhirdetését kérésére ingyenesen
továbbítjuk aDél-Alföldi megjelenésű ~ B A Z Á R 7... apró
hirdetés újság legközelebbi számában való megjelentetésre. A beküldendó
hirdetése mellé csak annyit írjon, hogya BAZÁRban is kérem!
Kérjük azonban ne feledje megadni az árat (ingallanra, egyéb eladni
kívánt dolgai irányárát) sem! Kérjük olvasóinkal, hogy jelezzék azt is, hogya
Magyar Bazár Tas-ban hány alkalommal kívánják amegjelenést!
Gyomaendrődi Híradó szerke8ztös~ge. Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 66/581-237, f'ax; 283-288

Bekilldési határidőminden hó 25-e.

BAU-LUX Furdoszoba Szalon - ml meg
valósiljuk álmai lürdőszobájál. Nézzen be hoz
zánk, s nem bánja meg! Szarvas, Oeák Fu. 2.
Tet.: 216-023

Keresem! MegkimélI, kevéS km-rel. 4 ütemu
Trabantot vennék. Érd.; 66/386-268;
06/30/5461-899. -b-4x-

fii. UI lanévben magánlanárr állást Vállalok
általános iskolások mellé. Másnapra, dolgoza
lokra. számonkérésre való feíkészilés, új,
hatékonyabb tanulási stratégiák, módszerek
elsajátitása. Cél aminél jobb Iskolai eredmény
elérése. További információk; 285-141;
06130/8563-218.

GondolJon atélre, aszélre, aViharra! Veszélyes
fák kivágása (fenyő is), gallyazása, Iqzifa
felvágása láncfúrésszel, elérhelő áron. Erd.:
06/70/2830-347. -b-4x-

Anyakönyvi változások

Házasságkötések: Csaba Attila és Nándori Emese, Sárosi József
és Kovásznai Klára, Vaszkán Gábor és Izsó Gabriella, dr. Jakab
Tamás és Illés Nikoletta.

Születések: Szikszai János és Molnár Mária gyermeke Nikolett
Amanda

Fodrászal. szolárrum (23 FVperc). pedlkúr
manikür, kozmetika egy helyen! Hol?
Endrődön, a Rózsa presszó mellelt, tel.:
06130/5219-869

Olcsón eladók bontásból: ajtók, ablakok,
fürdőszobai kellékek, szekrények, heverők slb.
(ár megegyezés szerint). valamini kb. 3Q mJ

betonlörmeték ingyen elvihelő. Erd.:
06/70/5876-804. -b-4x-

obb blzonYllVányért l Korrepelálás, lelZárk6z
falás. magánórák. fejlesztő foglalkozások, más-

. napra. dolgozatokra, versenyekre való
felkészítés, tantárgyspecifikus járlasságok.
készségek, képességek (pl. fogalmazási
tevékenység, helyesírás, szövegérlés, matema
tikai algoritmusok elsajátitása... stb.)
fejlesztése, tehetséggondozás állalános iskolá
soknak. Kérem a tiszteli Szü lőket, hogy érdek
lődésüket. szándékukat időben ,jelezzék a lor
lódások elkerülése véget!! Az Ön gyermekéért
dolgozom: Tel.: 285-141 (esli órákban);
06130/8563·218.

Kertek. udvarok szánlása, marása, füvesiléshez
~éPi előkészilés. Erd.: 386-053.

Gye., aNémet-zugban 2ha 73 ak értékű vlzpar
Uföld és hidraulikus állatszálliló kocsi eladó.
Erd.; 06/3013981-086. -b-

Gye., Polányi M. 53. sz. alatti 2 szoba,
összkomfortos családi ház Qagy melléképülel
tel eladó. I.ár 5 M Ft. Erd.: 66/284-363;
06/20/4510-203. -b-4x-

ladó 2db heverp éS 1db franCiaágy. Ar meg
egyezés szerint. Erd.: 66/284-447. -b-4x
Vogel eke. gyurus henger. körbáláZ6ra
gumiszalagok, velőgép, szalmazúzó. szil
vapálinka, vágógalamb, lucernaszéna van
eladó. Gye

ö
Móra F. 20. Tel .. 66/284-082. -b

2db hever ,2 db fotel. 1kombmáltszekrény. 1
SINGER varrógép jó állaootban, 1 kisebb ter
ménydaráló eladó. Ar megegyezés szerint, és 1
na~yon aranyos, szófogadó, keverék, világos
szmú kutyus ingyen elvihető állalszerelő

gazdához. Erd.: Mlrhóháll u. 17. tel.:
66/283-615 -b-

Kerti rOlak3pa +2kerék, UJ, valammt Bramakch
vörös lelőcserép 200 db 200 FVdb új. eladó.
Érd.: 66/284-506 -b·4x·

Gye., Oregszol6ben, ISkola u. 2. sz. alaHI háí
eladó, alsMpijlettel, kert, viz, gáz az udvarban.
I.ár 1,5 MFl. Erd.: Zö/dla u. 7. sz.; 06/30/5372
849. -b-4x-

Mosást, takantást, vasalás!. bevásárlásl vál
lalok. Eladó egyaszlali tűzhely és vegyes
lüzelesú kazán. Erd.: 06/30/6563-100 -b
Eladó 1 db 4 személyes rekam,lé, 4 db tonoH
szék as<tallal, 1 db heverő. Ar megegyezés
szerin!. Erd.: 661284-475. -b-4x-

FnsSllo tesI. relaxál6 arc. vérkenngéSt serk~nl6
talpmasszázs nyári akciós áron. Erd.:
06/30/3151-056

1 db lorgó fotel. kisebb-nagyobb konyhai
edények. lavórok.. logasok eladók. Ár meg
egyezés szerint. Erd.: CsÖkönyi Róza, Gye.,
Petőfi 28. sz. -b-4x-

Fuzlás-Jugban BOO m2 vIzparti gyümölcsös
eladó. Erd.: 06/30/4003-737.
Sürgosen elad6 Gye., Damjanich u. 1B. sz.
családi ház (2 szoba. Jonyha, veranda. fürdő
szoba) I.ár 2,5 M Ft. Erd.: 06/27/312-041. -b
4x-

EpltéSllelek eladó KenderáZtal6 u. 6.l.ár 150 E
Ft. Erd.: 661284-458; 661283-217. -b-4x
Gye,,-ön háí eladó Napkeleti u15. sz. alatt.l.ár
2,5 M Ft. Erd.: Cserenyecz Imréné Gye..
Napkeleti u. 15.

2 funkcIós babakocsI esovédovel Ulsz~ru,
megkimélI állapotban eladó. I.ár 17 EFt. Erd.:
06/30/3542-125. -b-4x-

Oraco Ilpusu sport babakocsI (bolygókerekes)
éS egy holdjáró komp. eladó. I.ár 15 és 5 EFt.
Erd.. Gye" Baross u. 1. -b-4x-

Gye., RIdegváros, KIsfok u. 2. sz. alatti háZ
eladó. I.ár 3 M Ft. Erd.: 06/20/4773-335. -b
4x-

Endrod, Damjanich u. 18. sz. ,alatt családi háí
sürgősen eladó.l.ár 2,5 MFt. Erd.: 66/285-283
-b-4x-

Kedvezoen vallalom drapéna, lüggöny
beszegésél, nagrágba, szoknyába huzózár
bevarrási, egyéb varrásokaI, javilásokal. Erd.:
06/30/5413-483

Összel születell, keverék, kistermetu kutya
gazdit keres. Játékos, jól jelez. Érd.: 66/282
966. -b-4x-

Ip , ren ezv nye , t ncos összelövete e
LOZENET szolgáltató zenekara az AKANTISZ.
rd.: 06/20/221-66-33; 06/30/6108·928. -b-

4x-

Clrkula 1,1 kW-os egyláZlsu motorral és PB
~alack eladó. Érd.; 284-327

3 láÍlsu terménydaráló, 3 lázlsu sZlVattyu. 3
fázisú köszörú eladó. Af megegyezés szerint.
Erd.: 661282·907. -b-4x-

54-es lérh bOrkabál, 1 db lorgó fotel. logasok,
műanyag edények, 10-es, 8-as kézi hú~

darálók, la süloleknQk, vashordók eladók. Ar
me(!egyezés szerinI. Erd.: Nagy Gáborné, Gye.,
Peloli u. 28.

klhuzhaló gyermekhevero, 1 gyermek lor
gószé~ és személyautóba ülésmagasitó eladó.
Erd.: Arpád u. 29/1.; 284-839 17 óra után.

Gyomán, Ady u. 2. sz. alatt kerles családi háZ
eladó, lakótelepi csere lehetséges. I.ár 6.5 M
Fl. Érd.: 06/20/2214-267. -b-4x-

Gye,,-bn kertes háZ elad6. lemeto u. 2. sz. I.ár
4.3 MFI. Erd.: 06130/8505-798. -b-4x
Endr6dön, a PolánYI M. u. 49. sz. alaIlI háZ
eladó. csere is érdekel. I.ár 6.5 M FI. Érd.:
06120/2470-l99. -b-4x-

Gyomai réSzen elad6, Allila u. 611. sz. alatt 2
szintes családi ház melléképületekkel, mege·
gyezéssel. I.ár 15,5 M Fl. Erd.: 06/30/6677
031. -b-4x-

Gyomán, lürdohoz közel összkomlortos.
gázfútéses, vizparti nyaraló teljes berendezés·
sel elapó, lakótelepi lakást beszámitok. I.ár 10
MFl. Erd.: 66/386-588. -b-4x-

Gye.. pásztor J. u. 6. sz. alatt összkomlorlos, 2
szobás családi ház eladó. Erd.: 284-245;
06/70/5673-574.

Gye" Jókai 20. alall összkomfortos parasztháZ
eladó. Erd.: 06/70/3843-329.

Gyoma, Budai u. 4.0. sz. alaltl családi háZ
e/adó.l.ár 2,5 MFl. Erd.: 06/70/5787-158. -b
4x-
Gye., Oregszolo, AI.rnosdomb u. 1. sz. alalll háZ
eladó. Erd.: Gye.. Oregszőlő, Kondorosi u 21.
sz.

Endrodön, aCs6káslban. 2 szobás. összkom
forlos, alápincézell családi ház melléképül~llel.
gyümölcsössel eladó. I.ár 7.5 M Fl. Erd.:
06/30/9146-200 este 661386-983. -b-4x
Csaladi. összkomlorlos báZ. beépltheto tetolér
r.el eladó Gye.. Tamási A. 1/1. I.ár 10.5 M Fl.
Erd.: ahelyszinen. V.; 66/284-506. -b-4x
Gye., Nemet-zugban 2ha. 73 ak értéku löld. és
hidraulikus állatszállitó kocsi eladó. Erd.:
06/30/3981-086.

Endrodön. a Fazekasl u. 8. sz. alall asszkom
forlos, lelújitoll, 2szobás ház reális áron eladó.
I.ár 3,7 MFl. érd.; 06/7013687-118. -b-4x
Veszprémben, 2,5 szobás, 69 m2-es, logglás,
igényesen lelújiloll 3. em.-i lakás eladó. I.ár 15
MFl. Erd.: 06/20/2435-624. -b-4x-

Endrodön összkomlortos. padlásszabás csalá
di ház melléképülellel és garázzsal eladó, mini
mum 2,5 szobás lakáscsere is érdekel
sürgősen. I.ár 11 M Fl. Erd.: Gye., Barta
Lászlóné, Juhász Gy. u. 34/1. -b-4x-

Endrodön, küisIl lelujltásra szorul6 parasztháZ
eladó a Polányi ~1. 73. sz. alatl. Fürdőszoba,

központi fútés van. l.ár 1,8 M Fl. Erd.:
06/30/9384-449. -b-4x-

Gyoma központjában 5szobás. 2sZintes csalá·
dl ház melléképületekkel eladó. I.ár 15.5 M FI.
Erd.: Hornokné Virág Mária Gye.. Allila u. 6/1.
-b-4x-
Gyomán. a KIs Bálint u. 4. sz. alaII teloteres
családi ház eladó. ill. lakólelepi cserét II. em.
ig beszámilok I.ár 15 M Fl. Erd.: 06/70/3316
986. -b-4x-

INGATLAN(ELADÁS-KERESÉS~

Gye" oregszolll, 0161a u. 17. sz. alall4000 m2

lelken 2.5 szobás családi /láz sok melléképület
lel eladó. l.ár 3,3 M Fl. Erd.; 661280-025. -b
4x-

Gyomán, aMOL-kuttal szemben, aPászlor J. u.
12. sz. alatJi 2 szobás. összközmúves családi
ház eladó. Erd.: 386-498: 06/70/5775-348.
Gyomaendradon, 16 helyen összkomfortos
parasztház eladó. Erd.: 8-16 óráig
06/70/3843-329

Gyomán. a LosonCZI uthoz közel 1500 n.öl
szántó eladó. Erd.: 282-648; Széchenyi u. 5. sz.
AFo ut 68. sz. alaIIIéva 2.4 m2-es üzlethelYiség
kiadó. I.ár 22 E Fl. Erd.: Brezocai Edit,
Napkeleti u. 2. -b-4x-

Vlzparll nyaraló 46 m2 lak61érrel, a PeresI
hollág mellell eladó. l.ár 4M Fl. Erd.: 66/284
506. ·b·4x·
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Alapozza meg jövojét, tanuljon a KISOSZ-nál! (OKÉV: 06-01 73-02, FAl: AL-0181)

Várjuk jelentkezését!
2005. évben induló, államilag elismert szakképesítést nyújtó tanfolyamainkra!

GYOMAENDRŐDÖN 2005. szeptember 8-án
MŰVELŐDÉSIKÖZPONT, Kossuth L. u. 9. szám

KERESKEDŐVÁLLALKOZÓ (68 OOO Ft),
VENDÉGLÁTÓ VÁLLALKOZÓ (68000 Ft),

ABC-eladó + pénztárgépkezelö (78 OOO Ft)
A képzési támogatásokról érdeklődni lehet a Munkaügyi Központ helyi kirendeltségein!

Részletfizetés lehetséges! Adókedvezmény igénybe vehető!

Részletes tanfolyami tájékoztatás és jelentkezés:
KISOSZ, Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 4/1.

Tel.: (66) 325-997; 327-193; 451-741; (30)9354-371
E-maii: bmkisosz@bekesnet.hu

5500 Gyomaehdrőd,Vl.'ker. 540.
, rel./fax:Of?~66-3?~~1~6._ Q.6/.3()/~:348-0!~_,

Építólpari szolgáltatás, szennyvízcsatorna
építés, úttervezés, -kivitelezés

Epilési a1lyago/(: sóder Iwmok. cemetlt. mész.
suuti/asa

• • •••••••••••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••

o
o

Pöttöm hírnök - Hírlap Shop ~

Az alkohol A hírla~ ~
ö,~7! Tanít~ + \" ~

Butít Szórakoztat\ ~
Nyomorba dönt Pihentet:

•• ••
ON DONT!

Miért ne'?
Újra nyitunk! A hírlapok széles választékával

várjuk kedves olvasni vágyó vendégeinketJ :

o Gyomán a piac bejáratánál. 2005. szeptember 1-jén :
o o
• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Gépjármű-tulajdonosok,figyelem!
Vállalkozásom keretén belül:

Gyári, új gumiabroncsok árusítása személy-,
teher-, mg.-i gépjárművekhez,

valamint targoncához. ~
Továbbá vállalom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű 'tECt

és targonca gumiköpeny szerelését,
javítását, centírozását

Érdeklődni:

Katona György gumijavító
5500 Gyomaendrőd,Bajcsy-Zs. út 107,

Tel.: 66/285-127 Nyitva: H-P: 8-17-ig, SZD.: 8-12-ig.

Ilf 'Körösi Weeke.nd Hor~~sz-~~~ '0

'~hObbY-,kempmgszakuz(ef te-:~
, . . ~

HORGASZFELSZERELESEK
= teljes márkakínálat

FOLYAMATOS AKCIÓKI
Állateledel: minden alap- és prémium kategóriában
Endrőd. Hídfő út 12. Tel.: 06/70/2610-472
Nyitva: 8-17 óráig. szombat. vasárnap 8-12-ig

i MJKR08USZ '8ERELHErŐf '
. "9 személyes, klímával!Érd.: 20/9506-703
""".~ ...... _. --" ~_.. ~ '" . ..
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~'"

,4~_~
VEGKIARUSITAS!

• pólók, blúzok 500 Ft • farmernadrág 1000 Ft • ingek 600 Ft
• szoknyák, nadrágok 800 Ft • 2 részesek (gyermek) 1500 Ft

Gyomaendrőd, Apponyi u. 17/1, j':
Nyitva tartás: kedd-péntek: 9-12-ig, 14-17-ig, .

szombat: 9-12-ig • Hétfő szünnap! .
:.~~~1h?"~ii~i(.~·~~':.r§;'·IM~.~·~~~~~~'1'F.~:J:.'lif\Mfl~miF~1ffJli:iÁ~~!W:~.

GYOMAENDRŐDIBÚTORBOLT
Kisréti utca 36. szám (volt Tejcsarnokkal szemben)

AKCiÓ!!!

:;:'=='-"'-"-_."~..z=...:ll""-=~-=",,~,r.,.~"'cr:""":r=-P.-

!~~a-~?
Aklimatizált helyiség már nem luxus!
Minöségi klímák garanciával, elérhető áron.

J Szereltessen lakásba, üzletbe, irodába,
~ l;GREE műhelybe klímaberendezést! a LG
~ Meglévö berendezése baktérium \gI
~ ()tidea és atka ell,en.i ti~ztítás.át, ~
~ .. , k~rb~n~a~a~at .blz~a.r~m! • ~
~ Huto1c:amrak epateset, JavItasat vallaiom.
:(

rt

iL~~,~,~!
Kis költséggel szereltessen

központi porszívó berendezést!
BE;~~JSjf Tervezéssel, kivitelezéssel keressen fel!

C...
c::

• Számítógép konfigurációk összeállítása igény szerint
• Részletfizetési lehetőség

• Használt alkatrészek értékesítése és beszámítása
• Számítógépek, nyomtatók, monitorok javítása rövid
határidővel

• Új és utángyártott festékpatronok, tonerek és ezek töltése
• Szakkönyvek
• Internet előfizetés (mikrohullámú,

telefonvonalas), és kártyás
• Helyi hálózatok tervezése, kivitelezése
• Fénymásolás, faxolás, nyomtatás,

szkennelés, internetezési lehetőség

Ajánlatunk:
• Digitális anyagról fényképelőhívás 3 napos átfutási idővel

• 9x 13-as méretben: 39 Ft / db
• l Ox IS-ös méretben: 49 Ft / db
Címünk:
5500 Gyomaendrőd Fő út 230. (A Gimnáziummal szemben.)
Tel/fax: 66/581 - 610 E-maiI: magus-comp@bekesnet.hu
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-tól 12-ig és l3-tól 17 óráig.

Az árak váltavatási jogát fenntartjuk

5500 Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 25.
Tel./Fax: 66/386-980 • Mobil: 30/6190-570

MÁGUS-COMP
Számítástechnikai szaküzlet és szerviz

I
&~ varroda Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. alatt

Varrodámban vállalom: női felsőruházat
hozott anyagból, gyermek mérettől anői extra méretig egyedi méret

szerint felsőruházati termékek készítését. Szoknyák, blúzok, nadrágok,
© alkalmi ruhák, kosztümök, alkalmi és táncruhák készítését is.

~ Nyitva tartás: ahét minden napján 8-17 óráig.
l~yors határidő, kedvező árak. Telefon: 66/386-479/23, 06/30/5648-740

AlH'O&I&I(OLAHK

ABútorboltban, a gyártótól kapott kedvezmények alapján,
I. osztályú, hibátlan termékek óriási,

akciós vására a készlet erejéig!

• 6db-os konyhai garnitúrák 49900 Ft-tól
• Fa étkezők, 4-6 személyesek 38 OOO Ft-tól

Széles méret-, és színválasztási lehetoséggel
kiegészítő kisbútorok és szekrénysorok

• TV-állvány 9500 Ft-tól
• Szekrénysorok 32 OOO Ft-tól
• 1,6 fm széles szivacsos franciaágy 26 OOO Ft-tól
• Egyszemélyes szivacsos heverő 14 OOO Ft-tól
• Aliz 3+2+1-es ülőgarnitúra 95 OOO Ft
• Aliz 3+1+1 ülő garnitúra 91 OOO Ft

Két bank áruvásárlási hitel lehetősége, helyszíni ügyintézéssel!
Várunk minden kedves érdeklődőt!

Nyitva tartás: hétfotöl péntekig: 9-17 óráig,
szombaton: 9-12-óráig • telefon: 66/282-068

AUTÓSISKOLA • Gyomaendrod, Hosök útja'33.

Gyomaendrődi Autósiskola
az alábbi időpontban és kategóriákban

tanfolyamot indít
Gyomán: 2005. szeptember 13-án 17 órakor
Endrődön: 2005. szeptember 13-án 17 órakor

(Déryné MűveJ6dési Otthon)

Személygépkocsi,
motorkerékpár, "

segédmotoros kerékpár
Jelen/kezni: Gyomaendrőd, Kossuth u, 18. Telefon: 66/285-556, 06/30/4025-878

Foglalkozások: kedd, csütörtök 17-20 óráig

Ügylélfogadás: hétfő, szerda, 17-1Bóráig Gyomaendrííd, Kossuth u. 1B.
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Most még kevesebbért az ölébe hullhat az égból a UPC Direet szolgáltatás!

~ Tbbb mint 1SO telev(zió és rádiócsatorna~ Digitális hang- és képminöség

~ Akárhol az országban ~ Elektronikus müsorfüzet. nyelwálasztási funkdó

(---------------------~
RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK
Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

Telefon: 06/30/3932-162, 06/30/9533-594

REÁLIS ÁRON VESZEK
• boltberendezést • hagyatékot, régiségeket, ócskasá
gokat • régi stílbútorokat • parasztbútort (szekrény,
asztal, kaszli, sublót, falitéka, konyhaszekrény, láda,

szék, tükör és tükörasztal, kredenc)
Fizetés azonnal, készpénzzel!

'- ~:r~ai_~~t~G.::m~~~r~d.:. ~o~s~a:.~ :9.:..J

ÁLLÁST AJÁNL! Asztalosipari cég
ÚJ BÚTOR GVÁRTÁSÁHOZ ÉS RÉGI FENVŐBÚTOR JAvíTÁSÁHOZ

önállóan dolgozni tudó bútorasztalosokat, asztalossegédet keres.
Jelentkezni a 06j30j9533-594-es telefonszámon lehet

Rendelje meg most!
r~nti. '* ·po:.l$.\'Of'Jtknl~ kr~"Jmiony<:, W''1C\ 11f'"ol:ltÓi!~.l'r.-&'lflá:.vál~UsI ~tln~.fr".",:híII(l'l.·.1bbi 10 OOO F't

Ie:';tl di; hJftll:f'ldó.A 3990 ft-o:; ak<::ilh ht\-""JiJ It CSaLidi <SOf;""'gfil. vor\itt"o:.iI' ('$ Z:>06. ola~)Cr 4· If. ~ft. A.l. akciós .~.,llÚ

lOO6 c~6~ 4-IS wtO hti~fS' ",·:'';',1f~al.ujs:erzó~s t.ctf$l3o ~A~~n. ,COs. .l.:~1Jst(u.s. 1$ ~ 200~. ckto~r ~1. bnott

#~~ Ar~f\."rt.~~Snt~te f"ík-órü réslle:'l!k js t-ovitlbi :rlormikó: hi\..t~,O\ t0f'8Jo1rTVltók. WHN.:Jpcd1ftCT.hu:

:'c OS A;) lS{' 15Q,

Telemax Távközléstechnik
Békéscsaba Gyóni G u. 6, Te/:66/442-755

Gyomaendródi szere/őnk:20/9-266-853

fémcsarnokok,
magtárak

tervezését,
kivitelezését

vállaljuk!
06/20/9527-636

•• •• ••
E KOLTUl UNK!
ÁTSZ RÉ Z ÜZLE

GYOMAENdRŐd, Hősök ÚTjAN 53. TElEfON: 284~ 255
/NqYENES kOMPUTERES SZEMVizsqÁlAT

H.~l(.~P.~Szo. dÉlElőTT

SzTK~vÉNYEk bEVÁhÁsA • SZEMÜVEqEk kÉSZíTÉSE,
jAvíTÁSA • OpTikAi cikkEk, NApszEMüvEqEk

NAqy vÁLAsZTÉkbAN kApHATók

~OO/O"'OS NApSZEMÜVEG VÁSÁR!
GYORS ÉS pONTOS kiszolqÁlÁssAl vÁRjuk kEdvES vÁsÁRlóiNkAT!

TismlmEl: Szarf..a GaIa 14TSIERÉ5ZMESTER

TÜZÉP .. T LEP
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren

építő anyagok gyári áron
oltott mész orosz szén,
akác, vegyes tölgy tűzifa

Értékhatár felett kedvezményes házhozszállítás

Tüzelőutalványok beváltása!
Telefon: 06/30/3343-791,06/30/6318-071,66/284-812 este

TAPÉTA,FESTÉK
ÉS AJÁNDÉKSZALON

5500 Gyomaendrőd,Kossuth u. 45.

AKCiÓ!!!
Fürészporos tapéta - 800 FUtekeres
HÉRA 16 l-es diszperziós beltéri
falfesték - 4100 Ft
Mennyezetburkoló (polystyrol)
- 635 Ft/2 m2

Műanyag kerti bútorok 10%-kal olcsóbban
Az AKCiÓ akészlet erejéig tart!
Ajánlatunk
Fürdőszoba szőnyegek

új rnintával-1590 FUm

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig: 8-12-ig, 13-17.30-ig,
szombaton: 8-12-ig

Tejefon: 66/386-553; 06/70/5037-612

Hidegburkolást vállalok
Haveida János 06/20/5401-300, 66/283-587
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TEKINTSE: MEG OSZI
iRUK~SZLETÜNKET!

géprongy folyamatosan
kapható!
Nyitva tartás:

hétfő: 8-17-ig, keddtől péntekig: 8.3D-17-ig,
szombaton: 8-12-ig

,\UT/

~
~
'U'/..'

GYOMAENORÖO
Bajcsy-Zs. út 63.

Fént,Jképezőgépek, Filmek, Fotóalbumok.

Ajándékutalvánt,Jt is ajándékozhat!

Rrany- és bővülő ezüstéksze'r kinálatunkkal
állunk rendelkezésére!

Aront,J- és ezüstékszerek javítósa, tört arant,Jból

ékszerkészítés.

Tört orant,J azonnali cseréje! Arant,J, ezüst még mindig

nálunk a legkedvezőbb áron!

Folyamatos AGFA akciókI
AmatőrFilm kidolgozás. Audio- és videakazettók széles

választéka, digitális Felvételek Fént,Jképre másolása!

Rz OMart könvyesbolt szeptember ló-án 17,30 órakor
ünnepli egt,Jéves születésnapját.

Ez alkalomból várjuk kedves Vásárlóinkat egt,J írorszógi
útibeszámo!ó előadásro, melt,Jet Hüse Julianna és Veres

Antalné pedagógusok tortanak.
Kedves Szülők, Diákok és Pedagógusok! Az iskolai munkát

segítő könt,Jvek. kiadvánt,Jok Folt,Jamatosan kaphatók
(illetve megrendelhetők) könt,Jvesbaltunkban.

OMort Könyvesbolt oz OMart Üzletházbon
Gyomaendrőd.Fő út 216. Tel.: 284-815

....H'~~N1 .... X 5500 Gyomaendröd,
• j ~.. Ipartelep u. 3.

_ Tel./fax: 66/386-614,
Epítőipari Szövetkezet 66/386-226

TEVÉKENYSÉGEINKET PIACKÉPES ÁRON KíNÁLJUK
• Magas- és mélyépítési munkák generál kivitelezése, tervezése
• Transzportbeton értékesítés, szállítás
• Egyedi asztalos termékek gyártása
• Interspan bútorlap-értékesítés
• Építőipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru,

keretes állvány, útpanel. .. )
Eladó: 1 db 39 személyes Ikarus autóbusz

1 db fix platós IFA pótkocsi
Érd.: 30/9552-374

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~Gabonamoly·,zsizsikgázosítás;~
:MAGTÁRFERT6TLENíTÉS:
• •
: csótány-, hangyairtás :
: Petrovszki, 66/386-203, 06/30/3615-162 :
• •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

100 órás
100 órás
100 órás

150 óra
150 óra

Stancolt és hagyományos •
PAPÍRDOBOZ gyártása !
STANCfDRMA KÉszíTÉS I.

I.
I

RÓZA KFT.
5500 GYOMAENDRŐD,Ipartelep u. l/l.

Tel./fax: 661282-095,06120/9142-122
E-maiI: vendel@bekesnet.hu

INTE Q
NYELV&TUDIO

BEL,SŐÉPíJÉ~ZEi
SZARAZEPITÉS

GiLLAi
GYOMAENDRŐD
06-30/3326-075

Építkezik? Keresse Gellait!
Kazettás és gipszkarton álmennyezetek,

gipszkarton válaszfalak, burkolatok.
Padlásterek, tetőterek beépítése, átalakítása,
külső-belső hőszigetelés, tetőzsindelyezés

GYOMAENDRŐD, HŐSÖK ÚTJA 51.
TEL.: 66/282-440, 06/30/6278-234, 06/30/3326-075

Nyelvtanfolyamok kezdőtól a nyelvvizsgáig
2005 SZEPTEMBER-200G. JÚNIUS

Agyomai Nyelvstúdió szeptemberben induló tanfolyamai ra most lehet jelen
tkezni· határidő: 2005. szeptember 10.

Tanulhat angol, német, olasz vagy francia nyelvet!
induló csoportok: kezdő angol tanfolyam

haladó angol
kezdő német
kezdő olasz

nyelvvizsgára készülőknek: alapfokú vizsga
középfokú vizsga

heti 2x2/2x3 óra, 6-10 fös csoportok, 500 Ft/óra
Tervezett vizsga időpont ja: 2006. április, ill. június Jelentkezni lehet: 2005.
szeptember iD-ig Róza Vendel és Farkas Margit tanároknál. Telefonon: 20/9142
122, 20/4684-876 és munkaidőben: 282-095 e-mail-ben: vendel@bekesneLhu
Tanfolyamkezdés: 2005. szeptember végén

r}
RÓZA VENDEL
Gyomaendrőd,Hársfa u. 8/1. ~
Tel./fax/ü. rögz.: 66/282-686,

tel.: 06/20/9142-122' 20/4684-876
E-maiI: vendel@bekesnet.hu

Nyilvántartási szám: 06-0077-02

I·_·_·_·~C_~~=_._._~_.'

i PAPIRDOBOZ i
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KINAI NAGYARUHAl
Gyomán, aHősök útja 48. szám alatt.

ÚJ ŐSZI ÁRU ÉRKEZETT!!!
GYERMEK • pulóverek

• nadrágok
• mellények
• szabadidőruhák

NŐI, FÉRFI • pulóverek, kardigánok
• tréningfelsők

• szabadidőruhák
• farmer nadrágok
• motorosdzsekik

Szeptember 5·én nyit az ENDRŐDI üzletünk,
a Fő út 16. sz alatt (volt ÁFÉSZ-csemege) .
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 8-17 óráig szombat: 8-12 óráig
Várjuk kedves vásárló/nkat!

27900 Ft
14500 Ft

CSEMPECENTRUM
ÉS

CSILLÁRSZALON

Még mindig tart a szezonvégi akcióI
Bővített árukészlettel és fantasztikus árakkal várjuk kedves vásárlóinkat!

Zalakerámiás padlólapok és falicsempék
10%-20% kedvezménnyel kaphatók!!!

És ez még nem minden!
170x70 akryl kád:
80x80 zuhanyzókabin:

Gondoljon lakása világítására!
Augusztusban 10% kedvezmény

szeptemberben 20% kedvezmény egyes termékekre!
Ezt ne hagyja ki!

Mediterrán burkolókövek folyamatosan kaphatók!
5500 Gyomaendrőd.Toldi út 111.

A mezőberényi úton. a helységnévtábla után 200 m·re.
Nyitva tartás hétköznap: 8.00-t6117.30-ig; szombaton 8.00-161 12.00-ig

TelJfax: 06/66/284-528, mobil: 06/20/9667-647
Békés megye területén 40 OOO Ft feletti vásárlás esetén

DíJTALAN HÁZHOZSZÁLLíTÁS!

MJKROBUSZ BÉRELHETŐ!
9 személyes, klímával! Érd.: 20/9506-703

Gyomaendrödl Híradó' Gyomaendröd Város Önkormányzatának lapja' Felelös szerkesztö: Biró Károly
Kiadja: Gyomaendröd Város Képviselö-testűlete• 5500 Gyomaendröd. Szabadság tér 1. • Tel./fax: 66/581-237. fax: 66/283-288

A kIadásért felel: dr. Csorba Csabajegyzö • Készült: Balu Print Bt. Gyomaendröd. telefon: 06/66/283-489
E-mail: gyehlrado@freemail.hu • TeIjesztik a gyomaendrödi kereskedök' Engedélyszám: III/PHF/l08/BE ISSN 1417-7390
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~ HITELÜGYINTÉZÉS, BANKI HÁTTÉRREL!

TÁJÉKOZTATÓ
Gyomaendrőd Város Önkormányzata tájékoztatja alakosságo!,

hogy 2005 októberétől a város területén ismét több utcában
megkezdődik az útépítés. Arra kérjük a tisztelt lakosokat, hogy azon
ingatlanok, amelyek közművel nincsenek ellátva (ivóvíz, gáz,
szennyvíz), de a közeljövőben tervezik a közmű bekötését, ott a
rákötéseket az útépítés kezdete előtt szíveskedjenek elvégeztetnil

p------------------------
Ingatlanértékesítés

Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

aGyomaendrőd, Fő út 39. szám alatti 3 szoba összkomfortos
lakóingatlant értékesítésre meghirdeti.

Az értékesítéssel kapcsolatban bővebb felvilágosítást
az alábbi címen és telefonszámon lehet kérni:

Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály
Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz. Telefon: (66) 386-122/136

Gyomaendrőd város képviselő-testületel

-----------------------_.
II ,

~i
MUSZAKI VIZSGA AKCID!

ASzarvasi Autócentrum
~4t~ HATÓSÁGI DíJAS

műszaki vizsgáztatást tart

• SlEMÉLYGÉPKOCSIK (7170 Ft)
• 3,5 t alatti tehergépkocsik

• utánfutók részére
október 5-én, 12-én, 19-én, 26-án!

Környezetvédelmi vizsgálatot (zöldkártya)
alacsony áron, gyors ügyintézéssel vállalunk!

Szarvas, Kazinczy u. 4. sz.
Jelentkezés:

66/313-882; 215-494/16-os mellék
SZARVASI AUTÓCENTRUM

5540 Szarvas, Kazinczy út 4. 5500 Gyomaendrőd, Fő út 140.
Tel.: 66/313-882, 215-494 Tel.: 66/386-322

A Rózsahegyi Isko1.a sporteredményei az 5. oldalon

GENERALI BIZTOsíTÓ
Teljes körű ügyintézés

• kárfelmérés • korrekt, gyors kárrendezés
• vagyonbiztosítás (lakás, üzlet, üzem... stb.)
• kötelezö felelösség-, Casco-biztosítás
• életbiztosítás • nyugdíj-elötakarékosság
• egyéb módozatok az ügyfél ígényei szerint

GYOMAENDRÖDI KÉPVISELET:
Kiss Lajosné (Éva) Gyomaendröd, Madách u. 2/2.

Tel.: 66/284-989, mobil: 30/2660-788

.•..........•.........•...................................... ~······5éves gyakorlattal, referenciával, önálló irodával rendelkezünk! :
: 500.000 FI-tól 30.000.000 Ft-ig forint és deviza alapú hitelek! Hitelkamat már 2,49'/o-tól!!! :

LAKÁSCÉLÚ ÉS SZABADFELHASZNÁLÁSÚ HITELEK, SZEMÉLYI HITELEK, HITELKIVÁLTÁS
AkcIólI! 2005. okt6ber 31.111 (beadott hitelekre)!

Közjegyzői dij nélkül, valamint további jelentős kedvezmények!
FÉSZEKRAKÓ PROGRAM

30 éves korig állami garanciával. 10% öneróvel, vagy öneró nélkOI is, 50% szoc.pollal
OTHONTEREMTÖ TÁMOGATÁS

35 éves korig, használt lakás vásárlása esetén 50% szoc.pollal
IlÖZTlSZTVISELlíl ÉS KÖZALKALMAZOTTI HITELEK

állami garanciával, csak a vásárolt ingatlan fedezetével12,5 M-25 M Ft-ig
Továbbá jogosultak: a fegyveres szervek hivatásos állományO tagjai, a magyar hon-

: védség hivatásos és szerződéses állományú katonái. ügyészek, birák. igazságügyi :
• alkalmazottak. óvodák. iskolák. bölcs6dék stb. dolgozói. :

Szolgálatunk dijmentes vagy kedvezményes dijú, ahitel típusától függöen! :
A hitelügyintézés az Ön kényeimének és igényének megfelelően történik, :

személyre szabottan! •
LEINFORMÁLHATÓAK VAGYUNK!

Ahitelügyintézés az Ön lakásán vagy az irodánkban történik, mobilak vagyunk! •
AZ ELVÉGZETT MUNKÁNKÉRT FELELÓSSÉGET VÁLLALUNK!

Hívjon bizalommal!
Hiteliroda: 5650 Mezöberény, Bajcsy-ZS. u. 27. sz. •

Tóth Jánosné Tóth János Boros Krisztina
üzleti főtanácsadó területi képviselő asszisztens

• 06/20/9376-738 06/20/9220-990 tel./fax: 66/352-537 •.......•••....•..••.........•........................•.•......
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Megkérdeztük

A POLGÁRME TERT

Dr. Dávid Imre polgármester

• Hol tart abelvíz okozta károk rendezése?
Akárosultak esetében még tart az ismételt felmérés, amely kimutatja,

hogy hol javult vagy hol romlott ahelyzet. Amegyei keret már megvan, ami
mintegy 311 millió forint. Hamarosan beadjuk az igényt, ennek ahatáride
je október vége Ezt felülvizsgálják, gyakorlatilag majd utána fogják kifizetni,
és szigorú elszámolással rendezik akárokat. Ez, sajnos, már novemberben
lesz, hiába mondtam én is amegyei gyűlésen, hogy hamarább el kellene ezt
intézni, hiszen jön atél, és arendbehozatal sürgető sok helyen.

Az augusztus 27-i felmérés szerint mintegy nyolcvanmilliós akár, de a
pótbejelentések miatt ez kissé emelkedett, vagy pedig csökkent. Valahol
hetven-nyolcvanmillió közötti a jelenlegi felmérés szerint.
Azt mondják, hogy most jobban lel lehet mérni így utólag akárokat.
Az önkormányzati károk esetében október közepéig kell beadni végérvé
nyesen alistát. Mintegy negyvenmillió volt az önkormányzati védekezés és
az egyéb költségek összege, ebből hatmilliót megkaptunk, további hatmil
lió várható hamarosan. A fennmaradó összeget a központi
visszmajor keret terhére nyújtjuk be, remélhetőleg még ez évben
megkapjuk.

Az önkormányzatnál a legnagyobb költség aközvetlen védekezés volt,
ami mintegy nyolcvan százalékot tesz ki (18 millió forint, egyéb védekezési
és ahelyreállítás költségei mintegy 10 millió forint, és további kisebb költ
ségek). Kisebb költségek jelentkeztek az utak rendbetételével, valamint az
átereszek helyreállításával kapcsolatban. Intézményekben keletkezett károk
pedig: az öregek napközi otthona, Szabadság úti, Fő úti óvodák, és aPolányi
Máté úton bérlakás és aközúthálózatban esett károk.

• Mikorra várható a nagyon hiányzó utcanévtáblák és aházszámok
elhelyezése?

Az első körben még idén ősszel beindul. Afőbb utakon az utcatáblákat
elhelyezik, a házszámtáblákat mindenki maga rendelheti meg, illetve ezek
után kérhetjük a lakosoktól, hogy szerezzék be. Jövőre folytatódik ez a
munka. Ennek megközelítően az összege négy-ötmillió forint lesz. Két
három év alatt fejeződik be avárosban ez afeladat. AGyomaszolg Ipari Park
Kft.-n keresztül, vagy a hivatal műszaki osztályán keresztül lehet majd
megrendelni.

• Az energiafúvel kapcsolatban mi ajelenlegi állás, miután ez az ügy
korábban beinduIni látszott... ?

Az atársaság, amelyik itt, Gyomaendrődön akarta ezt aprojektet bein
dítani, mostanra leállt. píllanatnyilag nem tudni, hogyan folytatódik majd.

• Az endrődi közúti híd felújítása mikorra várható?
Műszakilag felülvizsgálták a hidat. Úgy tudom, hogy 2008-ig min

denképpen sor kerül rá. De a költségvetésnél azon vitázik a szakma és a
pénzügyminisztérium, hogy új hidat építsenek, s a mostanit egy kisebb
teherbírásúra felújítsák, vagy amostanit újítsák csak fel. AFazekas-zugnál
épülne az új híd és az elkerülő út, amely Fattyasig kerülné el a települést
egészében. Erről még vita van. Azonban sürgős ahíd állapota miatt acse
lekvés. Szerintem attól függ, hogy mennyi pénz lesz rá. Azonban az évtized
végéig biztosan készen lesz vagy így, vagy úgy.

• Épitik aterelőszigeteket aFőúton. Az önkormányzatnak mennyi köze
van ehhez?

Ez aváltoztatás, építés egy országos koncepció része, akivitelezésről

az önkormányzat felé csak bejelentési kötelezettsége volt a készítőnek. A
városnak nincs köze ezekhez aterelőszigetekhez, nem jelent költséget.

• A"nagypolitikában" már keményen beindult a korai kampány Mi
erről a véleménye?

A két nagy politikai párt között olyan kis különbségek vannak, hogy
gyakorlatilag "élethalálharc" folyik köztük. Ennek eredménye a kam
pánykezdés is. Ahatalom megnyeréséért mindent megtesznek. Úgy gondo-

lom, hogy az ország anyagi helyzete, meg az egész országos problémák
sokasága azt követelné, hogy tenni kellene valamit, nem pedig kampány
harcot vívni. Akormánypárti és ellenzéki harc az ország érdekében nagyon
negatívan csapódik le. Ezt lehet érzékelni akár hazai, akár külföldi
közvéleménykutatási adatokon keresztül, ahol eléggé elítélnek bennünket.
Nekem is hasonló avéleményem. Az is biztos, hogy nálunk is lecsapódik
érezhetően - apolitikai harcokszele. Mivel én független vagyok, támoga
tott ajobb és baloldal, ugyanakkor szidott is. Én azonban nyugodt voltam
ezek miatt az évek során. Nyilván lehetett volna avárosért többet tenni 
politikai hovatartozást figyelembe véve -, ugyanakkor az állandóan váltó
vezetési taktikákat nézve lehet, hogy kevesebb lett volna az eredmény.
Lehetne sorolni aproblémákat, bizony, ezek mind akét oldalnak aproblémái
is. Bármilyen téma adódik, amit az egyik oldal akar, azt amásik éppen nem,
valamilyen okból. Mindez nem jó. Figyelembe kellene venni az egymás jó
ötletét, kezdeményezését, smindjárt jobban mennének adolgok.

Idősbarát Gyomaendrőd·díjat - és a velejáró
1 millió forintot - vehetett át Gellai Józsefné intéz
ményvezetö és dr. Dávid Imre polgármester szeptem
ber 30-án Budapesten az Ifjúsági Szociális Család
ügyi és Esélyegyenlöségi minisztertöl, Göncz Kingától

Gyomaendrőd Város Önkormányzata
PÁLYÁZATOT ír ki a:

Gyomaendrőd, Endrődi u. 5-7. B/3. szám alatti összkomfortos
költségalapú bérlakásra.

Abérlakás alapterülete: 35,70 m2, lakbére: 10500 FVhó.
A pályázat feltételeit "A lakások és helyiségek bérletéről és elide

genítéséről szóló többször módosított 12/2001. (IV. 27.) Kt. számú rendelet
8/A. § (3) bekezdése tartalmaua, melyek az alábbiak:

"Az Endrődi u. 5-7. szám alatt lévő bérlakásokra az a gyomaendrődi

állandó lakos pályázhat:
• aki a62. életévét, illetőleg areá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte,

illetve az, aki a 18. életévét betöltötte és munkaképességét legalább
67 %-ban elvesztetle

• aki a településen lévő legalább komfortos lakóingatlanát az önkor
mányzat által is elrogadotl értékben egy éven belül értékesíti

• aki betétkönyvben tartósan lekötött annyi készpénzvagyonnal ren
delkezik, vagy a lakóházas ingatlanának értékesitését követően ren
delkezni fog, mely elegendő az átlagot jóval meghaladó minőségű elhe
lyezést és szolgáltatást biztosító tartós bentlakásos intézményben az
egyszeri houájárulás megfizetésére (17/2003. (VII. 7.) KT. számú ren
delet 8. § (1) bekezdése)."

Aköltség alapú bérlakásra létesítendő bérleti jogviszonyesetén előnyben

részesítendő az akérelmező:

• aki a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelel, s az Idősek Klubjában
tagsági jogviszonyt létesít apályázat pozitív elbírálását követő 8napon
belül,

Pályázati adatlapot apolgármesteri hivatal humánpolitikai osztályán lehel
kérni, melynek benyújtás i határideje: 2005. október 10. napja.

Apályázatok elbírálása aképviselő-testület humánpolitikai bizottságának
hatáskörébe tartozik.

Gyomaendrőd, 2005. szeptember 12.
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Képviselő-testüLeti ülés anyagából 2005. szeptember 29-én

NAPIREND EL6H1EKB6L
./ Megemlékezett Kovács Mihály képviselőről egyperces, néma lelállással a

Képviselő-testület.

./ Köszöntötte a polgármester dr. Gedei Margit intézményi vezető főorvost,

szemész szakorvosI, aki harminckét éve dolgozik Gyomaendrődön és negyven éves
közalkalmazoUi viszonyának jubileumát ünnepli.

./ DraM Imréné Ádám Piroska és Szabó Istvánné Horváth Piroska óvo
dapedagógusoknak diplomájuk megszerzésének ötven éves jubileuma alkalmából
aszarvasi Tessedik főiskola pedagógiai kara díszdiplomát adományozott.

./ Dr. Csorba Csaba jegyző többek közölt elmondta abelvíz okozta helyzetről,

hogy 250 káreseményt jelentelt be a lakosság. ebből 133 lakóház károsult. Ezek
ellenőrzése, lelmérése megtörtént, illetve 15 még hátra van. 5 ingatlant nyilvání
toltak életveszélyessé, ezek bontása lolyamatban van, ami lőleg idősebb szemé
Iyekel érintelt. Őket vagy acsaládjuk, vagy aGondozási Központ fogadta be ideig
lenesen. A támogatások viszont, a károsultak részére, csak az épületekben
elszenvedett károkra vonatkozik.

./ 500 ezer forintot nyert az önkormányzat fóldútkarbantartásra, ezt
Öregszőlőben és Kocsorhegyen végzik majd.

./ Az ÁNTSZ ideiglenesen engedélyezi az öregszőlői óvodában azt, hogy az
intézménybe 35 gyerek járhasson, az előírt 30-cal szemben. Viszont ajövő évben
átalakításokat kell azért végezni, hogy megfeleljen az előírásoknak ...

./ Felvetették a Fő úton épülő terelőszigetek problémáját. Ugyanis aváros a
Fő út és aBajcsy út kereszteződésébe kívánna egy körforgaimat létesítetni, ám aFő

úti terelőszigetekről nem volt szó. Most mégis ezt végzi a Közútkezelő Kht. több
milliós költséggel országos program keretében ... Viszont ezek a forgaimat
súlyosan zavarják, például mezőgazdasági gépek, kamionok, kerékpárosok össze
függésében. Ezért ajövőben egyeztetést kell kérni aKht-tól hasonló esetben.

./ Eljöttek az ülésre aNosztalgia mulató környékén lakók, hogy nyomatékosít
sák az évek óta húzódó kellemetlen problémájukal. Adamik Pál és Szerető Endre
elmondta egyebek mellett, hogyadiszkóból kiszürődő erős zene, de főleg a
környéket ellepő liatalok randalírozása (amivel egy csöppet sincsenek ligyelemmel,
tapintattal a lakók nyugalmára, mindenek ellenére lévén a környék lakóövezet),
elviselhetetlen zajjal jár. Sajnos, nagyon nehéz ebben, a pereskedés segítségével

AKatona József Művelödési Központ októberi programjai

Október 13-án 15 órától NÓTA
DÉLUTÁN a gyomai születésű 80 éves
Hazadi Zsuzsa tiszteletére. Közre
működik még Varga György, Pacsi ka
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
eltoglalása érkezési sorrendben tör
ténik.
Jegyek válthatók a fenti címen, illetve
rendelhetők a 66/283-524-es telefon
számon. Arendezvényt támogatta Gyomaendrőd Város Önkormányzata

Október 15. (Szombat) CIVIL NAP Információs délelőtt

Országos, megyei, helyi információk és bemutatkozás i lehetőség

Október 6-18. VIII. Gyomaendrődi Őszi Tárlat
A Gyomaendrődón élő kortárs alkotók zsűri által válogatott képző- és ipar
művészeti munkáibóL Megnyitó: október 18-án 17 órakor Megnyitó beszédet
mond: Sass Ervin újságíró. Nyitva tartás: hétköznap: 8-16 óráig szombaton:
9-12 óráig

Október 24-én KALÁKA KONCERT aVárosi Sportcsarnokban óvodásoknak
és iskolásoknak. Belépő: 400 Ft

is, hathatós eredményt elérni. Kérik, hogya mulató (de atöbbi mulató is) éjfél nél
tovább ne lehessen nyitva, ha mégegyszer hivatalosan működni fog. Jelenleg
bezáratta a hatóság, de sajnos, ettől ők még legutóbbi szombaton is nyitva
voltak ... Ajegyzö beszámolt arról hogy jelenleg két eljárás folyik asz6rakozó hely
ellen, mi apillanatnyi helyzet ebben, saközelmúltban sikerült bezáratni egy éven
túli ad6tartozás miatt. Az utcai rend fenntartásában a rendőrség (amely általában
pozitívan áll az ügyhöz) és apolgárőrség tehet alegtöbbet.

./ AVárosházán elkészült az épületbe bejutást biztosító akadálymentesítés, az
udvari részen, tehát ezután a rokkantak, tolókocsival közlekedők is intézhetik
ügyes-bajos dolgaikat személyesen ahivatalban.

NAPIRENDI PONTOKBÓl
./ Gyomaendrőd 26 db belterületi lak6útját, a Selyem és Fazekasi utat,

valamint az Öregszőlőben mezőgazdasági célokat .szolgáló összekötő utat érintő

útépítési és útfelújílási munkák megvalósílása tárgyú közbeszerzési eljárásban az
ajánlatok közül aStrabag Rt. pályázatát logadták el, amely 269.997.243 forintos
kivitelezési összeget tartalmaz, amely az alacsonyabb, amásik érvényes ajánlatnál,
aHódút Kft 284 millós ajánlatával szemben.

./ ASallai úti általános iskolai ingatlant visszaveszi az önkormányzat a Kis
Bálint iskola használatából, mivel erre már nincs szüksége, ugyanis időközben

elkészült az új iskolarész, felújították aHősök útjai épületet.
./ Befogadják acsárdaszállási folyékony hulladékot, ugyanis aszennyvíztelep

jelenleg 83%-os kihasználtsággal dolgozik, tehát akapacitásában van lehetőség a
szomszéd település hulladékának fogadására.

./ A nagylaposi Vasútsor út 9. szám előtt 1 db közvilágítási lámpatestet
helyeznek el, de felülvizsgálják, hogyeselleg egy másik is kihelyezésre kerüljön-e.

./ AMATÁV Rt. tíz nyilvános, utcai telefoniülkét szándékozik megszüntetni a
településen, mivel nem gazdaságos amüködtetése. Kérik viszont a céget, hogy
vizsgálja felül döntését egyes, a lakosság egyedüli kiszolgálását adó külterüleli
fülkék esetében, mint például Öregszőlőben.

Köszönet "Nem az az igazi fájdalom, mitől könnyes lesz aszemem,
Hanem amit aszívünkben hordunk némán, csendesen."

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik megtiszteltek
bennünket azzal, hogy férjem, édesapánk temelésén részt vettek és
gyászunkban osztoziaki

Ácsné Papp Katalin, Ács Rebeka, Ács Fruzsina, Ács Orsolya

A Kecsegés-zug Tájvédelmi és Horgász Egyesület elnöksége
köszönetet mond mindazoknak, akik a 2004. évi szja 1%-val az
egyesületet támogatták. A 434323 forint támogatást szúnyog
gyérítésre és őshonos halak telepítésére használta fel az egyesület.

1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

A Kner Imre Gimnázium Alapítványa megköszöni az SZJA 1%-ából át
utalt 314926 Ft támogatást, amelyből számítógép konfiguráci6kat szereztünk
be. Továbbra is várjuk támogatásukat! Adószám: 18373734-1-04

Az Alapítvány Kuratóriuma
1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%

Tragikus hirtelenséggel elhunyt
Kovács Mihály, a 8. számú
választókerület önkormányzati
képviselője. A Képviselő-testület

ben megüresedett helyét, majd a
választási bizottság által kijelölt
időpontban, az időközi választá
son nyertes jelölt töltheti be.
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FELHívÁs
'K~7,t~!

Bizonyára több forrásból is (rádió, TV, újság, névre szóló megkeresés)
értesültek arról, hogy hazánkban, aNemzeti Népegészségügyi Program keretein
belül, különböző típusú szűrő-vizsgálatok folynak.

Jelenleg a 25 és 65 év közötti nők méhnyakrákszűrése és a 45 és 65 év
közötti nők emlőszűrése folyik.

Ezekre a szervezett szűrővizsgálatokra azért van szükség, mert a magyar
lakosság egészségi állapota álta[ánosságban nagyon rossz. Adaganatos és ke
ringési megbetegedések száma alegmagasabb Európában.

Mindannyiunknak - bárhol lakunk, bármilyen körülmények között is - a
lehetőségeink szerint, személyes felelősséget kell vállalnunk saját egészségünk
megőrzéséért.

Ennek a tudatos é[etvite[nek egyik formáját ajánljuk szíves figyelmükbe a
következőkben:

Anévre szóló, szűrővizsgálatot felajánló meghívásunkat fogadják el!
A közeljövőben is többen kapnak Önök közül meghívó leve[et méhnyak

szűrés re és emlőszűrésre. Alevélben aszűréssel kapcsolatos összes tudnivaló
benne van.

A korábban kapott meghívó levéllel is lehet a szűrést végző rendeléseken
jelentkezni. Ameghívó levelet aszűrésre vigyék magukkaJl

A méhnyakrákszűrés megjelenési százaléka eddig igen alacsony volt
Magyarországon (5%).

Akezelésre későn került méhnyakrák miatt évente közel 600 család veszíti
el az édesanyát hazánkban. Önökre szüksége van acsaládjuknak.

Bármilyen szűréssel kapcsolatos kérdésével keresse fel háziorvosát. vagy
telefonon hívja az ÁNTSZ Békés Megyei Intézete Szűrési Koordinációs
Csoportját! (Tel.: 66/540-880/174)

Szívélyes üdvözlettel dr. Mucsi Gyula megyei tisztifőorvos, ÁNTSZ Békés
Megyei Intézete

Mosolygó kórház
Ismét Gyomaendrő

dön járt a Mosolygó
Kórház Alapítvány hol
land elnöke dr. Albert
Royaards, aki, mint arról fE;~I~
már beszámoltunk, gyűj

tést végzett, végez a ma
gyarországi kórházakban
fekvő, súlyosan beteg
gyermekekért. AKis Bálint
iskolában rendezett ta
lálkozón elmondta, hogy
Békés megyében 455 ezer forint gyűlt össze, ennek az összegnek egyharmada
Gyomaendrődön. Royaards úr kerékpáron járta be nem csak Békés megyét.
hanem az egész országot anemes cél érdekében. Az országban tizenhárom-mil
lió forintot sikerült összegyűjteni. Azonban a gyűjtés mellett célja volt a
kerékpártúrának, hogy megismertesse az alapítványt és szándékait. Apénz het
ven százalékát orvosi műszerre, a fennmaradó részt pedig a beteg gyermekek
rehabilitációjára, zenei és más művészeti programok biztosítására fordítják. A
Mosolygó Kórház nevében is mutatja célját, azt, hogy az ott fekvő súlyosan
beteg gyermekek legalább kéthetente találkozhassanak, élvezhessék azenészek
és más művészek műsorát, látogatását, amivel gyógyulásukat kívánják gyorsí
tani, jobb kedvre deríteni őket amegyei kórházakban.

Az alapítvány életét figyelemmel lehet kísérni a www.mosolygokorhaz.hu
honlapon is, a bankszámlaszámuk pedig: ING bank 13700016-04321019,
hiszen nagyon szívesen veszik a további adományokat, mert a jövő évben is
szeretnék elérni ugyanezen célokat, a gyermekek mosolyát gyógyulásuk
érdekében - tette hozzá dr. Katona Piroska gyermekorvos, a Békés megyei
orvoscsapat tagja.

AGondozási Központ bovüléséról
Augusztusban került átadásra a Gondozási Központ új épülete. Az

intézménynél történő változásokró[ kérdeztük az igazgató asszonyt, Gellai
JÓzsefnét. aki akövetkezőket mondta el aHíradó olvasóinak:

Augusztus 19-én átadásra került egy 50 fős, kiemelten emelt szintű idősek

otthona a Mirhóháti utcában. Ez annyiban különbözik az eddigi e[[átástól, hogy
minden szoba teakonyhával van ellátva, illetve saját automata mosógéptől kezdve
minden kelléket behozhat a lakó, ami az önálló élethez szükséges.
Előszerződéseket kötöttek megelőzően mintegy húsz-huszonöt fő részére, azok már
kötik avégleges szerződést. Elindu[tak abeköltözések is, persze eléggé nagy izgal
mak közepette. Ugyanis egy volt életperiódust felszámolnak az emberek magukban,
mivel ez itt már egy újfajta életet jelent, megváltozott körülményekkel. Ajelentkezés
ebbe az új épületbe folyamatos. Olyan is volt. hogy egyik nap megnézte az
intézményben az új lehetséges lakást egyik jelentkező, másnap már fizette ahoz
zájárulást, és költözhetett ... Jelenleg harminc főnél tartunk abeköltözéssel.

Nagy előnye új szárnyunknak, hogy bár emeletes, de vannak benne Iiftek, és
az aulák középen helyezkednek el, így négy kis szakaszra osztódott fel az épület és
az ötven fő is. Ugyanis akiscsoportos együttlét jobban elviselhető, mint egy nagy,
ötven fős ebédlő és egy nagy, ehhez szükséges közösségi helyiség. Az emberek
összetétele elég vegyes. Ahatvan évestől akilencven évesig, házaspárok, egyedül
állók, mozgássérültek, édesanyja és fia, édesanyja és lánya található. Előfordul,

hogy sérült agyermek és aszűlő rgy látja biztosílottnak annak jövőjét, ha eltávoz
na az élők sorából ...

Nagyon szerencsés a személyzet összetétele is. A szakmai minimum
felléleleknek mindenben megfelelünk. Közel húsz szakdolgozó új munkahelyévé
vált ez az épület. Előzőleg húsz munkanélküli számára kihelyezett szociális ápo[ó
gondozó képzést kaptunk a megyei képzőközponttól, ami sikeresen véget ért
szeptember tizenhatodikával, nagyon jó átlaggal. Amunkaügyi központ ezt támo
gatta, ezért modell értékűnek is tekinthetjük ezt amunkahelyteremtést, munkábaál
lást, satámogatást. Ebben az ötven fős részi eg ben aszakmai minimumot el[átók
létszáma 24 munkavá[laló. Ebben benne van a takarító, a karbantartó, a konyhai
kisegítő, avezető. Ebből tizenhat aszakképesítéssel rendelkező, további nyolcan
pedig különböző más képesítéssel rendelkező hölgyek és urak Akarbantartóknak
vagyonőr amásodik foglalkozásuk nálunk, hiszen erre is szükség van.

A Gondozási Központ összes szakmai létszáma a városban 140 fő. Ebben
benne van a három bentlakásos otthonunk, anégy klub, a saját konyha, a saját
adminisztratív csoport, aházigondozók, atámogató szolgálat, aközösségi ellátás.
Ezzel Gyomaendrőd elmondhatja, hogy amit a szakma ennek a városnak az
ellátására ismer és nyújthat. az avárosban mind meglalálható.

Van még egy tervünk, ami szükségesnek mutatkozik, éppen amikrotérség
létrehozása után, me[y szerint Csárdaszállást és Hunyát idősek otthona terén
Gyomaendrőd vá[[alja fel. Nálunk, Öregszőlőben létesítetlünk már lízágyas
átmeneti elhelyezést, és ha reményeink szerint minden összejön, akkor még tíz
ággyal bővül Öregszőlő ebben az évben. így a létszám 190 férőhe[yessé változik
idősek otthoni ellátás terén. 190 fő az idősek klubjában, 30 fő a fogyatékosokat
ellátó klubban, 40-45 fő aházigondozásban, 20-25 lő a támogató szolgálatban,
tehát mintegy ötszáz ember van alátószögünkben.

Eddig is csináltunk, nyújtotlunk foglalkoztatást az idősek számára, ahogyan
azt az objektív feltételek megengedték, akét meglévő intézményünkben. Az újban
tervezve és kivitelezve is lett két új foglalkoztató terem. Természetesen csak néhány
féle, szélesebb érdeklődésre számot tartó foglalkoztatási formákat tudjuk biztosí
tani. [ntézményünkben a közösségi helyek is alkalmasak efféle foglalkoztatásra.
Szervezett foglalkoztatás az emberek kora miatt is lehetetlen már, de foglalkoztatást
szervező mozgásterápeutánk, gyógytornászunk, mentálhigiéniás nővérünk van,
tehát minden olyannal fel vagyunk szerelve (és személyzettel is), ami megfelelő az
idősek tevékenységének irányításához. Szeretik agipszöntést. aszárazvirág kom
pozíció készítést, ahimzést, akézimunkázást, de van, aki kifejezetten ajátékoknak
hódol: sakk, dominó, kártya, gyöngy!úzés

Az endrődi részen lévő Rózsakert Idősek Otthonáról szólva elmondhatom,
hogy az Endrődi utcában megvásárolt ingatlan, aBalázs-féle üzlet nagyon szeren
csés lépés volt, mert nagyon sok terület került ezzel birtokunkba. Az igényeket
követve itl is beindulhat a gyógytorna, valószínűleg már novemberben. Ezzel a
körülményes módon való átjutás aMirhóháti utcába elkerülhető lesz.

Nagylaposon megváltoztak akörülmények. Az idősek vagy beköltöztek, vagy
elhaltak. Ott inkább aszociális el[átás kerül előtérbe. Afiatalabbakat, leszázalékolt
munkanélkülieket kell valahogy felkarolni. A klub él, bár az idősek száma
kevesebb, de aszociálisan rászorulók száma sajnos egyre több, és ehhez kell átáli
nia annak az egységnek.
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OKTÓBERI PROGRAM SPORTCSARNOK olvasói levél • olvasói levél • olvasói levél

Tisztelettel Nyíri Mihály (lLC-980)

OKTÓBER 1., 10.00-től"RUMBAilador" klubközi ponlszerző táncverseny
OKTÓBER 2. 10.00--12.00: női futsalI bajnokság (Dévaványa)
13.30-t61 GYENK SE-Kétsoprony. Női IFI kézilabda mérkőzés

15.00-tól GYENK SE-Kétsoprony. Női Felnőtt kézilabda mérkőzés

17.00-lól Gyomaendrődi FKC-Szeghalom. Férfi IFI kézilabda mérkőzés

18.30-lól Gyomaendrődi FKC-Szeghalom. Férfi FeinőIt kézilabda
mérkőzés

OKTÓBER 8., 14.00-20.00: amatőr teremfoci bajnokság "B" csoport
OKTÓBER 9., 10.00-12.00: női futsali bajnokság (Dévaványa)
15.00-20.00 Amatőr teremfoci bajnokság "A" csoport
OKTÓBER 14. Óvodai sportnap
OKTÓBER 15., 12.30-tól GYENK SE-Mezőberény Női felnőtt kézilabda

mérkőzés

18.00-tól VII. Mazsorett Bemutató, játszik aSzarvasi Fúvós Együttes
OKTÓBER 16., 9.00-15.00 ELŐRELÁTHATÓAN amatőr teremfoci bajnokság

"B" csoport
1500-20.00 amatőr lerem(oci bajnokság "A" csoport
OKTÓBER 21., 8.30--12.30 Október Kupa
OKTÓBER 22., 9.00-tól egész nap Hármas-Körös Kupa Röplabda Torna
OKTÓBER 23., 9.00--15.00 ELŐRELÁTHATÓAN amatőr teremfoci bajnokság

"B" csoport
15.00--20.00: amatőr leremfoci bajnokság "A" csoport
OKTÓBER 29., 16.00-IÓI GYENK SE-Füzesgyarmal. Női Felnőtt kézilabda

mérkőzés

OKTÓBER 30,9.00--15.00 ELŐRELÁTHATÓAN amatőr teremfoci bajnokság
"B" csoport

15.00--20.00: amatőr teremfoci bajnokság "A" csoport

Országos bajnoki címek a Rózsahegyiben
A Magyar Köztársaság serdülő összetett többpróba bajnoksága Budapest, Puskás

Ferenc Stadion. Ezen Békés megye válogatottjának tagjaként 3 Rózsahegyis tanuló vett
részt. Ök június 20--21-én Békéscsabán, aregionális bajnokságon teljesítellék az arany
jeivényes minősítés!! Eredmények:

14 éves lány 4próba Cváltozat: 1., ORSZÁGOS BAJNOK: Farkasinszki Mariann 2092
p. (országos csúcs!). Eredményei: súlylökés 10,58 m; diszkoszvelés 28,15 m; gerelyha
jítás 33,32 m; távolugrás 4,65 m. Ugyanebben aversenyszámban Farkasinszki Zita III.
helyezést ért el (1902 p.).

A4fős megyei válogatott csapat 8332 ponttal ORSZÁGOS BAJNOKI címel szerzell,
melyhez Farkasinszki Mariann is hozzáiárutt, ezzel egyéniben és csapatban is megvédte a
tavalyi országos bajnoki eimét.

14 éves fiú 4 próba C változat: Gonda Martin IV. hely 1832 p. (iskolai rekord).
Eredményei: súlylökés 11,41 m; diszkoszvetés 36,09 m; gerelyhajítás 32,28 m; távol
ugrás 4,97 m. A4 fős megyeválogatoll csapat 7398 ponllal a tavalyi évhez hasonlóan
ismét II. helyezeIlletI, amihez természetesen Gonda Martin is nagyban hozzájárult.

A Magyar Atlélikáért Alapítvány különdíját az országos döntő legeredményesebb
allétájaként Farkasinszki Mariann vehette áll Aversenysorozatot, majd anyár végeziévei,
augusztus 22-26-ig 21 tanulónknak békéscsabai edzőtáborozását fejenként 11 ezer
forinttal aRózsahegyi Iskola Diáksport Egyesülete biztosítolIa.

Szeptember 9-lD-én, Békéscsabán, a Nestlé Fitness Regionális Serdülő

Bajnokságon 7 tanulónk összesen 25 versenyszámban indult és NYOLC-ban továbbju
tollak az országos döntőbe, összesen 2 arany, 5 ezüst és 1 bronzéremmel a4 megyét
megmozgató versenyen.

Aranyérmesünk: Farkasinszki Mariann diszkoszvetés 29,68 m; ugyanő gerelyha
jitásban 33,33 m.

Ezüstérmesek: Gonda Martin súlylökés 11,56 (i. r.), ugyanő gerelyhajítás 35,62 m
(i. r.), diszkoszvelésben 39,90 m-el (i. rj. Farkasinszki Mariann súlylökés 10,56 m. Jónás
Zsolt súlylökés 11,73 m.

Bronzérmes: Farkasinszki Zila gerelyhajítás 28,67 m.
Az országos döntőre Debrecenben kerül sor

Vaszkán Gábor testnevelő tanár, atlétikai szakedző

ARózsahegyi iskola atlétikai eredményei a2004/05. tanévben
Dobogós helyezések: Országos Diákolimpián 1 arany (N. R.); 1 bronz. Országos

NAP döntő 2arany. Országos szakosztályversenyen 1egyéni bajnok, 1csapataranyban 1
csapattag, 1 ezüstérmes csapattag, 1 ezüst egyéni, 3 bronz egyéni, 2 bronzéremben 3
csapattag. Országos minősítő versenyen 8a., 11 e., 18 br Megyei diákolimpiákon csap
atban 4 a., 5 e, egyéniben 1a., 1 br. Megyei szakosztályversenyen csapat 1 e., 1 br.,
egyéniben 19 a., 14 e., 14 br Körzeti diákolimpiákon csapatban 19 a., 9 e., 11 br.,
egyéni ben 30 a., 24 e., 27 br. Regionális versenyeken egyéniben 6 a., 6e., 2 br Városi
sportversenyeken egyéniben 8a., 6e., 4br Összesen 301 érem: 101 a., 118 e., 82 br

Tisztelt B.K.F. lakótelepi adófizető, jogokkal rendelkező polgár!
...Én úgy tudom, hogy mindenki rendelkezik jogokkal, de Ön nyilván különleges

jogokkal is bír, amit alátámaszt levelének hangneme és a benne foglalt zűrzavaros

eszmefuttatás is. Mielőtt rátérnék mondandóm ismertetésére, úgy illik, hogy bemu
tatkozzam. Nyíri Mihály vagyok, Gyoma, Fő út 173-179. sz. alatti lakos, akit Ön leve
lében következetesen ILC-9.. -nek titulál. Nem tudom, mióta szokás emberi lényeket
gépkocsirendszámmal illetni, ez úgy látszik, az Ön egyik "különleges" joga. Sajnálom,
hogy nem tudta gépjárművem teljes rendszámát megjegyezni, bár így sincsenek kéte
Iyeim azt illetően, kinek és kiknek szól a durva hangú, minden visszafogottságot
nélkülöző levél. Úgy látom, nincs elég gyakorlata olvasói levél megfogalmazásához,
vagy már olyan sokat alkotott, hogy teljesen elfásult, és nem is figyel arra mit, irkál.

Véleményem szerint egy panaszos levélnek lehetőleg rövidnek és érthetónek kell
lennie, és nem árt, ha a hangvétel kicsit visszafogottabb. Közölje azt, hogy mi a
panasza, kire panaszkodik, hogyan próbálta sérelmét (panaszát) az azt okozó egyénnel
közölni, milyen választ kapott, és ha sérelme nem került orvoslásra, akkor forduljon a
közvéleményhez. Ehelyett mi történt? Elkezd irkálni bizonyos emberekről, akik a
Vásártéri lakótelep garázs-sori részén zajokat keltenek "füvet vágnak, kalapácsolnak,
vasat vágnak géppel, ilyesmi. .. Ök már korán elkezdik zajongó vágyaikat kielégíteni,
mintha nem lenne mindegy számukra, hogy mikor esnek neki a fűnyírásnak berregő

gépeikkel, mikor fognak vas szeleteléshez, kalapálnak, csuda tudja, mit, már korán,
lehetőleg hat, fél hét, hét órától. Azért álljunk már meg egy szóral Atahóságnak is kel
lene lennie valahol határának."

Eddig tart az idézet, de ebből ennyi is elég. Honnan veszi abátorságot, hogy dol
gozó embereket IaMsággal vádoljon, mikor azok "csak" dolgoznak, pl. fűnyírás esetén
az Ön környezetének szebbé tétele érdekében is. Lehet, hogy ÖntőlIávoi áll a fizikai
munka, pedig leveléből az derül ki, hogy nagyon erős, akinek könnyen eljár akeze.
Arcátlansága aztán nem ismer határt! Velem kapcsolatban akövetkezőket jegyzi meg:
megfigyelte, hogy augusztus lS-én, hétlőn, korán reggel, gépkocsival érkeztem a
garázs elé, tehát azt nem garázsnak használom, mivel az autóval a garázs előtt

parkoltam. "Hét órakor elkezdte a vasmunkát (lehet, hogy keményfa volt, ezt nem
tudni). Ezzel a roppant kellemetlen zaj okozásával temérdek embert ébresztett fel, aki
talán még szívesen aludt volna." ... Felindulása oly mértékű volt, hogy majdnem oda
jött hozzám, de mivel ismeri saját magát, nem akarta emberáldozattal kezdeni anapot...
Egyébként semmiféle vasmunkát nem szoktam végezni, kizárólag fenyőfából barká
csolok bizonyos dolgokal.

Most már én mondom, hogy mindennek kell, hogy legyen határa. Honnan veszi
abátorságot, hogy megfenyegessen? Kicsoda Maga? Szerintem egy beteg ember. akin
talán még lehet segíteni, ha orvoshoz fordul. Hol él Ön, hogy csak úgy kénye-kedve
szerint dönt arról, bántalmazzon-e korán reggel egy idős embert, vagy kegyesen
eltekint atettlegesség től. .. Beleszól olyan dolgokba, ami nem Önre tartozik. Mi köze
van ahhoz, hogy én asaját garázsomat mire használom? Szerintem semmi, mint ahogy
ahhoz sem, mit csinálok benne. Végezetül tesz egy nagylelkű ajánlatot is:
"Legközelebb lehet, hogy odamegyek (lekötözött kézzel) megbeszélni a korai órákra
vonatkozó civilizációs, szokásjogi, morális és egy évnél nem régebbi ide vonatkozó
országos rendelet elvárásait, az elvárható viselkedést sűrűn lakott területen, kedves
ILC-9.. és társai:

Remélem, hogy lálogatásáig észhez tér, és felméri fenyegetéseinek súlyát. Ha
igen, nem szükséges akezét lekötözni. Esetleg meglátja valaki, hívja amentőket, és ez
roppant kellemetlen lenne egy különleges iogokkal bíró polgár számára. Különben
sokat gondolkodtam, ki lehet ezen figyelemre méltó olvasói levél szerzője?

Megelőzhette volna ezt az egészet, ha normális ember módján jár el. Nem settenkedik,
nem leskelődik rendszám ulán, hanem, ha már úgyis ott van, odajön hozzám, és meg
mondja, mi a sérelme. Ehelyett zavaros fejtegelésbe kezd demokráciáról és anar
chiár61. .. Ne akarjon okosabbnak látszani, mint amilyen! Ne prédikáljon nekem
demokráciáról, civilizációs szokásokról olyan ember, aki szerint legjobb megoldás a
fenyítés! Szégyellheti magát tisztelt Levélíró!

Aszerzővel kapcsolatos töprengéseim során felmerült bennem agondolat, nincs
e a levélhez valami köze egy B. K. nevű szerkesztőnek. Azonnal belállam, hogy ez
képtelenség. Az aláírás B.KJ., és egy olyan embert, mint aki az olvasói levelet írta, nem
neveznének ki felelős szerkesztőnek egy városi tájékoztató laphoz.

Egy dolgot én is megigérek. Bár az áttalam zárt ajtók mögött használt faipari
barkácsgépek (fűrész, gyalu, csiszoló, fúró stb.) nem okozhatnak olyan zajt, mint azt a
levélíró állítja, betartom a csendrendeletel. Este liz órától reggel halig ezután sem
fogok dolgozni. Egyébként én amunkámat alkalom szerűen végzem, és hogy mikor,
melyik napon, azt én döntöm el. Az általam okozott munkazajnál a vonalzaj sokkal
kellemetlenebb. Tudom, mert 15 évig laktam alakótelepen.

Tisztelt Levélíró! Bármikor hajlandó vagyok a problémájával kapcsolatos
megbeszélésre, kulturáltabb módon, mint Ön azt a levelében közöltek alapján akarja
elinlézni. Ha ez Önnek nem felel meg, nagyon sajnálom, és őszintén aggódom az
állapota miatt.
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AGasztronómiai Nap eredményei Gól-Suli hírek

-HA-

Csapadékmérő

Augusztus 20. és szeptember 20. között
Gyomaendrőd központjában 44,9 mm csapadék
hullott.

Az egyik legfontosabb hír, hogy
decemberben ismét lesz Szaloncukor
Kupa - nyilatkozta Gál István, a Gól-Suli
alapítója és atorna rendezője. AVIII. gyer
mek labdarúgó torna 2005. december 17
én, délelőtt 930 órától a Városi I~~A~";
Sportcsarnokban startol. Előreláthatólag 6
csapat részvételével, és ismét nemzetközi
jelleget is ölt.

AGól-Suli jálékosai ebben az évben
3 tornán vettek részt. ALajosmizsén ren
dezett Mizse Csibe Kupán 6 csapat
részvételével a II. helyen végeztek. A ....1Ilm
Csorváson rendezett IV. Ma-Fa Kupán 8
csapat mérte össze erejét, és nagy örömünkre a több patinás egyesület elől

halásztuk el az első helyet.
. Alabdarúgópalánták az idén is edzőtáborozáson vettek részt július közepén
Asotthalmon, ahol mini-foci tornára is sor került, jól szolgálva az őszi idényre
való felkészülést.

T TTÉ

Berki Zoltán és csapata

A Művelt Cigányifjúságért Alapítvány rendezésében a nyáron ismét
megrendezték aHatodik Nemzetközi Cigányzenész és Tánctalálkozót. Az endrő

di ligetben tartott esemény egyik fő programja a Gasztronómiai Nap volt. Sok
bográcsban készült az árnyas ligetben a finomabbnál finomabb étel, s ter
mészetesen azsűri nehéz helyzetben volt.

Tizenkétféle pörköltkészítő adta le "művét" bírálásra. Eredmények: arany
fokozat: Czinanó Tihamér, Békés, marhalábszárpörköll;

Ezüst fokozat: id. Dógi Jánosné, Gyomaendrőd, pacal;
Gye., MSZP kakaspörkölt;
Berki Zoltán, Gye., birkapörköll;
Csikós János, Gye., birkapörkölt;
Cuti Kft., Fülöp Zoltán, Gye., kecskepörkölt;
Bronz fokozat: Megyesiné Dógi Hajnalka Gye, kakaspörkölt;
Csikós János, Gye., kakaspörkölt;
Farkas Béla, Gye., birkapörkölt.
Egyéb ételek
Ezüst fokozat: ~afaelné Szabó Zita, Gye., töltött káposzta;
Fekete kanál: Eri Lajos, Gye., lecsóscsirke hamuban sült burgonyával,

vakaróval;
Cuti Kft., Látkóczkiné, Gye. halászlé;
Cuti Kft., Farkas István, Gye., paradicsomos káposzta.

A Békés Megyei Vadászszövetség dr Csoma Antalt, a gyomaendrődi

Körösi Halászati Szövetkezet elnökét, aMagyar Vadászatért Érdeméremmel tün
tette ki.

* * *
A Körösi Halértékesítő, Halfeldolgozó Szövetkezet a szomszédos

Romániában keresett piacot termékeinek, hiszen ott továbbra is nagy az édesvízi
halak utáni igény. Ajövőben pedig az ország uniós csatlakozása után erőtelje

sebb lehet az ottani piacbővítési folyamat. Egyelőre a feldolgozott pontyot,
busát, amúrt, harcsát, süllőt, kárászt, csukát és a hazai piacon már jól bevált
halászlésűrítményt szállítják Romániába, főleg Erdély különböző tájaira - nyi
latkozta dr. Csoma Antal elnök.

Szippantás
A lakossági folyékony hul/adék eltávolítását (szippantását) Gyoma

endrődön a GYOMASZOLG IPARI PARK KFT. végzi Cím, telefon: Ipartelep u
2.; 386-233; 386-269

Kitüntetés aGiminek

A gyomaendrődi Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium
idén ünnepli fennállásának ötvenedik évfordulóját. Ebből az alkalomból az
oktatási miniszter elismerő oklevél lel tüntette ki az intézményt.

r/~~
Ismét megcsodálhatta agyomaendrődi közönség az Erdélyből1990-ben

áttelepült Péli Emődi Etelka festményeit a Katona József Művelődési

Központban. A művésznő munkásságát Megyeriné Csapó Ildikó kulturális
menedzser mutatta be, aki elmondta, hogya festő célja átmenteni az építészeti
hagyományokat az utókornak, valamint turisztikai lag is felkelteni az érdek
lődést etájegység iránt. Anagyszámú közönség tagjai örömmel vásároltak az
eladásra szánt művekből.

A év legjobb rendezvénye
Amagyarországi bogaras klubok országos találkozóján, szeptember 10-én,

az évzáró rendezvényen nevezték meg az év legsikeresebb találkozóját. Az Év
Legjobb Bogártalálkozója címet ekkor ismét a gyomaendrődi összejövetel
nyerte el- tájékoztatta aHíradót Kardos Ferenc rendező. Ezl atitulust egyébként
második éve osztják ki, s az elsőt is Gyomaendrőd nyerte.

Ezúton is, még egyszer köszönetet mond Kardos úr agyomaendrődi ren
dezvény támogatóinak és az ide ellátogatott közönségnek, hogya sikeres
lebonyolítást segítették l
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I z
Beszéige és dr. Ágoston Sándor középiskolai tanárral, közoktatási szakértövel

• Úgy érfesüllem, hogya júniusi érettségi vizsgákra itthon, Gyomaendródön
kaptál érettségi vizsgaelnöki megbízást. Hogyan Mékeled adiakok idei érer;ségi
munkáját?

Az írásbeli ére~ségi tételek körüli manipulációk sok fiatal nak és szülőnek

okoztak álmatlan éjszakát. A manipulálók nem p stások és nem nyomdászok,
hanem budapesti felelőtlen emberek (talán felkért személyek) vol ak. Érthetetlen,
hogy Gyurcsány úr miért is titkosítoila '0 évre avizsgálati anyagoI, semmibe véve
[öbb, mint 11Oezer érettségiző fiatal tisztes helytállását. Pedagógus társadalmunk
helyteleníti ezt a .,1 01 lépést".

AJ. idei érettségi vizsgákra több megbizást is kaotam az OKÉV Dé!-PliOlc;
Regionális Igazgaióságától

Június lO-én és ll-én Békéscsabán 13ilam ei 211élt szintú történeini szak
bizottsági elnöki feladatot, másik 'ét történelem szakos tan' r kariársammal
együtt. Ezen az emelt szintú szaktárgyi érettsBgl vizsgán békéscsabai és gyulai
gimnáziumokból érkeztek a vizsgázó fiatalok. Felkészültségükről, tájéko
zottságukról, szaktárgyi tudásukról csak jót tudok elmondani. Többségük igen
eredményesen szerepelt. Megerősí/helem, hogy létja osultsága van az emelt
szintú érettségi vizsgáknak, s minden fiatalt biztat k hogy az ált21a választait és
jól elsajátított tantárgyból emelt szinten n-,ére~es,e meg magát Az ÉLET amúgy
is állandó vizsgákból és megm rettetésekböl ali

Kózép szintre június 20-22-: között itthon, 2 gyomaendrődi Kner Imri:
Gimnázium 12 c osz.tályába, aValuska LaJOS tanár úr osztályába Kaptam érettsé
gi vizsgaelnöki megbizatás! A fia:alok it! is fe kész'lien \ar(ák az érettségi meg
méreltetési A gimnáZium vezet"se. a közé iskola taGárai ko,noly peagógi i
munkát végeztek, hisz diákjaik teljesítmén eelismerésre méltó VOlt Amel!en scm
szabad elmennem, hogy az érettségi vizsga írásbeli és szóbeli szakaszai jol
előkészítettek és szerv zettek voltak. Nem lehet vél tlen az sem, hogya gyoma
endrődi Kner Gimnázium eredményeit ma már országos szinten is mérik. A
személyes szereoemet p dig a diákok, és a közé. iskola illetékesei minősítsék.

Talán én is jó jegyet kapok majd tőlük

JúniuS 27-2,-e között a békéscsa ai Kemény G'bor iv1úszaKi
Szakközépiskola 12. b osztályában voltam kozépszinten érettségi vizsgaelnök.
Meglepö, hogy itt is találkoztam gyomaendrődi és dévaványai érettségiző fiata
lokkai Hasonlóan itt is többségében simán vették az akadályokat a fialalok.
Gondolom, mire e cikk az olvasó kezébe jut ezek a fiatalok már bejutoliak az
egyetemekre, főiskolákra, vagy szakmát tanulnak. Valamennyiüknek kívánok sike
res élelutai.

o Köztudott. hogy kezdeménvezled Gyomaendrőd és Torontálvásárhely
lestvérvárosi kapcsolatanak felvételét Ha/Ihatnánk erői néhany szót?

AhazáM és aszaoadságért - előrel Gyomaiak és endrődiek a dicsőséges

1848-49-es szabadságharcban c. könyvem megírásakor találkoztam a yulai
levéltárban a gyomai anyag között Debelljaca (Torontálvásárhely) település
nevével Az 1700-as évek végén nemcsak Kishegyes térségébe, de a Délvidék
más településeire is "kirajzottak agyomai telepesek". Ilyen befogadó helység volt
még Debelljaca (Torontálvásárhely), és a Temesvár melletti Pankota is. Az
1820-30-3S években arokonaikat meglátogató gyomaiak aközségházán bejeIen
tési kötelezettség mellett kaphattak csak "utazási passzust" Akiadott igazolási
nyilvántartásból pedig jól követhető a rokonlátogatás, a kitelepültek felke
resése.

Ha valaki lova! vagy terményt akart eladni vagy venni, az is csal< az
elöljáróság igazolásával közlekedhetett Abban az időben ha valaki ezen igazolás
nélkül járt-kelt, az elfogták, s addig üll a helység tömlöcében, míg a futár a
lakóhelYéről az igazolással vissza nem érkezett.

Atestvérvárosi kapcsolat felvétele ügyében Becsei Mihály torontálvásárhelyi
alpolgármester urat e-mailben, dr. Dávid Imre urat. Gyomaendrőd polgármesterél
pedig faxlevélben kerestem meg A kapcsolatfelvétel hivatalos formája, úgy
tudom, Gyomaendrőd részéről megtörtént Úgy vélem, a kölcsönös turiszlikai
gazdasági kapcsolatoknak itt is lenne meghatározó vonzereje Ez akapcsolat is "a
két fél akaratán múlik". Ha kapnék Gyomaendrődről hivatalos felkérést, akkor
tovább építeném, keresném a két város kapcsolatát.

• Arról is érlesül/ünk, hogy nem voll eredményes adévaványai k61~oiskolai
igazgalói pályázatod Hogyan élted meg akudarcol? Mi a valós és mi avalóllan
állitás ez ügyben?

Igen, én is hallottam vissza valótlan, hamis állítást Az igazság az, hogy
pályáZatomat több (nem dévaványai) középiskolai igazgatónak és pedagógus tár
samnak megmutattam, s kértem a véleményüket. Mindenki elismerően szólt

pályázatom tartalmi és szakmai oldaláról. Ezt erősítették meg a dévaványai
kö~é~iskola diákjai is (akiket személy szerint nem ismerek) A véleményezésre
i Ikért 25 (huszonöt diák) öt csoportot alkotva hozta meg véleményé!, és mind az
öt csoport az én pályáZatomat "támogatta" .A SZJlői Munkaközössé vélemé
nye döntetlent hozott Egy mondattal megelőzve amásik pályázót, úgy velekedtek
a szülők, hogy dr Ágoston Sándor pályázata 'Ietszerűt,b és jobban ' g
valósítható

ABékés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Pel-i János igazgáló pályázatá
val kapcsolatosa,l úgy foglalt állást, úgymond, nem áll módunkban minősíteni

aZl, mi 'él az nam felel meg apályázati kiírásnak' Akamarái 311asf glalás az er
igazgató; pályázatornat tamogatta AközoktatáSI szakértő minősítésén éw5dött az
"önkormányzati felkerés", de aminősé i különbség avéleményéből jól kiérződik

iészemre A nevelőtestületet mindkét pályázat megosztotta A sza képző részen
dolgozó kollegák engem, aközismereti tantárQyar tanítók Petri urat támogatták, .s
ők voltak többen .A keoviselö-testület döntése nem lepett meg Jól látszott, hogy
mindegy hogy ki lesz az igaz ató, csok Ágosron ne legyen Meglepő, hogya
dévaványai képviselő-testüleTnek mit sem Jelent adiákok, a szülők és iparkama
ra v' !eménye Nem keseredtem el. Azt viszont látom, ho y a dévaványai
középiskola megj a felszámolás felé. Nincs elegendő gyermek, a dévaványai
tanLiIÓk nem választják ahelyi középiskolát Ennek pedig nem dr. Ágoston Sándor
tanár az oka. Az álialános iskola és aközépiskola fúziójál. összevonását 1-2 év
meg'lálasztia, s akkor jó néhány közismereti tanár állás nélkül fog maradni Az
Öó3zcvon2s "2lós oka pedig a csökkenő gyermeklétszám és a pénzhiány, mert
D:?,av'ányán az is~olákra, óvodákra, közmúvelödési intézmények fenntartására az
állami nOíma!íván felül, a2 önkormányzat saját költségvetéséből több, mint 200
n-li;óval jarul hozz:: Az önkormányzat az "önhikis állapot" határán áll, alig jut
íö!:esziésre valami

Mondanom se kell, hogy egyedül vagyok adévaványai képviselő-testület

b:r. ak Dévaványa ka csolatát szorosabbra szeretné fúzni Gyomaendrőddel,

I ere az min:J~ét \Slspü!ésnek az előnyére válhat. Ehhez azonban a dévaványai
képviselöknek elóbb fe: kel!ene ébredniük, álmos elbizakodottságukból.

Továbbra is keresem (2003-tól) f6állású foglalkoztatásomat Talán akad egy
iskola. ahol hiánvzilí egy szakember, egy pedagógus. 30 éve élek Dévaványán, de
eddig Jó szól. elismerést csak diáktól és szülőtől kaptam Az ipari iskola, majd a
gimnázium létrehozását meg sem köszönték az illetékesek, s az igazgató hely is
kellett másnak ....

Ami mindennél jobban fáj, az a csúsztatás, ahogy azt ..fizetett igazmondók
(csókosok) hirdetik faluszerte" , hogy igen gyengén sikerült az igazgatói
ályázatom, s ezéri vesztetiem. Pedig az igazság mindennek afordított ja.

II Miben bizakodsz apolitikai harctéren7

Nagyon kemény lesz a2006-as országgyúlési választás. Polito/óg' sként úgy
értékelem, hogy az egymás lejáratása nem csak a pártoknak nem tesz jót, de az
országnak sem Ebben arossz társadalmi-gazdasági légkörben több odafigyelésl
érdemelne elmaradt térségünk, a politíkusok által leírt-elfeledett "Viharsarok".
Több figyelmet érdemelne a mezőgazdaság, az elmaradt térségeink közlekedési
helyzete.

A4-es és 44-es főút - országhatár közti terület Magyarország legelhagyot
tabb, leghátrányosabb vidéke (hát, nem apolitikusok mekkája). Fogy amegye, a
fiatalok másutt keresik boldogulásukat. Minket, itt élőket nem érdekli Gyurcsány
milliárdja és az Orbán család meggazdagodása sem, minket alérségünk fejlődése

és gyermekeink jövője érdekel. Azt is ját juk, hogyaturizmusból nem élhet meg
az egész Békés megye, de Romániába sem akarunk menni dolgozni

Nincsenek beruházások, ide nem jön akülföldi tőke. Nem beszélni, de hozni
kell ide, Békés megyébe a nyugati befektetőket, ám amíg ilyenek az útjaink, ne
reménykedjünk

Ebben az országban mind a baloldal, mint pedig a jobboldal amaga igazát
akarja. Hiányzik az egység, amely előre viszi a térség fejlődését. A parlamentre
ráférne egy kis frissítés. Új erőkre, más pártokra is (Centrum-, Nyugdíjasok-,
Szocdem-, Vidék Párt ja stb.) szükség van agyökeres változásokhoz. Mindenki azt
mondja magáról, hogy szakértő kormánya van, pedig még aparlament küszöbéig
sem kellene engedni őket Amint bent vannak, akinti élet már nem is izgatja őket.

Pedig sokan remé ykedünk egy jobban élhető Magyarország eljövetelében!
Személyes életemben mit is várok? Jó egészséget kivánok szeretteimnek és

magamnak, és bizakodak abban, hogy jön egy telefon, és kapok valahol egy
tanári, vagy hivatalnoki állást. Reménykedem, hogya2006-os esztendő sikeres
lesz az életemben
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Szorgalmas és hatékony élet a lemenő nap árnyékában
Hunyad Péter Endrődön, a Sugár úton lévő népies stílusú házban (jelenleg

Tájház) születeN. Néhány év elteltével az Endrőd-Szentlászlón, aDávid-soron lévő

tanyájukba viNe a család. IV. iN eltöltött gyermekkori évek meghatározója volt
egész életének. Szerette a tanyai életet, vigyázott a libákra, sertésekre, tehenekre.
Ha korán felkelt, nézte a felkelő napot, vagy délibábot figyelt, de elbűvölte a
vörösen lenyugvó, iuó nap is. Ezek atermészeti jelenségek szívéhez nőttek, külön
böző érzelmeket váltottak ki belőle. Figyelte az elvetett, életre kelő búza fejlődését.

Megtanulta a termények betakarításának, tárolásának fortélyait. Az állatok
viselkedése nagy hatással volt rá. Szoktatással és abetanított kutyája segítségével
elérte azt, hogy az állatok megtanulták, a termőföld melyik részén legelhetnek.
Megszerette aparaszti életet, mely végigkísérte egész életútján.

IV. elemi iskola négy osztályát aPogány Frigyes-féle tanyai iskolában végezte
el, majd még két évet, hogy meglegyen ahat osztálya. Az egyik évben, aratás ide
jén, négyes fogatot hajtott, és közben baleset érte. Ekkor határozták el a szülők.

hogy továbbtanulását elősegitik. Két évet elvégzett Gyulán magánúton, majd 1939
ben, 16 évesen elkerült Csongrádra, aGazdaképző Iskolába, ahol elvégezte ahátra
lévő két ével. Ezt követően Jászberényben tolytalta szakképesítést nyújtó iskolájál.
Minden vágya az volt, hogy felnőttként amezőgazdaságban tevékenykedjen, ezen
belül is a vetőmag termesztése érdekelte legjobban. Gödöllő mellé, a Magyar
Szentkorona Uradalomba (Pusztaszentkirály) kerül!, mint gyakornok segédtiszt.1V.
itt szerzett tapaszta:atokat a későbbiek során kamatoztatta, ugyanis vetőmagter

mesztő beosztásba helyezkedett el. A takarmánytermesztő tanszék vezetője

közbenjárására felvelték a gödöllői egyetemre, levelező tagozatra. Adiplomáját
1959-ben szerezte meg. Mivel közben a szüleit kitelepítették Hunyáról (volt
Endrőd-Szentlászló), ezért amegyében nem tudott elhelyezkedni kezdetben.

A rendszerváltás után kárpótlásként sok helyen kapott termőföldel. Ezekből

csere útján sikerült (sok utánajárással), ugyan némileg távol egymástól, nagyobb
táblákat kialakítani, akamuti, túrkevei, körösladányi határ közelében. Ez ameglévő

helyzet motiválta elképzelését, ami szerint viszonylag mindhárom terület könnyen
megközelíthető egy központi helyről. Ekként került sor a Téglagyári dűlőúton,

Gyoma településtől 2 km-re egy tanya létrehozására. Elképzelését folyamatosan
valósította meg. Lakóépület építése után sor került, 2002-ben, fém borítású magtár
(hangár) létrehozására. IV. építmény alapterülete 720 m2, befogadóképessége
1600-1800 tonna termény. A gazdaság rendelkezik még talajműveléshez és
betakarításhoz szükséges gépekkel. Ebben az évben készült el amagtisztító beren
dezés, amely a vetőmagtermesztés alapvető feltétele. A mezőgazdasági gépeket
kiegészítik még szállító járművek is.

A gyümölcstermesztés, ezen belül a szőlőtermesztés szeretelét nagyapjától,
valamint édesapjától örökölte. Nagyapjának Endrőd-Öregszőlőben volt ültetvénye,
melyet szakszerűen kezelI. Ennek eredményeként az olaszrizlingből készült boráér!,
1901-ben, Ferencz József első díjat adományozott neki.

Évekkel ezelőtt 760 tő szőlőt ültetett: oportó, kékfrankos, zweigeit és turán
fajtákat. ÜlteteIt még olyan gyümölcsfákat, melyek kevésbé igényesek (sár
gabarack, szilva, körte), fajtánként 20-30 husángol.

Különösen odafigyel a szántóföldi és gyümölcslermesztés legfontosabb
kritériumára: nevezetesen a talajerő póllására. A műtrágyázást a vetendő, elvetett
vagy ültetett növény fajtájának igénye szabja meg.

Két éwel ezelőlt szerkesztett egy könyvet, amelynek kiadója is saját maga voll.
Akönyv címe: Kulák Golgota. Sok fénykép teszi hitelessé az abban leírtakat.

Július 23-án, számos jelenlévő előtt Tímár Mihály gyomai plébános áldotta
meg az építményeket, a houá tartozó berendezéseket, és kérte a Mindenhatót,
hogy segitse atanya tulajdonosát céljainak elérésében. HUNYA ALAJOS

Amai "modern" ember el sem tudja képzelni, milyen is lehet egy mai (mo
dern) keleti ország, kivéve esetleg Japánt, amiről technológiájukon keresztül vala
mennyi elképzelesünk azért van. De atöbbi?

Nos, annak arelatíve kis Dél-Koreában eltöltött időnek (5 hónap) az élményeit
szeretném megosztani kedves olvasóinkkal.

Koreáról mit is tudunk azon kívül, hogy ugyanahhoz a nyelvcsaládhoz tar
tozi k, mint amagyar?

Kettő van belőle: a vonalas, kommunista Észak és a keményen a kapitaliz
musra törő Dél. Az utóbbi fővárosától, Szöultól (mely az 1988-as Olimpiáról híres)
nyugatra fekvő Incheon-ban éltem és dolgoztam. Akét várost összekötő metróval
egy óra alatt meg lehet tenni az utat, persze ha az ember tudja, melyik vonalon kell
mennie sátszállnia. Mivel ametrótérkép korántsem egyszerű, főleg első ránézésre:
úgy néz ki, mintha legalábbis az Empire States épület bonyolult gáz-, vagy
vízvezeték rendszere lenne. Tíz különböző színű vonal fut girbe-gurbán össze.
Végül is az átszállás nem egy nagy dolog, mivel amelrón ilyenkor automatikusan
megszólal azene (komolyzene-szerűség), persze ezt is csak a felvilágosult ember
tudja, aki meg nem, az csak meghökkenve hallgatja tovább azenét, és elvonatozik.

Különben úgy látszik, nagyon szeretik a robotzenét, s itt nem csak a szinte
minden sarkon található karaokera gondolok, hanem a dolgavégeztét jelző

mosógépzenére is, ami először elég furcsa, s ijesztő volt.
Na, de térjünk egy kicsi! vissza amég nem modern Koreához, akezdetekhez!
Korea benépesítése már fél millio évvel ezelőtt megkezdődött. IV. első

királyság kr.e. 2333-ban alakult meg, melyet a Három Királyság periódusa
követeti Ezután jöttek létre s hullottak szét akülönböző dinasztiák, melyek közül a
legutolsó 191 O-ben ért véget, ajapán megszállás által. Ajapán uralom 35 évig tar
tott, miután a megszállók a II. világháború végét követően megadták magukat.
Korea ekkor szakadt ketté. Majd 1950-ben Észak-Korea megtámadta déli szom
szédját, melynek során az egész országot, illetve annak épületeit is porig rombol
ta. A Dél-Koreai Közlársaság ezután kezdte kemény s iuadságos munkával
országát újáépíleni. Ezl a rendíthetetlen akaratot, céltudalosságot és
keménykezűséget asaját szememmel tapasztaltam. Például agyerekek még szom
baton is járnak iskolába, és igen keményen tanulnak, komolyan veszik atanulást.
Ráadásul aszülők által kényszerített különórákra is eljárnak: anagyrabecsült Tae
kwon-do edzésektöl kezdve amagán angol iskolákba, zeneórákra stb., aual acél
lal, hogy gyerekeikből a legjobbak legyenek, s jól érvényesüljenek a felnőtlviIág

ban. Persze, akülönóráknak elég borsos áruk van, de a jól kereső szülők ezt jó
befekletésnek vélik. A gimnáziumi diákok élete tükrözi a legjobban, milyen is a
kemény munka: hajnal 5-kor kezdik anapot, amely alatt folyamatosan, intenzíven

IRÁNY KELET! - (Dél-koreai és tajvani tájakon)
tanulnak este tizenegyig, éjfelig. Órákon gyakori, hogy elalszanak, néha rájuk szól
nak, néha nem. A kormány (cél)tudatosan neveli így nebulójai!, a jövő

nemzedéket, mert nem csak lépést akar tartani akörnyező és anyugati országokkal,
hanem azokon inkább túl akar szárnyalni, averseny "győztese" lenni!

Ez a (rög)eszme amúgy Kínára, Tajvanra, Japánra, meg a többi fejlődő ázsiai
országra nagyon jellemző.

Nesze neked, Nyugat!
Bár azért még van mit tanulni, smin csiszolni, hiszen akoreai technológia (pl.

autó-molorgyártás) nem acsúcstechnológiáról vagy alegjobb minöségről híres. A
közlekedési strlusukon és etikájukon is van még mit (ki)javílani, mert elég
élelveszélyesek. IV. autósok száguldoznak (szörnyűbb, mint itthon), a piroson
szemrebbenés nélkül álhajtanak (ezzel terrorizálva a gyalogosokat, illetve
rosszabb: simán elütik öket). Buszozni ott alegfélelmetesebb dolog, mivel gyorsak
és szét is ráznak, ráadásul le is fagyaszt ják az embert amodern klímaberendezés
sel, amit lehetne egy kicsit mértéktartóbban használni, mert nincs ott olyan iuasz
tó trópusi hőség, még nyáron sem.

A napfénytől nagyon óvakodnak, és majdnem minden nő (a férfiak baseball
sapkával oldják meg) a napsütés ellen napernyővel védi hófehér bőrét (csak dé
lebbre "sárgák" az emberek!)

Astrandon ritka látvány volt afürdőruha (a miénket igencsak megcsodálták),
mivel majnem mindenkin póló volt. Túlzottan óvják magukat. (A ló túlsó oldala.)
Bár, ha már a bőróvásról van szó, megemlíteném, hogya koreai nők vásárolják a
legtöbb kozmetikai terméket avilágon. Erősen sminkelik magukat még nappaira is
- és mi meg amagyar nőkről mondják azt. De ez még nem minden. A kis, szőr

mók kutyájuk fülét, illetve farkát a ruhájuk színéhez illően feslik neonszínűre.

1V.0nban még ez sem tompítja, fedi el az emberek kedvességét és jószívűségét. A
szomszéd, idős házaspár például többször is meghívott szerény otthonukba egy kis
ginseng-pálinkára és kimchi-re (erjesztett káposzta pirospaprikásan). Az utcasarki
gyümölcsárus meg mindig jól megpakolla akosarunkat, ráadásul kedvezményesen
adott mindent, csak azért, mert külföldiek voltunk. Egy utcával odébb pedig a
filmkölcsönzés díját felcseréltük angolórákra, angolóraadással fizettünk... Az
emberek jószívűségét még jó néhányeseten, történeten keresztül sorolhatnám

Akoreai emberek nagyon büszkék országukra, hűek hagyományaikhoz, még a
fiatalok is. Sokan szeretnének küllöldön (nekik ez Észak-Amerikat vagy Ausztráliát
jelenti) diplomát szerezni, majd utána hazatérni, és tovább épiteni országukat,
jövőjüket. Akivándorlás szóba sem jöhet, az csak aháború idején volt gyakori.

Szeretnék egyszer majd visszatérni e dolgos és kedves emberek közé, még
többet megtudni róluk és kultúrájukról. MÁRIALAKI RITA
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SEGíTSÜNKI
.A Templomos Lovagrend Tiszántúli Komtúria, a Templárius Alapítvány,

az Elet-másokért Egyesület, a helyi kereszténydemokraták és a Karitász
gyomaendrődi csoportja idén újra megrendezi a"SEGíTSÜNK ARÁSZORULÓ
GYERMEKEKENI" jótékony célú adakozását. Terveink szerint 100 családot,
közel 300 gyermeket szeretnénk ebben az esztendőben is megajándékozni, a
nagylelkű segílségeknek köszönhetően.

Helye: Szt. Imre Katolikus Templom (Gyomaendrőd - Endrődi városrész)
Ideje 2005. december 15., csütörtök de. 10., óra

Gyűjtünk: tartós élelmiszert, írószert, játékokat, könyveket, fogkeféket,
fogkrémekel, szappanI, konzervekel, törülközőkel, plédekel, számítógépet
nyomtatóval és minden olyan dolgot, aminek egy gyermek örülhet!

Figyelem: ruhát nem gyűjtünk!

Afelajánlásokat a következő címre várjuk
Szt. Imre Róm. Kat. Plébánia Hivatal 5502 Gyomaendrőd, Fő u.l. sz.

Aki anyagilag szeretne segíteni, az a következő címen teheli meg:
Számlaszámunk:
Templárius Alapítvány
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet, 53200015-11060273

Fővédnökeink:

1. Óexcelenciája Gyulay Endre megyéspüspök
Szeged-Csanádi Egyházmegye

2. Őexcelenciája Alberto Cristofani della Magione
ATemplomos Lovagrend Nagymestere (Olaszország)

3. Zelnik J6zsef
A Művészeti Akadémia Elnöke

Ahol érdeklődni lehet:
Fr. Ungvölgyi János commendator, Templomos Lovagrend Tiszántúli

Komtúria
5502 Gyomaendrőd, Martos Flóra u. 5. szám. Tel/fax: 06-66/284-155

Mobil: +36 (30) 294-0650 E-maiI: ungjanos@bekesnet.hu

STA T-PRO RAM
A kormány okt6ber elsejétől a korábbinál is erőteljesebben támogatja a

pályakezdő liatalok elhelyezkedését. A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi
Minisztérium (FMM) rövidebb távon ható, új és minden eddiginél nagyobb
járulékkedvezmény kialakítására tett javaslatot az Országgyűlésnek. A2005. évi
LXXIII. törvény megalkotásával (amely módosította a2004 évi CXXIII. törvényt)
október elsejétől életbe lép aSTART-program.

Ez a program két éven át biztosíl lehetőséget a munkáltatóknak a fiatalok
foglalkoztatáshoz kötődő járulékkedvezményre. A pályakezdő fiatalt alkalmazó
munkáltatónak az első évben 15 százalékos, a második évben 25 százalékos
járulékfizetési kötelezettsége lesz - az egyébként érvényes 34 százalékos járulék
fizetési kötelezettség helyett. Bár a fiatalok munkabérének nincs felső határa,
azonban akedvezményt csak aminimálbér másfélszerese, (jelenleg 85500 Ft),
illetve felsőfokú végzettségűek esetében aminimálbér kétszerese (most 114 OOO
Ft) mértékig lehet alkalmazni. Érdemes megemlíteni, hogya START-programnál
amunkáltatóknak eleve csak acsökkentett járuléko! kell befizetniük.

A START-program a fiatalok elhelyezkedését, munkatapasztalat-szerzését
hivatolt elősegíteni. A START-program szabályai szerint pályakezdő minden
olyan 25. életévét, diplomásoknál a30. életévét be nem töllött fiatal, aki befejezte
vagy megszakította tanulmányait, és első alkalommal vállal munkát. A
pályakezdőknek ún. START-kártyát kell kiváltaniuk a lakóhelyükön illetékes
APEH-kirendeltségen. (Ezt a kártyát csak egyszer lehet kivállani, s ezt akkor
érdemes megtenni, ha már megvan a munkahely, hiszen a kártya a kiváltás
napját61 érvényes, és 24 hónap múltán lejár, vagyis nem jogosít tovább ked
vezményre.) Akártya egyébként egymást követő jogviszonyokban több munkál
latónál is felhasználhat6.

A munkaügyi tárca, a kormány azt várja eitől a programtól, hogy érzékel
hetően nőni fog a fiatalok foglalkoztatása, méghozzá legális, bejelentett
foglalkoztatása. A pályakezdők az átlagosnál könnyebben egyeznek bele, hogy
munkáltatójuk ne jelentse be őket, hiszen ebben az életkorban anyugdíj vagy a
betegség esetén járó táppénz még távolinak tűnik.

,4~~
Ahagyományoknak megfelelően, ebben az évben immár hatodik alkalommal

került megrendezésre Gyomaendrődön aGalaktika Baráti Kör éves programja, a
Galaktika Nap. A rendezvényre aklubtagokon és ahelyi érdeklődőkön kívül Me
zőtúrról, Békéscsabár61, Debrecenből és Pécsről is érkeztek. Aközönséget érdek
lő témákban színvonalas előadásokat, akéső estébe nyúló kötetlen beszélgetések
követték. Az előadók között hallhattuk Solymosi Jánost, Viszkok Andrást, Sós
Tibort. A résztvevők egy kellemes szeptemberi hétvégét töltöttek el a Galaktika
Napon, és alkalmuk volt avidékieknek megismerkedniük városunkkal is. GI

A résztvevők

Hatalmas siker Schöneckben
2004 őszén ismerkedett meg a schönecki testvérvárosunk delegáciÓja ct

Rumba Táncklub remek csapatával. A táncpróbán szervezett alkalmi bemutató
annyira megtetszeit avendégeinknek, hogy azonnal egy meghívás is követte aláto
gatást Vendéglátóink szeptember 17-én estére egy testvérvárosi kulturális
találkozói és gasztronómiai estet szerveztek Anould (Franciaország), Gyomaendrőd
és Schöneck amatőr művészei részvételével. Atizennégy táncosból, Megyeri László
klubvezetőből, dr. Csorba Csaba jegyzőből és két buszsolőrből álló magyar delegá
ció szeptember lS-én hajnalban indult el. Megérte a tizenhat órás fárasztó utal
megtenni, mert rendkívül kedves fogadtatásban volt részünk és gazdag programot
is szerveztek nekünk. Nagy sikerű volt apéntek esti fellépés is, azonban aszombat
esti gálán kirobbanó sikerrel szerepeltek táncosaink, akik - a német vendéglátók
egyöntetű véleménye szerint - nagyon jó reklámot csináltak nemcsak Gyoma
endrődnek, hanem Magyarországnak is. Agasztronómiai est sikerét is jelzi az, hogy
amagyar borok és szalámik, sajtok, hamarabb elfogytak, mint afrancia partnereké.
Egyébként az út költségeit aRumba Táncklub az NCA pályázatán nyert összegből

finanszírozta, így ahhoz avárosunknak nem kellett hozzájárulnia.
További jó hír a táncklub háza tájáról, hogyaTízlánc Magyar Bajnokságon

elért döntős helyezésével"perei Péter és Sárközi Noémi páros vezeti a junior II.
tíztánc magyar ranglistát. Ok ezt még túl is tudlák szárnyalni mivel aTisza Part Open
Nemzetközi Táncversenyen a junior II. korcsoport latin mezőnyében elért
ezüstéremmel ők lettek amásodik legeredményesebb magyar pár. Aklub október
elsején aVárosi Sportcsarnokban rendez nagyszabású táncverseny!, majd október
hetedikén négy párral elutazik Ostravába a2005 évi Latin Világbajnokságra és a
Czech Dance Open táncverseny sorozaira.

Megyeri László klubvezető, Dr. Csorba Caba jegyző és Ludger Stüve schönekci
polgármesler aRumba táncosok gyűrűjében.
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Helyszín: Liget-fürdő, Erzsébet liget 2.
• Érdeklődni: 66/386-039

soportos gyógyúszás ,
18 éves kor alatt, zakorvosi
beutalóval ingyenesen igénybe
vehető szolgáltatás

Liget~
\lf/ff . Gyógyfürdő

//, eSK .
~ empmg

31-én este, kilenc óra előtt igazoltatolt ajárőr egy segédmotorral közlekedő

személyt, aki agyalogjárdán közlekedett aFő úton. Aszondázlatása során aműszer

amaximális értéket mutatla. Vérvétel után kiderült, hog\! kőzepesen iltasan vezelte a
motort. Ellene ittas vezetés miatt indult eljárás.

Szeptember 8-án, a déli órákban bejelentette egy helyi lakos, miszerint
Öregszőlő városrészben lévő lakása előtt két személy őt tettleg bántalmazta. A
rendőri intézkedés során megállapítást nyert, hogy az egyik bántalmazó ittas állapot
ban volt, és egy korábbi nézeteltérés miatt így kívánt elégtételt venni ismerősén. A
két személy ellen garázdaság miatt folyik eljárás

9-én 17.30 órakor érkezett abejelentés, hogy egy helYI lakos személygépko
csival az árokban kötött ki, onnan viszont nem tud tt kihajtani Iv. intézkedő járőr

alkoholszondás vizsgálata pozitív eredményt mutatott, ezért avérvétel következett. Iv.
orvosi diagnózis szerint közepesen volt ittas avezető. Érdekesség ugyanakkor, hogy
avezetőnek már nem volt zsebében avezelői enge élye, hiszen azt már korábban,
június közepén elvették tőle, szintén ittasság miatt Ellene az eljárás megindult.

KIADÓ Ü
Meghatározása: bérlet, melynek tevékenysége
pedikűr, fodrászat. ..
Jelentkezési határidő: 2005. október 21. 12 óía
Helye: Gyomaendrődi Liget Fürdő Szolg Kft
5500 Gyomaendrőd, Erzsébet-liget 2, ügyvezető ig. iroda
Ajánlat tartalmazza: tevékenység jellege, időtartama, oérleti díj
összege

A' rendőrség felhívása!
.. Iv. utóbbi időben több alkalommal fordult elő, hogy faárusítással foglalkozó

· személyek keresik fel, általában az idősebb lakosokat. Ennek során nagyobb
. címletúbankjegye szeretnének felvállani, ám akészséges embereket igJ~keznek
· megzavarni, savégén több ezer forinttal megkárosítják őket.. Módszerük még,

hogya kifizetett raanyagnak csak atöredékét pakoljákle, ekként is becsapva az
· embereket .

Akérés tehát hogy utcai árusoktól ne vásároljanak! Amen yiben pénzt
kívánnak félváltani, vagy esetleg vizet kérnek, ne engedjek bea lakásba őket, mert
általában lopás avége, illetve ilyen céllal használják ki a lehetöséget ezek a

· gátlástalan személyek.

e]örségi hírek[e
Rendőrségi események
(augusztus-szeptember)

Augusztus 27-én, este fél hét körül arendőrjárőr az Apponyi úton igazoltatott
egy gépkocsivezetőt. Ennek során arendőr avezető leheletében alkoholszagot érzett.
Ezért agyomaendrődi lakossal megfúvaita az alkoholszondát, amely amaximális
értékei mutatta. Avezetőt vérvétel re vitték, ahol az orvos megállapította, hogya sofőr

közeoesen ittas Ellene ittas vezetés miatt indult eljárás
'29-én bejelentették az örsre, hogya Fő út-Napkeleti út kereszteződésében álló

telelonfülkét ismeretlen elkövetö megrongálta. Az ügyben folytatott nyomozás során
agyanú egy helyi fiatalemberre terelődött, akit szeptember 19-én az őrsre előállítot

lak. Ellene lolYr:1alban van az eljárás.
30-an, areggeli órákban, bejelentette egy gyomaendrődi polgár, hogy az egyik

:skola területén parkoló, lezáratlan gépkocsijából ismeretlen tettes elvitte tárcájál ira
tokkal és 9ezer lorint készpénzzel. Asértett által elmondott személyleírás alapján a
járőr ellogta az elköveiőt, aki ellen lopás miaU indult eljárás.

31-én teleíonos bejelenlés érkezett arendőrségre, miszerint akülterületen egy
fiatal ember céltalanul járkáL Ajárőr kiérkezése után igazoltatta aszemélyi, aki hamis
adatokkal próbálta megtéveszteni arendőrt, aki ezért előállította az őrsre. Iv. eljárás
során kiderült, hogya fiút aszeghalmi kapitányság körözi. Továbbá az is kiderült,
hogya nála lévő kerékpár lopott. Ellene az eljárás folyamatban van.

l-Endrődön aLiliom u. 5. sz.
I a/at! 2 szoba összkomfort s

családi ház, osztható telken,
sürgősen eladó i I.ár 5.1 M Ft
trd: 284-871,30/6451-384-

I -j 8 óra után.

~._._.~._._._._._._._._._~._._._._._._._._.,

j 2005. októu _1 l5-én. du 18 órától mazsorett- ~

i bemutató l S2 a Vár si Sportcsarnokba,'1. }\jsér a ~
i Sz,;\ as' Hagyományö.-'-őFúvószenekar. Mindenkit ~
j ~ze=-etettel várunk! -a rendezök- ~
:.... - . .·v. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. _. __ ..J .

í--------·-------------Meste-i------·--------·-----------1
I •

! A közelmúltba.l1 z. gyomaendrődi Timár Albin. a
: 'sztián Pizzéria és Grillházból, Tímár .András a
: KÖTös Étteremből, Tímár Uila a Timár Panzióból
l megszerezte a szakácsmester-oklevelet. Ugyan
: ak..1wr a tizenkét megyénkbeli, újdonsült mestersza-I _

i kács Gasztronómiai klubot alakított Békés megye
l

: vendéglátásáért. Gratulálunk!-,
~---------------------------------------------------------

Bővebb információ: 66/283-750, 386-039

3endrődi Liget 1:".
~o~ téli ajánlata li,.~

CI 0\2005. október i·jétől:

~1;' .~~Tlf:ÉE~ .

500 Gyomaendrőd,··VI.ker, 540.
Tel./fax: 06-66~386.:r8(\Of}!3Ö/3348~018

É női a i .;.zolg ~I atás, zennyvízcsatorna~

~pítés, :i c~vezé , ..kivitelezés
Épilesi anyag{)/(: s{j(ler IWJl/(J/(.. cemenl. mtsz.

suUlilfisa

5alkalmas bérlet (3 hétig érvényes):
10 alkalmas bérlet (1 hónapig érvényes):
Délutáni kedvezményes belépő 16 órától:
Hétvégi nagycsaládos belépő (2 felnőtt, 2 gyermek):

1500 Ft
2500 Ft
300 Fl

1000 Ft
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APRÓHIRDETÉSEK
INGATLAN

Gyoman a kozpontban, tetotérbeépltéses. 2
család részére is alkalmas. hószigetelt. jól kar
bantartolt családi ház melléképülettel. garázs
zsal. 600 ml-es lelken eladó. I.ár: 16 MFl. Er
deklődni: 06/66/285-693 vagy a 06/30/4716
476-os telelonszámon lehel.-b-4x-
Gye. Kossuth u.-ban. 3 sJobás családi hái
eladó. I.ár 10.8 M FI. Erd.: 661282-233;
06/20/9890-691. -b-4x-
Gyomaendr.odon. a Hármas-Köröshöz kozel.
ház eladó. Erd .. 284-317.
Gye.. Sóczó-zugban bekentetl. vIzparti
gyümölcsös eladó, rpjla beépitett. aláépitett
~lnCével. I.ár 5 MFl. Erd.: 66/284-196. -b-4x-

ariÍlst veszek a Vásárlén lakÓIelepen.
ErtesitésI a 06/30/5139-666-os telelonra
kérek.
Mezöluron összkomfortos. 5szobás, 2generá
ciós családi ház eladó. Erd.: 06/20/9585-339
Gye" OktÓber 6. Hp.-en 4 szobás, löldsz1RlI
lakás eladó. I.ár 6,5 M Fl. Erd.: 06/2012310
784. -b-4x-
Gye., Oktober 6. ltp-en 3szobás, 4. em.-II?kás
eladó, vagy kertes házra cserélhető. Erd.:
06/70/5129-954
Gyomán, az Ady utcában, padlásteres ház
eladó. Erd.: 66/386-142.
~ndrödl részen (Sugár u65.) családi hái eladó.
Erd: Debreczenl LalOS Gye" Sugár u65. -b
Gye. MlksZálh u. 3szobas, összkomlorlos hái
eladó, lakótelepit beszámitunk. l.ár 10M Fl.
Erde.: 06/20/4428-362 -b-4x-
Gye. központjában. jÓkai u. 20. sz. alatt
ijsszkomlortos paraszlház eladó. l.ár 8 M Fl.
Erd.: 8-16 óráig a06170/3843-329. -b-4x
Gye" Iijuságl Hp.-en 2+1 szobás, összkomlor
t.os földszinti lakás garáusal eladó. I.ár 8MFl.
Erd.: Czikkely Lajos, Gyomaendrőd. Ifjúsági ltp
11/2. -b-4x-
Hái eladÓlndröd, Napkeleti u. 15. sz. alatt.l.ár
2.5 MFl. rd.: 66/283-638. -b-4x-
Gyomán. az Arany J. 16. sz. alall 4 szobás,
összkomlortos családi ház eladó. I.ár 10M Fl.
Erd.: a helyszínen hélvégeken; 06/20/5266
573. -b-4x-
Felulitott családi hál eladó. I.ar 6,5 MFl. Erd.:
Dinya Elekné Gye., Ságvári u. 25. -b-4x
Gye,,-ön. az b~tóber 6. Hp. 81216. lakás eladó.
I.ár 5.5 MFl. Erd.: 06/20/2139-181. -b-4x
Gyoma. VáSártén Hp.-en 2,5 szobás, feluJttotl
lakás (földszinti) eladó. I.ár 7 M Fl. Erd.:
66/284-901: 06/30/4395-945. -b-4x-
Gye., Bartók B. 2. sz. alatt családi haz eladó.
Erd.: 06/20/8081-884.

Gyomán 2 szobás, összkomfortos családi ház
nagy portával eladó (Pásztor J. 6.). I.ár 7,8 M
Fl. Erd.: 06170/5673-574 -b-4x-

Gyomán 2,5 szobás összkomfortos kerles ház
nagy melléképúlettel vegyes tüzelés + ház
sürgősen eladó. I.ár 9MFI. Erd.: 06/30/4207
218. -b-4x-
Gyomán, Rácz L. u. 5. sz. alall konvektoros,
lelefanos kis ház eladó. I.ár 2,9 M Ft. Erd.:
66/285-636 -b-4x-
Gye., KondorOSI kövesut mellell bekentelt,
szépen rendben tartolt ház földterüleltel eladó.
I.ár 1,6 MFl. Erd.: 66/285-636. -b-4x-

VEGYES
Sál,al<, re.ndezvények, láncos összeJövetelek
ELO ZENIT szolgállató zenekara az AKANTJSZ.
Erd.: 06/20/221-66-33: 06/30/6108-928. -b
4x-
Eladó GKV kOCSI utaniutó, érd.: 480-005.
Keresek megvéleire hófogó cserepeI, valamint
eladó traktor ul~nforgó kocsi. Erd.: 66/284
588. -b-4x-
Ulszeru. TV-állvány, Iróasztal. álhlhaló szekkel
eladó. Erd.: 06/20/9970-898
BERGON 2 lunkclÓS babakocsI megkimél!
állapotban. ko~yhabútor és nappali ülőgar

nitúra eladó. Ar megegyezés szerint. Erd.:
06/20/2209-346. -b-4x-
Eladó 14-es palackos gáltuzhely, heverok, TV,
ágynemútartó, érliszekrények. Erd.: 284-785
Hosszu, Jekete f rtlkabat eladó. Ar megegyezéS
szerinI. Erd.: 06/30/5139-666 -b-4x-
400,l-es GorenJe fagyasztóláda eladó. Lár 20 E
Ft. Erd.: 06/20/4280-457. -b-4x-
2 db 150 W Relle~ mintára kéSzulI hang/al
eladó. I.ár 30 EFl. Erd.: 06/20/4725-038. -b
4x-
Ahg használ! vegyes ,lüzeléSu kaíán eladó. Ar
me§egyezés szennt. Erd.: 66/284-996. -b-4x
6d malac eladó. Ar megegyezes szennt. Erd.:
06/20/3321-593. -b-4x-

Tisztelt Hirdetünk!
AHíRADÓBAN megjelenő magánjellegű apróhirdetésél kérésére ingyenesen
továbbítjuk aDél-Alföldi megjelenésű ~ B A Z Á K 7M és az
@íiitu apróhirdelés újság legközelebbi számában való megjelentetésre. A
beküldendó hirdetése mellé csak annyit írjon, hogya BAZÁR ban is kérem!
Kérjük azonban ne feledje megadni az árat (ingatlanra, egyéb eladni
kívánt dolgai irányárát) sem! Kérjük olvasóinkat, hogy jelezzék azt is, hogya
Magyar Bazár Tas-ban hány alkalommal kívánják amegjelenéstJ
Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége. Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 66/581-237. fax:: 283-288

Beküldési határidő minden hó 25-e.

,-------------------.---------------------------------------------------------------*
INGYENES CSEREBERE HIRDETÉS (APRÓHIRDUÉS) i

~~~::ó.~.~~~~ : ::.-..:.._ _....... i

~~=be':e I":~:-)::~~~~~:?:~~e (~7:.":~ '.7:
1
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.................................................................................

, (Irányár: Ft.) (o[uasható írással!) i
'- • • ~ ..l

Anyakönyvi változások
Házasságkötések: Kertész András és Uhrin Klára, Pelyva Mátyás
és Hoffmann Szilvia, Gecsei Richárd és Fekete Anita. Szilágyi Tibor
és Farkas Márla
Elhunytak: Novák Mihályné Pápai Julianna 92, Bula János 81,
~iziczai László 82, Süléné Kajó Anna 44, Tímár Imre 78, Lehoczki
Adám 78, Ungvölgyi Vincéné Harnos Mária Magdolna 86, Liziczai
Vilmosné Valuska Veronika Irma 79, Tóth Vilmos SO éves korában.

Gyoman, lürdöhöz közel összkomlortos.
gázfútéses, vizparti nyaraló garázzsal eladó,
lakólelepi la~ást értékegyeztetéssel beszámílok.
I.ár 9MFl. Erd.: Paróczai Elek, Gyomaendrőd,
SomogYI 8. 6/1. sz. -b-4x-

Endrődön, Kúrt u. 4. sz. alatt összkomlortos. 3
szobás. 100 ml-es családi. ház nagy porlával
elado. l.ár 9 M Fl. Erd.: 661282-591:
06/30/3192-131 -b-4x-
Gyomán. a BajCSY-Zs. uton 2 szobás.
összkomlortos ház eladó. l.ár 8,7 M Fl. Erd.:
66/283-955. -b-4x-
Gyomán. aMOL-kullal szemben. aPasztarJ. u
12. sz. alaIli 2 szobas, összközmúves családi
ház eladó. Erd.: 06170/5775-348
Gyomán. a Los.onC1l uthoz közel 1500 ,n.öl
szántó eladó. Ar megegyezés szerinI. Erd.:
661282-648. -b-4x-
Gyomán. KIS Bálint u. 4. sz. alatt tetoteres,
hőszigetett családi ház eladó. ill. lakótelepi
cserél beszámilok 2. em.-ig. I.ár 15 MFI. Erd.:
06170/3316-986 -b-4x-
A Hármas-Körös gátja mellell beken telt lelek
eladó. Kúl, villany van a telken. I.ár 300 EFI.
Erd.: 661285-510. -b-4x-
Gyoma központjában 3 szobás, összkomlortos
családi ház eladó. MelléképüJettel, garáZ4sal,
azonnal beköltözhetóen. I.ár 6,9 M FI. Erd.:
06/30/6767-360: 66/386-132 -b-4x-
Gye. központjában összko~lortos parasztház
eladó. I.ár 8 M FI. Erd.: 8-16 óráig
06170/3843-329. -b-4x-
Gye., Oregszől6ben, ISkola u. 21. sz. alatti ház
eladó: 2 szoba, kert, alsó .épület. Viz és gáz az
udvarban. I.ár 1.5 M FI. Erd.: Zöldla u. 7. sz.;
06/30/5372-849. -b-4x-
Gye., Ore~szölö. Szőlőskert u. 18. sz. alatt 6
helyiségböl álló ház melléképülellel, lölddel
eladó. Erd.: 06/20/4907-557.
Gye.. Kossuth ulon 3szobas családi hál eladó.
I.ar 8.5 M FI. Erd.: 66/282233;06/20/9890
691: 66/284-785 -b-4x-

Szétszedheto. 3 ajtÓs, keményla szekrény; 1O
részes ebédlő garnitúra; világos, 4 részes
~zekrénysor: 1 dohányzó, 1 kerek aszial eladó.
Ar megegyezés szerint. Erd.: 06/30/5139-666.
-b-4x-
Mora 671-es gázkaZán és Karancs gáituzhely
eladó. I.~r 20 és 10 EFt. Érd.: 06130/2615-127.
-b-4x-
Géplfásl szövegszerkesztést vállalak. Erd.:
284-167.
Eladó 1 db 2 személyes. széthajtható, 2 éves
ágy. 3 db saját diszpárnával, 2 db ágynemú
tartóval. I.ár 45 EFt. Erd.: 06170/5833-857. -b
4x-
2 db tacskó kev. kölyökkutya (Vasván u. 7.) és
2db cirmos kölyökcica (Szélmalom u. 24.) sz.
alól elvihető. -b-
Regl zongora szép állapotban eladó. Erd.:
06/20/8232-115
fodrászat. szolánum (23 FVpercl. pedlkur
manikúr. kozmelika egy helyen! Hol?1
Endrődön. a Rózsa presszó meltell, tel.:
06/30/5219-869
MA-ZSI Paplr Irószer továbbra IS várja kedves
vásárlóil! Hol?1 Endrődön aRózsa presszó mel
lett.
Jobb blzonyllványért! Korrepelálás. IeIzárkóz
tatás, magánórák, fejlesztő foglalkozások, más
napra. dolgozatokra, versenyekre való
felkészilés. tantárgyspecifikus jártasságok.
készségek, képességek (pl. fogalmazási
tevékenység. helyesirás, szövegértés, mate
matikai algoritmusok elsajátitása ... slb.)
fejlesztése. lehelséggondozás általános iskolá
soknak. Kérem aliszlell Szülőkel, hogy érdek
lődésúket, szándékukat időben. jelezzék a lor
lódások elkerülése végell! Az Ön gyermekéért
dolgozoml Tel.: 285-141 (esli órákban);
06/30/8563-218
BAU-LUx fürdoszoba Szalon! MI meg
valósiljuk álmai lürdőszobájál. Nézzen be hoz
zánk. s nem bánja megI Szarvas, Oeák F. u. 2.
sz. Tel.: 216-023
Magántanán állást vállalok általanos IskoláSOk

Fájó szíwel tudatjuk, hogy

VARGA JÁNOSNÉ
CSUKA ILONA

2005. augusztus 30-án,
hosszan tartó betegség után,

abékéscsabai kórházban
elhunyt.

mellé. (Másnapra. dolgozalokra, szá
monkérésekre való lelkészílés; új. hatékonyabb
lanulási stratégiák, módszerek elsajátítása). Cél
aminél jobb iskolai eredmény elérése. További
inlormációk: 285-141; 06/30/8563-218
2.2 m magas dalolyapálma. nag~méretu
hibiszkusz, nagy.méretú szobapálr ny, és
lorgólárcsás HaJ~u mosógép eladó. r meg
e ezés szerin!. Erd.: 06/20/3376-819 -b-4x

esz yes IV g sa eny IS, ga yaz sa,
Ijjzila felvágása láncfúr sszel, eérheto áron.
Erd.: 06170/2830-347
1 éves német )uhasz kutya IRgyen eivIheto.
Erd.: 06170/3636-770 -b-4x-
T4-es (palackos) gáltuzhely, heverak IV. agy
nemútarló, éjjeliszekrények eladók. Érd.: 284
785
4heng. uJ IFA adagoló porla~zlócsucsokkal és
SIHI vákuumszivallyú eladó. Erd.: 06/20/9729
796
Eladó 2mX1,9 franCiaágy, ágynemutarlós 2
oldalról felnyilható (24 EFI). Vásárolnék mo
dern szabai szekrénys9rt, konyhaszekrényl,
egyéb lakáslelszerelés!. Erd.: 06170/2657-670;
661283-899. -b-4x-
Olcsón eladó konyhai és szobába való saroküló
garnitúra, húlő. szobakerékpár. fotelok. kom-

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki

azoknak. akik

SZABÓ JÓZSEF
temetésén részt vettek, sírjára
virágot, koszorút helyeztek ell

Agyászoló család

bin~1t szekrény. gyermekheverő, gáztúzhefy,
vill.túzhely, 14-es alufefni stb. Gye.. Kulich u.
13/1.: 06/20/9857-259.
Kertek, udyarok szántása, marása,
e~en~etése. Erd.: 386-053.

Veszélyes és egyéb fák kivágását, funYlrást,
kaszálást, .elhanyagoll kertek rendbelélelét
vállalom. Erd.: 06/20/3882-263.

JARMU
SiMSON sSO eladó. Lár 60 E Fl. trd.:
06170/3883-390 -b-4x-
WARTBURG érvényes muszaklval eladó. Erd.:
284-317 - 20 óra után.

ALLAS/MUNKAT KERES
TO rKAEp Klt. felvélell hirdet KOMOVEs
munkakörbe. Erd.: 06/30/3384-225

LAKAS
Butorozott, 2. emeleti másiéi szobás lakás
albérlelbe kiqdó október Hétől a Vásártéri
lakóielepen. Erd.: 06/30/9580-477
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PATyoLAT GYOMÁN
A KOSSUTH u. 18. sz. AlATT (Al UdVARbAN)

VEGYTiSZTíTÁS, RU~AfESTÉS, MOSÁS, bŐRRU~ÁZAT TiSZTíTÁSA

kEdvEZŐ ÁRON, Rövid ~ATÁRidŐRE.
NyiTVA: HÉTfőTől pÉNTEkiG 9-15 óRÁiG

KözülETEkNEk HÁZTól HÁZiG szÁllíTÁs l

r&~varroda.~~omaendr6d!ossuth ",18. alatt

I
Varrodámban vállalom: nOI felsoruhazat

hozolt anyagból, gyermek mérettől anői extra méretig egyedi méret
szerint felsőruházati termékek készítését. Szoknyák, blúzok, nadrágok,

alkalmi ruhák, kosztümök, alkalmi és táncruhák készítését is.
m Nyitva tartás: ahét minden napján 8-17 óráig.

Gyors határid6. kedvezö árak. Telefon: 66/386-479/23, 06/30/5648-740

If .Körösi Weeke.nd Hor~~sz.~:O~ '.
.~ hObbY·, kemPInl!szakuzlet ~~

HORGÁSZFELSZERE ÉSEK
- teljes márkakínálat

FOLYAMATOS AKCiÓK!
Állateledel: minden alap- és prémium kategóriában
Endrőd. Hídfő út 12. Tel.: 06/70/2610-472
Nyitva: 8-17 óráig. szombat, vasárnap 8-12-ig

AGRO ÁRUHÁZ

GYOMAENDRŐDIBÚToRBoLT
Kisréti utca 36. szám (volt Tejcsarnokkal szemben)

Fő út 15. sz. (volt Jóbarát bisztró)

Ajánlatunk:
• virághagymák, rözsatövek

• őszi kerti műtrágyák, komposztálók, lombszívók
• fóliák, gumicsizmák, szerszámok, szerszámnyelek

• üstök, üstházak, szeneskályha, kandalló,
elektromos hősugárzók

• szőnyegek, futószőnyegek, fürdőszobaszőnyegek
• szögek, csavarok, kerítésdrótok,
láncfűrész: elektromos, benzines

• alu létrák: szobai, kültéri
• német zománcfestékek - DÜFA

• műanyag kukák

Nagy választékkal várjuk kedves vásárlóinkatJ

7~?II~
Tel.: 06/20/9527-032, 66/386-274

,

AKCIO!!!

Hidegburkolást vállalok
Haveida János 06/20/5401-300, 66/283-587

ABútorboltban, a gyártótól kapott kedvezmények alapján,
I. osztályú, hibátlan termékek óriási,

akciós vására a készlet erejéig!

• 6db-os konyhai garnilúrák 49900 Fl-tól
• Fa élkezők. 4-6 személyesek . 38 OOO Fl-lól

Szélesméret.' és .színvalasztási lehetoséggel
kiegészíto kisbútorok és szekrénysorok

• TV-állvány 9500 Fl-tól
• Szekrénysorok . 32 OOO Fl-lól
• 1,6 fm széles szivacsos franciaágy 26 OOO Ft-lól
• Egyszemélyes_szivacsos heverő. 14 OOO Ft-tól
• Aliz3+2+1-es űlőgarnilúra 95000 Ft
.Aliz3+1+1űlőgarnitúra· 91000 Ft

Két bank áruvásárlási hitéI lehetősége, helyszíni ügyintézésselt...
Várunk minaen kedvesérdeklődőtt

Nyitva tartás: hétfotol péntekig: 9-17 óráig,
szombaton: 9-12-óráig • telefon: 66/282-068

ÁLLÁST AJÁN L! Asztalosipari cég
ÚJ BÚTOR GVÁRTÁSÁHOZ ÉS RÉGI FENVŐBÚTOR JAvíTÁSÁHOZ

önállóan dolgozni tudó bútorasztalosokat, asztalossegédet keres.
Jelentkezni a 06j30j9533-594-es telefonszárnon lehet

US-COMPMÁ
Számítástechnikai szaküzlet és szerviz

• Számítógép konfigurációk összeállítása igény szerint
• Részletfizetési lehetőség

• Használt alkatrészek értékesítése és beszámítása
• Számítógépek, nyomtatók, monitorok javítása rövid
határidővel

• Új és utángyártott festékpatronok, tonerek és ezek töltése
• Szakkönyvek
• Internet előfizetés (mikrohullámú,

telefonvonalas), és kártyás
• Helyi hálózatok tervezése, kivitelezése
• Fénymásolás, faxolás, nyomtatás,

szkennelés, internetezés i lehetőség

Ajánlatunk:
• Digitális anyagról fényképelóllívás 3 napos átfutási idővel

• 9x13-as méretben: 39 Ft! db
• lOxl5-ös méretben: 49 Ft / db
Címünk:
5500 Gyomaendrőd Fő út 230. (A Gimnáziummal szemben.)
TeUfax: 66/581 - 610 E-maii: magus-comp@bekesnet.hu
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-tól 12-ig és 13-tól 17 óráig.

Az árak vá/JOz/o/ás; jogá/fenntartjuk
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r---------------------~
RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK
Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

Telefon: 06/30/3932-162, 06/30/9533-594

REÁLIS ÁRON VESZEK
• boltberendezést • hagyatékot, régiségeket, ácskasá
gokat· régi stílbútorokat • parasztbútort (szekrény,
asztal, kaszli, sublót, falitéka, konyhaszekrény, láda,

szék, tükör és tükörasztal, kredenc)
Fizetés azonnal, készpénzzel!

'- ~~~ai_Z~~t~G.:~m~~n~r~d:~o~s~a:.: :9~ .J

Fémcsarnokok,
magtárak

tervezését,
kivitelezését vál·

laljuk!
06/20/9527·636

Most még kevesebbért az ölébe hullhat az égből a UPC Direá szolgáltatás!

~ Több mint 150 televfzió és rádiócsatorna ~ Digitális hang- és képminóség

~ Akárhol az országban~ Elektronikus műsorfüzet, nyelwálasztási funkció

Rendelje meg most!
rf'nu.ttolll t:I,....(t0z6~I~aoJX:r~bIg"*-'l~bW\"V..'..ww....,Ml WWn,.... .......lWllcv.dl::h1 iCQQO fl

ltUtldijICle-: "f'\06.... 3390 ;(·~.~llh~C·j.CstIUltiCSCnwgul\lOt'.at~iké.ZC~ tébtl 4·i&~rt.A1_clÓ$l;.1n.....

2006.ektebtr4--lg tIt1óf"Ú.W&va(t.~II..úJ~ockk:otti.ttSotttr: 5.... 'h.S lS,~ 2'OOS.olt'J~31.Ic~t~

fr<t'$n)tS. Át'jfkoltoids"""rr.:tljlslcérü. rMz'At.t tk. (o...~t.ti ,nlo~d6: ~t.,l,)S 'Ol&a~ór.. w.·......·.upcd J'lI.r

~Ce·lO 1~ • SO.

TAPÉTA,FESTÉK
ÉS AdÁNDÉKSZALON

5500 Gyomaendrőd,Kossuth u. 45.

Tapéták
habos, selyem, papír - széles választékbanr----~
csempemintás 1020 Fl/m
öntapadós, 45 cm-es 295 Fl/m;
67,5 cm-es 442 Fl/m

".. ~

BORDUROK ~

Fúrészporos tapéta még mindig akcióban: _
800 Fl/tekercs!

Mennyezetburkoló
polystyrol burkolólap 635 Fl/2m2

Ajánlatunk:
fürdőszobaszőnyeg 1590 Ftlm
viaszos asztalterítő 740 Fl/m
selyemvirágok

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig: 8-12-ig, 13-17.30-ig,
szombaton: 8-12-ig

Telefon/Fax: 66/386-553; Mobil: 06/70/5037-612

Telemax Távközléstechnik
Békéscsaba Gyóni G u. 6, TeI:66/442-755

Gyomaendródi szere/önk: 20/9-266-853

Stancolt és hagyományos •
PAPÍRDOBOZ gyártása ~

STANCfDRMA KÉszíTÉS I.
I.
I

RÓZA KFT.
5500 GYOMAENDRŐD,Ipartelep u. lll.

Tel./fax: 66/282-095,06/20/9142-122
E-maiI: vende1@bekesnet.hu

Vásároljon "BONITÁT" a Fészekben!
ANémet Pékség áruit ismételten megvásárolhatja Gyomaendrődön, a

Fészek Panzió és Étteremben, aSzabadság téren.
Előrendelést felveszünk: 66/386-718; 06/20/5599-240

BE~SŐÉPí, É~ZET .
SZARAZEPITÉs .CELLAi ...~--.
GYOMAENDRŐD
06-30/3326-075

Építkezik? Keresse Gellait!
Kazettás és gipszkarton álmennyezetek,

gipszkarton válaszfalak, burkolatole
Padlásterek, tetőterek beépítése, átalakítása,
külső-belső hőszigetelés, tetőzsindelyezés

GYOMAENDRŐD, HŐSÖK ÚTJA 51.
TEL.: 66/282-440, 06/30/6278-234, 06/30/3326-075

L._._._._._._._._.·_._.~

I·_·_·_·_·_·~·_·_·_·_·,

i PAPIRDOBOZ i
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Személygépkocsi,
motorkerékpár,

segédmotoros kerékpár
Jelentkezni: Gyomaendrőd. Kossulh u. 18. Telefon: 66/285-556. 06/30/4025-878

Foglalkozások: kedd, csütörtök 17-20 óráig

Ügyfélfogadás: hétfő, szerda, 17-18 óráig Gyomaendrőd, Ko'>suth u. 18.

AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja'33.
Gyomaendrődi Autósiskola

az alábbi időpontban és kategóriákban
tanfolyamot indít

Gyomán: 2005. október 11-én 17 órakor
Endrődön: 2005. október 11-én 17 órakor

(Déryné Művelődési Otthon)

ÁLLÁST AJÁNL! Asztalosipari cég
ÚJ BÚTOR GVÁRTÁSÁHOZ ÉS RÉGI FENVŐBÚTOR JAvíTÁSÁHOZ

önállóan dolgozni tudó bútorasztalosokat, asztalossegédet keres.
Jelentkezni a 06/30/9533-594-es telefonszámon lehet

Egész évben, de ezeken a napokon különösen érdemes
felkeresni takarékszövetkezetünket.

VÁRJUK ÖNT
Gyomaendrődön,

a Kossuth u. 20. és a Blaha út 5. szám
alatti kirendeltségeinken.

wrEndrőd és Vidéke Takarékszövetkezet~

(ti) *alaP::z~:;~:;::18 *~

TAKARÉKOSSÁGI VILÁGNAP
alkalmából!

2005. október 27-én (csütörtök)
8 órától 17 óráig, valamint

2005. október 28-án (péntek)
8 órától 15 óráig

ünnepi nyitva tartással várjuk
Partnereinket!

~ Értékeljük együtt értékeinket!~

aMart Üzletház
Fénl,Jképezőgépek. Filmek. Fotóalbumok.

Ajándékutalvánl,Jt is ajándékozhat!

ArQny- és bővülő ezüstékszer kínálQtunkkQI

állunk rendelkezésére!

Aranl,J- és ezüstékszerek javítása. tört aranl,Jból

ékszerkészítés.

Tört oranl,J azonnali cseréje! Aronl,J. ezüst még mindig

nálunk a legkedvezőbb áron!

Folyamatos RGFR akciók!
AmatőrFilm kidolgozás. Audio- és videokazetták széles

választéko. digitális Felvételek Fénl,Jképre másolása!

Az OMQrt Könvyesbolt
Vers és meseíró pályázQtot hirdet

6-14 éves gyermekek részére
A művek terjedelme maximum 3 vers.

ill. 4 gépelt oldal (A4)

Leadás; hatóridő: 2005. november 30.
Hel\,Je: üMort Könl,Jvesbolt. Fő út 216.

de.: 9-12. du.: 13-17 óráig.

Bővülő Qntikváriumi készlet!

Idegen nl,Jelvű könl,Jvek (több Fokozat)

Különleges könl,Jveket korócsonl,Jra mór most rendeljeni

OMQrt Könyvesbolt QZ OMQrt ÜzletházbQn
GyomQendrőd.fő út 216. Tel.: 284-815

Gépjármű-tulajdonosok,figyelem!
Vállalkozásom keretén belül:

Gyári, új gumiabroncsok árusítása személy-,
teher-, mg.-i gépjárművekhei:,

valamint targoncához. .f
Továbbá vállalom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű 'reOt

és targonca gumíköpeny szerelését,
javítását, centírozását.

Erdeklődni:

Katona György gumijavító
5500 Gyomaendrőd,Bajcsy-Zs. út 107.

Tel.: 66/285-127 Nyitva: H-P: 8-17-ig, Sza.: 8-12-ig.

ELKöLrözrüNKI
LÁTSZERÉSZ ÜZLET

GYOMAENdRŐd, Hősök ÚTjAN 7"7. TElEfON: 284~277

INqYENES kOMPUTERES sZEMvizsqÁlAT
H.~K.~P.~S20. dÉlElőn

SzTI<~vÉNYEk bEVÁlTÁSA • SZEMüvEqEk kÉszíTÉSE,
jAvíTÁSA • OpTikAi cikkEk, NAPSIEMüvEqEk

NAqy VÁlASZTÉkbAN kApl-iATók

~OO/o"'OS NApSZEMÜVEG VÁSÁR!
GYORS És pONTOS kiszolc;ÁlÁsSAl vÁRjuk kEdVES vÁsÁRlóiNkAT!

TisZTElEml: Szarf.a Ci/la ~T5ZERÉSZMESTER
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INTE
NYELV8TUDIO

Nyelvtanfolyamok kezdötól a nyelvvizsgáig

2005. SlEPTEMBER-200&.SlEPTEMBER
induló csoportok:
középfokú angol nyelvtanfolyam november 1-jétöl

nyelwizsga júniusban és augusztusban
Jelentkezési határidö: 2005. október 15.

Kezdő angol ..
Alapfokú német '. 2006. januárban
Alapfokú angol

nyelwizsga október-novemberben
Jelentkezés: december 17-ig folyamatosan

Telefon: 06/20/9142-122, 06/20/4684-876
E-maii: vendel@bekesnet.hu

(1
RÓZA VENDEL

.. Gyomaendrőd, Hársfa u. 8/1. ()
Tel./fax/ü. rögz.: 66/282-686,

tel.: 06/20/9142-122·20/4684-876
E-maiI: vendel@bekesnet.hu

Nyilvántartási szám: 06-{1077-{lZ

TÜZÉP-TELEP
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren

építő anyagok gyári áron
oltott mész· orosz szén,
akác, vegyes tölgy tűzifa

Értékhatár felett kedvezményes házhozszállítás

Tüzelőutalványok beváltása!
Telefon: 06/30/3343-791,06/30/6318-071, 66/284-812 este

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

Telefon: 06-66/282-802, 06/30/6384-690, 06/30/6388-953

• Fürdőszobáját felújítja?
FIGYELMÉBE AJÁNLOM:

csaptelepek, német piacvezető KERMI radiátorok,
ötrétegű csövek, idomok,

boylerok, kazánok, fürdőkádak, zuhanykabinok kaphatók.
Ajánlatunk:

idomvasak, kerítésanyagok
STIHL láncfűrészek és tartozékaik

OTP áruvásárlási hitelakció!
Ügyintézés a helyszínen!

Gyomaendrőd, Apponyi u. 17/1.
Nyitva tartás:

kedd-péntek: 9-12-ig, 14-17-ig 1

szombat: 9-12-ig
Hétfő szünnap!

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233, fax: 386-269

Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbiakkal:

8:
-ipari park menedzsment
- magas- és mélyépítő-ipari kivitelezés és szolgáltatás
- szemétszállítás
- szállítás, gépbérlet
- betonértékesítés, helyszínre történo kiszállílás
- teljes körú temetkezési szolgáltatás

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~Gabonamoly·,zsizsikgázosítás~
:MAGTÁRFERT6TLENíTÉS:
• •: csótány-, hangyairtás :
: Petrovszki, 66/386-203, 06/30/3615-162 :• •• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

,\U TI

~
~
'u 9..\

GYOMAENDRÓD
Bajcsy-Zs. út 63.

TEKINTSE MEG OSZI ES
TÉLI ÁRUKÉSZLETÜNKETI

Géprongy folyamatosan
kaphatól
Nyitva tartás:

hétfő: 8-17-ig, keddtől péntekig: 8.3D-17-ig,
szombaton: 8-12-ig

MJKROBUSZ BERELHETŐt
9 személyes, kIímával! Érd.: 20/9506-703

'P'HE'''N1 .,- X 5500 Gyomaendrőd•
• j... Ipartelep u. 3.

_ Tel./fax: 66/386·614.
Építőipari Szövetkezet 66/386·226

TEVÉKENYSÉGEINKET PIACKÉPES ÁRON KíNÁLJUK
• Magas- és mélyépítési munkák generál kivitelezése, tervezése
• Transzportbeton értékesítés, szállítás
• Egyedi asztalos termékek gyártása
• l,nterspan bútorlap-értékesítés
• Epítőipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru,

keretes állvány, útpanel. .. )
Eladó: 1 db 39 személyes Ikarus autóbusz

1 db fix platós IFA pótkocsi
Érd.: 30/9552-374
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KíNAI NAGVÁRUHÁZ
Gyomán, aHősök útja 48. szám alatt.
ÚJ ŐSZI ÁRU ÉRKEZETT!!!
GYERMEK • pulóverek

• nadrágok
• mellények
• szabadidöruhák

NŐI, FÉRFI • pulóverek, kardigánok
• tréningfelsök
• szabadidöruhák
• farmer nadrágok
• motorosdzsekik

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8.30-17.30, szombaton 8.30-12 óráig

Endrődön, a Fő út 16. sz. alatt (volt ÁFÉSZ-csemege)
Nyitva tartás: 8.00-17.00 óráig, szombaton 8.00-12.00 óráig
Várjuk kedves vásárlói nkat!

CSEMPECENTRUM
ÉS

"CSILLARSZALON

íves zuhanykabin (biztonsági üveg) 53 719 Ft helyett 41 900 Ft
íves masszázs zuhanykabin 90x90 cm 159 OOO Ft helyett 129 OOO Ft

Fürdőszobaszekrény 60 cm +tükör 39 900 Ft
Fürdőszobaszekrény 100 cm +tükör 79 900 Ft

Laminált parketta (31 kopásállóság, 7mm) 2290 Ft helyett 1890 Ft
Mediterrán burkolókövek 2950 Ft helyett 2590 Ft

Massive lámpavásár tovább tart!
Állólámpa 7700 Ft helyett 4700 Ft

5500 Gyomaendrőd,Toldi út 1/1.
A mezőberényi úton, a helységnévtábla után 200 m·re.

Nyitva tartás hétköznap: 8.00-t6117.30-ig; szombaton 8.00-t6112.0o-ig
Tel/faJc 06/66/284-528, mobil: 06/20/9667·647

Békés megye területén 40 OOO Ft feletti vásárlás esetén
DíJTALAN HÁZHOZSZÁLLíTÁS!

OKTÓBERI AKCiÓ!!
Gyapjú kiegészítő termékek akciós áron!

• női, férfimellény (S-XXXL) 7400 Ft-tól
• női, férfiköntös (S-XXXL) 14900 Ft-tól
• birka 35x45 cm kispárna 3800 Ft-tól
• nagy nyakpárna 3900 Ft-tól
• kis nyakpárna 1900 Ft-tól
• házicipő (36-46) 4100 Ft-tól
• gyapjú szőnyeg 7900 Ftlm2

• gépkocsi üléshuzat 5900 Ft-tól
• vesemelegítő 1700 Ft-tól
• mágneses vesemelegítő 1900 Ft-tól
• kókuszbetétes gyapjú pólya 5500 Ft-tól
-~föö'g~os 3reszes-6TikagyaplLi garriítura 29-gOa_. - -_.. - --.. .~--_..- ---

• vákuum matrac 57 OOO Ft-tól
• fenyő ágykeret (90x200 cm) 38900 Ft-tól
• mágneses lepedő 14900 Ft-tól

Békéscsaba, Petőti u. 2. sz. Tel.: 66/442·967

TESeO Áruház üzletsorán. Tel.: 66/453·943

1399 Ft-tól
1590 Ft-tól
1290 Ft-tól
1790 Ft-tól

lalakerámia
20x25 cm falicsempék ([1.0.)

20x30 cm falicsempék (Ilo)

30x30 cm fagyálló padlólapok
30x30 cm parkettamintás padló lap
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GYOMAENDROD VAROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA

XXIV. ÉVFOLYAM 11. SZÁM • 2005. NOVEMBER • MEGJELENIK HAVONTA • ÁRA 109 Ft

,
A TARTALOMBOL:

Idősbarát Önkormányzat 2. oldal
Képek árverésre - lista 6. oldal
Székely-magyar barátság 7. oldal
Mozife/újításról 7. oldal
Helyi buszmenetrend 13. oldal
Táncosok sikere 10. oldal
Rendőrségi hírek............ . 10. oldal
A Rózsahegyi iskola felújítása 6. oldal

GENERALI BIZTOsíTÓ
Teljes kön] ügyintézés

• kárfelmérés· korrekt. gyors kárrendezés
• vagyonbiztosítás (lakás. üzlet. üzem... stb.)
• kötelezö felelösség-. Casco-biztosítás
• életbiztosítás· nyugdíj-elötakarékosság
• egyéb módozatok az ügyfél igényei szerint

GYOMAENDRÖDI KÉPVISELET:
Kiss Lajosné (Éva) Gyomaendröd. Madách u. 2/2.

Tel.: 66/284-989. mobi!: 30/2660-788

,A madárinfluenza, és amit érdemes tudni róla
Helyi szakemberek véleménye a9. oldalon

Az idei kitüntetettek október 23. alkalmából:
Dr. Mikola Julianna és posztumusz Gyebnár János
a3. oldalon

••••••••••••••••••••••••••••••••

Kállai Ferenc születésnapjára ..... 4. oldalon

:" Képviselőválasztás lesz 14. oldalon

. / ,. -:' ~ .~-.:;.~:., ":}:'" " • ja"t'.

BALLA BÚTOR'~ DIEGO. EURONICS
Gvomaendrődönl

Áruház nyílik! ,,. , , ,.. ,., .. , '.' .16, oldalop "

Iroda és üzlethelyiség kiadó
a Kossuth u. 18. sz. alatt.

Érdeklődni:a06/30/9580-478 és a06/30/9580-479-es
telefonszámon lehet.

SUZUKI
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A Gyomaendrődi Selyem Uti Ovodáért Alapítvány köszönelet
mond mindazoknak, akik szja 1%-ál felajánlották alapítványunk részére. A
2004. évben befolyt 43160 Ft összeget gyermeknapi kirándulásra fogjuk fel
használni.

Adószámunk:18379778-01-o4

A képviselő-testület kéri a lakosságot, hogy ne helyezzen el-a Hősök útjai
fákon (se! - aszerk.) semmilyen hirdetési cédulát, plakátot, kfméljék anövényeket,
és ne rondítsák avárosképet ezekkel! .

NAPIRENDI PONTOKBÓl
Beszámolt a Gyomaszolg Ipari Park Kft. az ipari park idei helyzetéről Ebből

megtudható, hogya2002-ben kiépített ipari park összes területe több, mint 39
hektár, ebből közterület 7hektár. Aberuházások megvalósulása azt mulalja, hogya
Vodafone Magyarország Rt. 2001-ben megépítette és üzembe helyezte az adó
tornyát 155 m2-en. APacking Kft. aberuházását és atermelő üzem beindítását 2
éven belül vállalta, jelenleg forráshiány miatt nem indult el. ígért foglalkoztatási lét
szám 60 fő, majd további 60 fő - később. Gabonatároló Logisztikai Kft. 2005-ben
vásárolt területet, építkezését megkezdte (mint az látható is), értéke mintegy 1mil
liárd forintot tesz majd ki. Foglalkoztatási létszáma 7-10 fő lesz. Az Illés Kft.
esetében, sajnos, per van folyamatban, és a pénzügyi problémák elintézése ezért
bizonytalan ...

Beszámolt a lalugazdász, Várli András városunk mezőgazdasági helyzetéről.

Hangsúlyos problémát jelentett az idei nyár óriási csapadékmennyisége, mivel a
csatornák elvezetőképessége leromlott, a karbantartás elégtelensége miatt is. A
műtárgyak használhatatlanok a rozsdásodásuk miatt. Ezeket agondokat mihama
rább egyeztető fórumon meg kell beszélni és megoldást találni. Az adott csatorna
kezelőjének kilétét sem könnyű kinyomozni. Anövénytermesztés abelvizes gondok
mellett amár megoldódni látszó tárolókapacitással küzdött. A felvásárlási árak is
az intervenciós árak alatt vannak, ami nem jó. Az állattartásban asertés felvásárlási
árának erőteljes süllyedése nagy kockázatot jelent, ezért csökkent a leadás, csak
saját célra tartanak jóformán már agazdálkodók disznókat. Eddig afalugazdásznál
bejelentett elemi kárt elszenvedők száma 86 fő, 2751 hektár lerülelen. A
falugazdász irodája egyébként lág információkkal és segítséggel szolgál alelepülés
gazdálkodóinak

Az endrődi Közösségi háZ további működtetésére elkészítenek a következő

tanácskozásra ajánlati felhívástervezetet egy egyszerű közbeszerzési eljárás
lebonyolítására, hogy ennek leendő nyertesével köthessenek közművelődési

megállapodást.

: :

A Városi Egészségügyi Intézmény igazgató főorvosa értesíti a tisztelt i
[ Lakosságot, hogy 2005. november 14-25. közötti időpontban a Gyoma- [
i endrődi Liget-fürdőben ingyenes csontsűrűség vizsgálatot végeznek.A vizs- ~

j gálatot minden 55. év felettí nő és férfi beutaló nélkül igénybe veheti, hétköz- j

~ ..~.~.~.~.~.~~ ~ ~. ~~.1.~ ..~.~~!.~: :

A képviselő-testületi ülés anyagából 2005. október 27-én

testvérvárosi kapcsolat kialakitásának lehetőségéről, és hogy ajelenlegi kapcsolat
felvétel hol tart.

A polgármester úr válaszából kiderült, hogya kapcsolalfelvételre még nem
került konkrétan sor, egyelőre az ottani városvezetés nem reagált agyomaendrődi

városatyák megkeresésére.

. Dr: Kovács Béla képvielő felszó/alt avédett, Kner Izidor által telepített HősÖk
útjai hársfasor folyamatos rongálása miatt, s ennek további megakadályozása
érdekében. Ugyanis, az iskolák közelében ezekre a nemes fákra különböző hirde
tési fecniket rajzszegeznek, ragasztanak, köztük bizonyos diszkók felhívásait is. A
képviselő úr javasolta tájlékoztató táblák kihelyezését, amelyeken feltüntetik az
alapftás körülményeit, és avédettség magyarázatát (az I. világháborút követően a
'hősök emlékére ültetett hársfasor... ), továbbá javasolja, hogy tiltsák meg afákra
történő bármilyen falragasz kihelyezését, ami szabálysértési eljárást vonhat maga
után akihelyező számára.

Akirakott cédulákat, plakátokat a képviselő-testület jóváhagyásával ezek után
rendszeresen eltávolítják, és az utcákban elhelyeznek majd a jövő év tavaszán
tájékoztató, emlékeztető táblákat, afasor adataival, történetével.

Bövebben az Idösbarát Önkormányzat-díjról
Legutóbbi lapunkban "lapzárta utáni" hír volt, hogy dr. Dávid Imre pol

gármester és Gellai Józsefné, a Gondozási Központ vezetője díjat vehetett át
Budapesten az ISZCSE minisztertől, Göncz Kingától. (Ezzel egy örömteli friss
hírt szerettünk volna közre adni, viszont csak nagyon kevés hely állt akkor már
- utolsó pillanat után - rendelkezésre. Most pótoljuk ahiányt, és terjedelme
sebben számolunk be a hírről)

Gyomaendrőd Város Önkormányzata nevében a polgármester úr és a
Gondozási Központ intézményvezetője vett részt azon az ünnepségen, ahol az
"Idősbarát Önkormányzat-díjat" veheIle át dr. Dávid Imre. Az ezzel járó
pénzösszeget pedig az önkormányzat ajövőben az idősgondozás lelléleleinek
további javítására használhatja fel a városban. Göncz Kinga miniszter a
Parlamentben nyújtolta át adíjakat.

2005-ben 117 pályázatot küldtek a minisztériumba elbírálásra Budapest
kerületeiből és vidékről, kisebb-nagyobb településekről, megyei önkor
mányzatoktót. Pályázni Ieheteit azon önkormányzatoknak, akik alapfeladataikon
túl példamutató kezdeményezéseket tettek időskorú lakosságuk érdekében ...

Az idei nyertesek között tehát ott találjuk Gyomaendrőd Város Önkor
mányzatát, továbbá Budapest Xlllkerületének, Kompollnak, Miskolcnak,
Tiszagyendának, Somogy megyének önkormányzatát. Az ifjúsági Szociális
Családügyi és Esélyegyenlőségi miniszter és abelügyminiszter az "Idősbarát

Önkormányzat-dij" létrehozásával azt acélt tűzte ki, hogy az önkormányzatok
idősekért vállalt cselekvő felelősségét elismerje, hozzájáruljon a helyi szintű

aktív időspolilika megerősítéséhez, és adíjjal járó jutalommal ahelyi idősügyi

tevékenység segitéséhez. Ezzel elismerik - áll továbbá a minisztérium hon
lapján - az eddigi eredményeket, és felhívják afigyelmet, hogy helyi szinten az
önkormányzat tehet alegtöbbet akomplex időspolilika érdekében ...

NAPIREND ELŐTTIEKBŐl

Az Október 6. lakótelepen és az endrődi városközpontban felújított játszóterek
valóban hiányt pótolnak, és nagyon népszerűek. Valószinűleg agyomai ligetben is
megtörténik ennek átalakítása.

Az utak építése megindult. Nagyon jól halad az öregszől6i Iskola út, épül a
Selyem út is, bár ez kisebb iramban. Ahol lehet, kicsit sürgetni kell a készítés
ütemét, hiszen az időjárás hamarosan rosszra fordulhat.

A Kohéziós Alap keretében az ivóvíz arzénmentesítés pályázataira 2007-től

lehet pályáZni. Ennek előkészületei elindultak. Mindenképpen fontos ebben a
részvételünk, hiszen hálózatfelújitással is jár apályáZat.

Az október 23-i ünnepségek lebonyolítóinak, atanlestületeknek, adiákoknak
(Rózsahegyi Általános Iskola és a Bethlen Gábor Szakképző Iskola) köszönetét
fejezi ki atestület.

A belvíz okozta károk összes összegét több, mint 95 millió 170 ezer forint
értékben terjesztik fel megállapításra. Egyelőre nem tudni, mennyi pénzt utalnak át
erre, de sajnos lehet, hogy valamivel kevesebbet. A kár 190 ingatlant érinl. 14
ingatlan bejelentése elutasításra kerülI. 8épület lebontása indokolt, illetve pótlás
ra kerül, mintegy 32 millió 650 ezer forint értékben. 1millió Ft fölötti térítés kilenc
ingatlan esetében lett javasolva. 500 ezer és 1millió Ft között 15 lakás esetében, a
többi 158 pedig ez alatti összeggel szerepel. Effektíve ebből pénz valószínűleg két
három hét múlva lesz.

AGondozási Központ új, Mirhóháti utcai ollhonába eddig 42-en költöztek be,
tehát még 8 lakás szabad. Ez az eredmény jobb avártnál, és úgy látszik, hogy év
végéig betelik afennmaradó nyolc is

Nyertünk mintegy 500 ezer forintot külterületi utak rendbetételére. AKocsor
hegyit már elkészítették, Öregszőlőben is történnek út javítások ebben akörben.

A németországi testvérváros, Schöneck, gyűjtött adományokat a Gondozási
Központ számára. Zömében bútorokaI, ágyneműket, egyebet. A múlt héten
elhozták, átadták ezt, saSallai utcai iskolépüleiben helyezték el

AGyomaendrődi Polgárvédelmi Bázis visszakapja az önálló irodai címet, tehát
ezután nem Békéshez tartozik, de csak egy személyes irodaként fog működni.

Köszönetet mondanak a Gondozási Központ vezetőinek és a képviselő

testületnek azok aszemélyek, akik szakképesítéshez juthattak, valamint munkahely
hez is az intézményben, az új, 50 férőhelyes otthon-épület létrehozása kapcsán.

Dezső Zoltán érdeklődött a jugoszláviai Torontálvásárhellyel lehetséges
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Dr. Dávid Imre polgármester úr aképviselő-testület ünnepi ülésén nyújtot
ta át az idei városi kitünktetéseket október 23-án.

Gyomaendrődért kitüntető emlékplakett kitüntetésben részesültek 2005
ben: dr. Mikola Julianna és posztumusz Gyebnár János.

Dr. Mikola Julianna több, mint húsz éve dolgozik Gyomaendrődön, mint
belgyógyász főorvos. Munkáját magas szintű szakmai igényesség, abetegekkel
szembeni türelem és a megalapozott diagnózisra való törekvés jellemzi.
Fáradhatatlan a betegek ellátásában, ugyanakkor elvégzi a Gyomai Kner
Nyomda Zrt. üzemorvosi feladatait is. A kitüntetést kimagasló szakmai
munkásságáért kapta.

Néhai Gyebnár János a szó legjobb értelmében a vendégek ellátója volt.
Műveltsége, sajátos, jó humora, emberbaráti szeretete klasszikus pincérré tette,
aki a betérő vendéget családtagként fogadta.

Pályázat gazdaságvezetö állásra
ARózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola pályázatot hir

det gazdaságvezetííi munkakör betöltésére.
A munkakör belöltésének feltétele: szakirányú felsíífokú végzettség

(számviteti, közgazdasági).
Jelentkezési határidő: apályázat megjelenését követő 15. napon.
Amunkakör betöltésének kezdete: 2005. december 1.
Felvilágosítás kérhelő a661283-938-as lelelonszámon Farkas Zoltánné igaz

aatónál.

~U~~[fi)~@~@~~@[k ill W~[{®0Gu~~~[fi)
--:'-~.'
". ...........

Gyebnár Jánosné vette át a férje posztomusz kitüntetését. - Nagyon
örülök neki, de jobban szerettem volna, ha Övehette volna át. .. Azért is
örülök neki, mert van egy unoka, aki talán tovább viszi majd nagyapja
hivatását, hiszen még a kertbe is kiment vele, bár egyébként nem nagyon
szereti azl a fajta munkát.

Dr. Mikola Julianna: Meg vagyok hatódva ... Nagyon köszönöm
azoknak, akik jelöltek, és rám szavaztak. Pillanatnyilag nem nagyon tudok
nyilalkozni, nem találom aszavakat. Köszönöm!

Az októberi Nemzeti ünnep, az 1956·05 forradalom
49. évfordulójának helyi ünnepségein

Domokos László országgyűlési képviselő beszéde agyomai városrészen ARózsahegyi iskola diákjainak műsora Endrődön

Koszorúzás agyomai városrészen Endrődi iskolások és résztvevők az ünnepségen



4 GYOMAENDRŐDI HÍRADÓ 2005. NOVEMBER

Kállai Ferenc Kossuth-díjas színművészüdvözlése
(Gyomaendrőddíszpolgára 80. születésnapjára)

~ilf:~~~7]~j~C1 szerepe ugyanitt, ebben a színházban Shakespearer világirodalmi remekében, aRómeó és Jú/iá-ban volt,
amelyben - egész fiatalon - a hősszerelmes Rómeó

"a~ szerepét játszotta el, nagy sikerrel. Innen került a
Nemzeti Színházba, az akkor még aBlaha Lujza téren
álló, később lerombolt, korábbi Nemzetibe. lit láttam
őt újból színpadon Bernard Shaw Warrenné mester
sége című drámájában. Szép magyar kiejtésében is a
gyomai ízeket véltem fölfedezni, de nem csak aszép
magyar beszédet, a szép szövegmondás művészetét

hozta szülővárosából. Voltak jelenetek is, <).melyek
megjelenítése elképzelhetetlen a gyomai háttér
nélkül.
A gyomai aranyifjúság nyaranta a Hármas-Körös
partjára, a strandra járt fürdeni. A Hősök Emlékútján

jutottunk Józsi bácsi és kollégája, Mihály bácsi fabódéjához. Volt Józsi
bácsinál vendéglő is, halételekkel, jégbe hűtött sörrel, igaz, akkor még nem
létezett avillamos hűtőgép Hajnalban, hogy el ne olvadjon, ajégveremből

cipelte oda az olvadó jeget hátizsákban, hogy avendégeket hűs, hideg sör
rel és üdítővel fogadhassa.

A Hősök Emlékútjának ezen a szakaszán - már legalábbis a mi
szemünkben - két nevezetes épület volt. Az egyik a Bak József virágker
tészete, ahonnét szülelés- és névnapokra szívünk hölgye számára
megvásároltuk avirágcsokrokat. Amásik pedig aváros egyetlen bérkocsi
sának, abajuszos Kőszegi bácsinak aháza volt, amely előtt - mint egy part
ra vetett bárka - ott állt Iéiben-nyárban bőrernyős fekete batárja, amellyel a
gyorsvonathoz egy szál lovával kikocogott.

Egy alkalommal, mikor éppen astrand felé gyalogoltam, látom, hogy
a lovatlan batárban utasok ülnek. Közelebb érve azt is kivettem, hogy egy
hölgy és egy ifjú. Amint megláHak közeledni, kinyílt a hölgy piros
napernyője, hogy oldalról is takarjon, ha már fölül elég jól takart a barna
bőrernyő. így is észrevettem azonban, hogya község egyik szépasszonya
volt, aki aligeti teniszpályán is ügyesen pattintgatta ateniszlabdákat, rövid,
fehér nadrágjában, amelyelőnyösen domborította ki idomait, és bőven látni
engedte csinos, hosszú lábait. Amellette ülő fiatalemberben pedig Kállai
Ferit, aszínésznövendéket ismertem föl. Nem akartam az idilIt megzavarni,
ezért természetesen nem köszöntem oda. Évekkel később, a Warrenné
mesterségé-t látva viszont, nem mulaszthattam el, hogy meg ne kérdezzem
tőle: "Nem Gyomán szerezted-e az előgyakorlatokat, Kőszegi bátyó fiák
erében, kitűnő alakításodhoz?"- amire Feri jót nevetett, de nem tagadta.

Később, főleg Németh László drámáiban szerepelt szívesen és nagy
sikerrel. Akitűnő írónak nem egészen könnyű, hosszú, veretes mondatait is
nagyon szép retorikával adta elő. Mikor pedig már rendezőként is bemu
tatkozott, az írónak egy korai színművét maga rendezte. Ebben is nehéz lett
volna számomra föl nem fedezni agyomai hátteret, színeket. Anagyon nagy
sikerű előadás a várbeli Várszínház kamaraszínházában, az egykori
szerzetesi rendházban került színre. Mint ismeretes, egy újító lelkületű

vidéki orvos aszínmű főhőse. (Az orvos neve eredetileg Nagy Imre volt, de
aforradalom után csak úgy engedte ahatóság játszani adarabot, ha Nagy
Imre nevét Tóth Imrére változtatják, ami igen jellemző azokra az időkre.)

Ebben a drámában maga Kállai Feri nem játszott, de avidéki értelmiségi
társaság, ahogy ott ült asöröző előtt, anekdotázva, beszélgetve, szemem elé
aHoller előkerljében söröző, gyomai értelmiséget hozta vissza, úgyannyi
ra, hogy már-már mozdult akezem anézőtér első sorában, hogy odaintsem
apincért: - Én is kérek egy korsóval!

Annyira élethű és hiteles volt, ezt más így meg nem rendezhette volna,
csak aki maga is itt élt, egy ilyen kisvárosban, mint Kállai Ferenc. Nem áll
hattam meg, hogy utána föl ne keressem mindjárt aszínház épületében, s
ne gratuláljak neki. Rögtön meg is mondtam, hogy ennyire életszerű

hitelességgel csak ő rendezhette meg ezt akitűnő darabot. Nem is volt még

Körös-parti városunkban nem csak a testi
művészeteknek, asportoknak volt lelkes közönsége,
hanem a szellemi művészetek is otthonra találtak itt.
Hiszen európai hírű szellemi központ működött itt, a
Kner nyomda formájában; de a színművészet is
mindig barátságos fogadtatásra talált aközségben: a
vándorszínész-társulatok ha ide tévedtek, mindig telt
házat találtak az egykori Ipartestületben. Néha
fővárosi művész is ellátogatott ide. 1927-ben Móricz r---~1IiiJ

I~.~·-

Zsigmond alföldi fölolvasó körútján Gyomán is meg- L..~t!T1

fordult, s az Úri kaszinóban tartott felolvasó estet.
Felesége, a színművész Simonyi Mária mutatta be
verseit és prózai műveit.

Nem is olyan sokkal később pedig már aváros
szülötte, az akkor színiakadémista Kállai Ferenc
mondott el ugyanott - megrázó módon - egy Ady-verset. 1944 nyarán volt
ez, nem is kellős közepén, hanem lassan már tragikus végén aháborúnak.
Az Ady-vers címe is határozottan utalt erre. "Imádság háború után ... " - így
kezdte Feri averset, és ahatását nem is tévesztette el, hiszen nem olyan
rég indult el a gyomai állomásról marhavagonokkal a frontra katonákat,
szekereket, lovakat vivő katonavonat a jeges oroszországi harctérre, ahon
nan már aDon-kanyar után bizony sebesülten érkeztek haza, és úgy, ahogy
Ady verse mondja: "Két rohanó lábam egykoron térdig gázolt avérben, s
most nézd, Uram, nincs nekem lábam, csak térdem van, csak térdem!"
Kállai Feri kezével is mutatta a verssorok mondanivalóját, s bizony, a
teremben föl-fölhangzott hangosan a sírás. Tiltakozás volt ez a vers a
műsorban, és talán az egyetlen ilyen műsorszám akkor délután, hisz' több
nyire inkább a gyomai értelmiség asszonyai, férfiai adtak e/ő csevegő

elbeszéléseket vagy szellemeskedő anekdotákat.
Számomra, aki abban aszerencsés helyzetben voltam, hogy végighall

gathattam az Ady-vers művészi tolmácsolását, nem ez volt Kállai Ferenc
(akkor mi még csak Kállai Ferinek, Krampner Ferinek emlegettük) első

színészi bemutatkozása. Igaz, hogy az nem a színpadon történt. Ebben az
időben kötelező volt leventefoglalkozásra járnunk a ligeti sportpályára, ott
is találkoztunk egymással. Feri kissé késve érkezett mindig, és ezért hátra,
az utolsó sorba állt be, hogy észrevétlen maradjon. Mikor aztán adiákokra
pikkelő leventeoktató elkezdte avezényszavakat, hogy: "Pattogjanak mint a
kecskebogyó a betonon!" Feri unta a dolgot, és az utolsó sorból félválIra
vetett hátizsákjával csendben lelépett. De más feladatot is kaptunk azon a
nyáron. Akkor már folytak a berepülések, angolszász gépek is jöttek
Olaszországból, és híre volt, hogy gyújtólapokat dobnak az érő vetésre.
Kirendeltek bennünket a gyomai határba, gyújlólap-megfigyelésre, illetve
szedés re. Minket aberényi úton lévő Egei-halomra vezényeltek, ahol sátrat
is vertünk, mivel éjszaka is, több napra ott kellett maradnunk. Sok hasz
nunkat nem látták, nem csak azért, mert nem volt gyújtólap: diák módra kár
tyázással és más szórakozással próbáltuk agyonütni az időt. Kállai Ferit is
ide osztották be, igaz, hogy én nem itt találkoztam vele, de ahogy ő

elmesélte néhány héttel később, egy leventefoglalkozáson, hogy hogyan
kapta ott őket az eső az Egei-dombon, asátorban, kezével is mutatva, és
élethűen utánozva: "Pötty, pötty, pöttyl Kezdte verni asátrat. akövér esőc

sepp. Mi meg húzódtunk össze, aztán hamarosan ránk borult az egész, és
rohantunk be csuromvizesen a tanyába a fejőlányokhoz." Kitűnő színészi
teljesítmény volt, ahogy előadta.

Pár éwel később pedig - bár még nem is fejezte be aSzíniakadémiát,
mindjárt a háború után - főszerepet kapott Bárdos Artúr belvárosi szín
házában; a Nemzeti Színház későbbi kamaraszínháza, a Katona József
Színház volt ez.

Gáspár Margitnak Új lsten Thébában című szatirikus vígjátékában
szerepelt, amely az átnyergelőket mutatta be, akik a háború után, hirtelen
köpönyeget fordítva, folytatni próbálták, ahol abbahagyták. De igazi kiugró
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folytatás a 4. oldalról

ilyen rendezése a darabnak sem azelőtt, sem azóta. Nem cáfolta, inkább
megerősítette a Gyomáról mondottakat, s közben fölemlegettük közös
gyomai emlékeinket is.

Utána már a Pavilonban, a millecentenárium évében, 1996-ban
találkoztunk agyomaendrődiek világtalálkozóján, agálaesten. Közkívánatra
ő is elmondott egy Ady-verset, de most nem olyan tragikusat. mint '44
nyarán, hanem egy könnyedebb, rövidebb, szép, szerelmes verset.

Nem volt egyoldalú Gyoma tisztelete és ragaszkodása kitűnő szín
művész fia iránt. Kállai Ferenc is mindig szívesen eljött, ha hívta
szülővárosa, most pedig, ebben az esztendőben, mikor egy nagy felhősza

kadás, sanagy esőzések után áradás fenyegetett sok házat. és erről beszá
molt ahíradó, arádió és aTv is, Kállai Ferenc szép gesztussal, nyomban
nagyobb összeget utalt át aváros megsegítésére

Amikor egy ilyen szép, kerek évfordulóhoz érkezett a Kossuth-díjas,
gyomai színművész, fölmerül t, hogy mivel lehetne őt köszönteni.
Terveztük, hogy egy küldöttség keresi föl szülővárosából virággal, gyomai
borral és egy kötette/ agyomaendrődi lexikonból, amelyben ő is szerepel
néhány saját mondatával, emlékével is. Magam pedig tréfásan azt java
soltam, hogy egy nagy, SO kg-os harcsát kellene a 80. születésnapra
felküldeni aszínháznak, hogy egy halvacsorán ünnepeljék őt, elmondva a
közismert mondókát:

AKörösben úszik egy harcsa,
ajó lsten Kál/ai Ferit sokáig megtartsa,
nem csak Gyomaendrőd népe,
egész hazánk örömére'

Szi lágyi Ferenc
aGyomai Szülőföld Baráti Kör alapító tagja

A 60 éves egyesület
A Gyomai Horgász Egyesület október 16-án ünnepelte alakulásának,

fennállásának hatvanadik évfordulóját. Az ünnepi gyűlésen megemlékeztek
az alapítókról is, akik 67-en voltak, és a létrehozás dátuma 1945. október
19-én volt. Csányi István vezetőségi tag visszaemlékezésében ismertette a
múltban végzetteket, az alapítók törekvéseit és az évtizedek alatt elért
fejlődést. A hatvan év alatt tíz elnöke volt az egyesületnek, köztük Sallai
László dr., Balog József, Gecsei László, Asztalos Lajos, Varga József,
Csüllög Ferenc, Farkas Sándor... Természetesen szóba került a jövőbeni

tennivalók ismert és eddig még ismeretlen sora is, megoldásuk
lehetőségei.

Katona Lajos alpolgármester az önkormányzat nevében kívánt további
eredményes tevékenységet. A jelenlegi elnök Szatmári József és Csányi
István ezek után elismerésben részesítette a következőket, eddig végzett
munkájukért.

Csatári Kálmán, Barta Károly, Bolehovszky Jenő, Csapó Lajos, Pápai
Pál, Drahó Imre, Szűcs Ferenc (felügy. biz. elnöke), Hegedűs László, Hencz
György és Csányi István (aki 1970 óta vezetőségi tag).

VIII. ŐSZI TÁRLAT
Anyolcadik Gyomaendrődi Őszi Tárlat megnyitója október 18-án, a

Katona József Művelődési Központban zajlott, a hagyományoknak
megfelelően, Sass Ervin újságíró szavaival. Megtekinteni, sajnos, csak
október 29-ig lehetett. A településen jelenleg is alkotók zsűrizett munkái
kerültek kiállításra, név szerint: Barta Mónika, B. Molnár Zsuzsanna,
Csemniczky Dávid, Csikósné Harmati Mária, Demeter GyörQY, Diószegi
Bíró (i)Lona, dr. Győri Vilmos, Dusek Andrea, Eichler Eva, Farkas
Sándorné, Farkasinszky Györgyné, Fekécs Imréné, Honti Antal, Hunya
Elekné, Izsó Sándor, Józsikné Gyuricza Margit, Kertészné Réfi Vanda,
Kisné Farkas Gabriella, Kovásznai Klára, Kovásznai Nóra, Májer Lajosné,
Nagy Zopán, Nagyné Veres Róza, Nehéz Lajos, Novák Hanga, Rávainé
Farkas Éva, Szakáll Sándor, Tímár Sándor, L1hrin Pál, Varjú Krisztián és
Varjú Szabolcs. Atárlatot rendezte Hevesi Nagy Anikó, műsorral aVárosi
Zene- és Művészeti Iskola szólístái közreműköd tek.

Dr. Gedei Margitfőorvos asszony jubileuma
Mint arról már beszámoltunk, dr. Gedeí Margit intézményvezelő főor

vos, szemész szakorvos harminckét éve dolgozik Gyomaendrődön és
negyven éve van közalkalmazotti státuszban. Mint elmondta a híradónak,
1973. március 1-jével került Gyomára, iskolaorvoskénl. Egy évre rá megin
dull aszemészeti szakrendelés is, azóta végzi ezt amunkát. 1996. január 1
jével aváros főorvos i teendőit is ellátja.

Jászberényből származom - folytatja a főorvos asszony. - Édesapám
kereskedő volt, de korán abba kellett hagynia egy betegség miatt. Édes
anyám varrónő volt, ő tartotta el acsaládot. Nincs testvérem, de így is nehéz
körülmények között tudtak taníttatni. Szegeden végeztem el az orvosi
egyetemet 1966-ban. Utána Gyulára kerültem, 70-ben szakvizsgáztam.
Aférjem aszülőotthonba kapta meg akinevezését 72 nyarán, s így követ
tem én is ide 73-ban.

Gratulálunk, és további erőt, egészséget kívánunk munkájáhozl
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Átadó a Rózsahegyiben
Farkas Zoltánné igazgató az ünnepség megnyitó beszédében ismertette

az iskola történeté!, a felújítás szükségességének körülményeit. A2003-as
európai uniós pályázaton indulva sikerült azt elnyerni, az önkormányzat
pedig biztosította a 10 százalékos önrészt. A bővítés célja az iskolaépület
alkalmassá tétele információs és kommunikációs technológia befo
gadására. A sikeres elbírálás után 144 ezer euróval, mintegy 35 millió
forinttal támogatták az építkezést, melynek 58 százaléka uniós, 42 százalé
ka oktatási minisztériumi forrás.

Az épületben helyet kapott egy színházterem, drámaszoba ahol nép
tánc, társastánc, színjátszás, drámajáték folyik. Lett egy olvasóterem, ahol
lehet tévét, videót, DVD-t nézni. Léterehoztak egy számítástechnika-termet,
valamint egy multimédiás eszközökkellelszerelt tantermet. Lett helyük az
igazgatóhelyetteseknek és tágas irodát kapott a gazdasági hivatal.
Megoldódott az ügyfelek fogadása és az ügyiratok szakszerű tárolása is.
Saját erőből készült el agépkocsi parkoló, sakadálymentesen megközelít
hető az épülel. Ez után szeretnék még lecserélni ameg lévő, elavult beren
dezéseket, bútorokat is, ez tulajdonképpen rolyamatban van.

A beruházás segítői voltak: Siófoki Attil/a, a Békés megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítványtól, Szmola Sándorné, Dél-Alföldi
Regionális Fejlesztési Ügynökség, Nagyné Perjési Anikó tervező, Insula
Bau Kft., Kovács Mihály, Praktikom Békéscsaba, aváros önkormányzata, a
Szülői Munkaközösség felajánlása egy nagyképernyős tévé beszerzésére.

Arató Gergely, az Oktatási Minisztérium politikai államtitkára ünnepi
beszéde, és dr. Kovács Géza köszöntője után az államtitkár átvágta az
avatószalagat. Műsorral az iskola diákjai kedveskedtek ajelenlévőknek.

_I<~O
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Árverésre bocsátott képek

Az SZDSZ kampánya Gyomaendrödön
Kovács Mátyás, az SZDSZ körzeti képviselőJelölt je október 12-én a

gyomai piacon képviselte pártját az induló választási kampányban, várta a
szimpatizáns választók látogatását. A liberális párt aszavazók érdeklődését

azzal igyekezett a Liberális hét elnevezésű kampánnyallelhívni - melynek
során Gyomaendrődre érkeztek -, hogya választók elképzeléseit, elvárásait
egy kérdőíven megkérdezze, az erre adott válaszokat a következő választási
ciklus programjának kidolgozásához lelhasználja

A Vidovszky Béla Városi Képtár a gyűjteményébe nem illő képekből

árverést rendez. Az alkotások a képtár nyitva tartási ideje alatt
megtekinthetők

Ajánlott tétel módja: zárt borítékban adja meg nevét és címét. valamint
adja meg akép sorszámát és az ajánlott vásárlási összeget, amely akikiál
tási árnál kisebb nem lehet. Aboríték külső felületére csak akép sorszámát
kell feltüntetni, és aképlárban leadni.

Borítékbontás: 2005. december 9-én 15 órakor avárosi képtárban.

I. Ecidius Raiz ve ~estechnika 4Ox50 cm 25.000.-

2. Eva Mazuccó Osrobbanás veC!.yestechnika 2xJOx41.5em 50.000.-

3. Bódi Karoly <?) TéJi ta- Olai. vaszon 4Ox45 cm 15000 .-

4. Bódi Karoly f) Patak Dan Olai. vászon 40x45 cm 15.000.-

S. Trojan Jozef Esztergom Vegyestechnika 6Ox50 cm 10.000.- ,

Nedici vár farost

6. Balo~ István ÖrökkévalósáA VC«VCSleeh_faroSl 6Ox50 cm 25.000 .-

7. Adriana Jlie Akt Paoir.vecyestoch 48x69 cm 20.000-

8. Cristo\, Comaantin Nöi ak., rapir. akvarell 16xl1.5 cm 4.000.-

Dimitcr

10. Szabó Zo!tiln Dunai összckötö Papir. akvarell 17x26em 5.000.-

lUd
ll. Szabó Zoltan Csónakház ]'apir ,akvarell 28.5x39 cm 10.000.-

12. S,.abó Zoltán AJtéri táj Parír. akvarell 24.5xJ6 cm 5.000-

13. Szabó Zoltán Erdórcs7.lct Papir. akvarell 19x24 cm 6.000·-1
Datakkal

15. S.....abó Zahan Horgnsut a Papír, akvarell 28.5xJ7 cm 10.000.-

Dunán
IG. Szabó ZoJlán Sarga-pan a Papir. akvarell 35x52 cm 15000.-

Tis7.an
17. S,.abó Zoltán Tisza Papir.•I..-"arell 27.5x44.5 cm 15.000.-

18. Szabó Zohan Dubro....nik Paoir. akvarell 27x44.S cm 8.000-

19. S,.abó Zoltán Tatai tóváros Papir. akvarell 23.5x51 cm 20.000.-

20. S,.abó Zohán Dunaújvárosi Papir. akvarell 32x46.5 cm 15.000-
holtá~

21. S,.abó Zol tan Kotróhajó a Papir. akvarell 28.5><37.5 cm 5000-

b2. SZJbó Zoltán
Dunán ---
Aradas Parir. akvarell 28.5x37.5 e_,,~ 5.000-

E~zolt'n Parasztember Szc:nrajz 53.5x37.5 3.00Ö:

loipával

Október 6-án, egy szép őszi napon került sor aWesselényi Sportnap
megrendezésére. Aversenyt aKis Bálint Általános Iskola szervezte, és részt
vett rajta aváros másik két általános iskolája is.

Asportnap linanszírozására szánt összeget aWesselényi Miklós Sport
Közalapítványtól pályázaton nyerte iskolánk.

A rendezvény célja: az egészséges életmódra nevelés, a szabadidő

sportok népszerűsítése, és a város általános iskolái közötti kapcsolat
erősítése volt.

A ünnepélyes megnyitóra a Kis Bálint Általános Iskolában került sor,
ahol megemlékeztünk az aradi vértanúkról is.

Amegnyitón megjelent aváros vezetősége részéről dr. Csorba Csaba
jegyző és Keresztesné Jáksó Éva oktatási előadó, valamint Kiss Pál aSzent
Gellért Katolikus Általános Iskola igazgatója.

Az esemény lebonyolítására az Erzsébet-ligetben és avárosi uszodában
került sor. Minden felső tagozatos osztálynak egy 6 fős (3 liú - 3 lány)
csapatot kellett kiállítania.

A következő versenyszámok követték egymást: először ügyességi
kerékpározáson, aztán hosszú távú futáson, végül úszásban mérték össze

erejüket a résztvevők. A csapatok összteljesítményét évfolyamonként
értékeltük. Az 1-3 helyezettek érmet, atöbbiek oklevelet kaptak, melyet dr.
Dávid Imre polgármester IJr adott át. A verseny végén mindenki kapott
jutalomként csokoládét és rostos üdítŐt. A rendezvény mintegy 160 főt

mozgatott meg ahárom általános iskolából, és nagyon jó hangulatban telt
el. Azok a tanulók, akik nem versenyeztek, egy hosszú gyalogtúrán vettek
részt a délelőtt folyamán a Körös-Maros Nemzeti Park területén. A nap
mottója: "Egy napol az egészségért". Acélunkat teljesítettük.

Végül köszönetet mondok mindazoknak, akik a verseny lebonyo
lításában segédkeztek, a város vezetése részéről dr. Dávid Imre polgár
mester úrnak, iskolánk és atársintézmények igazgatóinak, testnevelőinek és
kollégáimnak.

Megköszönöm Furka Sándornak, a fürdő ügyvezető igazgatójának,
hogy az uszodát arendelkezésünkre bocsátotta, és dr. Katona Piroska gyer
mekorvosnak, hogy az orvosi felügyeletet biztosította.

Minden sportolónak és túrázónak gratulálunk a kitartásért és helytál
lásért!

Kocsisné Beranek Gizella testnevelő tanár
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Székely-magyar barátság
Agyomaendrődi Zeneiskola színjátszósai, valamint aBethlen iskola Komédiás

Köre szeptember közepén agyergyószentmiklósi könyvtár kedves meghívásának tett
eleget. Útra kellünk Hajdú László és Petri Miklós tanár urakkal a kb. 600 km-re,
Székelyföld északi részén fekvő erdélyi település felé. Először Körösfőn álltunk meg
pihenni, ahol zsibbadt véglagjainkat felfrissítettük a hosszú bazársor forgatagában.
Második pihenőhelyünkön, Királyhágón, egy helyi jellegzetességet, a birka és
marhahúsból készült "mícset" kóstoltuk meg. Természetesen apatinás királyi szék
helyen, Kolozsvárott is szétnéztünk. Lenyűgözve álltunk a monumentális Mátyás
szobor előtt, megtekinteltük a Mátyás-templomot, és sétáltunk a város főlerén.

Megérkezésünk előtt az utolsó város, ahol megpihentünk, SZéklelyföld fővárosa és
szíve, Marosvásárhely volt. Hosszú és kimerítő utazásunk után megérkeztünk
Gyergyóra, ahol ahelybéliek szívélyes fogadtatása és szeretete feledtette velünk az
út fáradalmait. Nem is beszélve frissen sült, házi szitváslepényükről l

Másnap, aSalamon Ernő Gimnázium dísztermében magyar esttel örvendeztet
tük meg ahelyi magyarokat. Akövetkező produkciókkalléptünk fel: Parti Nagy Lajos
és Határ Győző versét Trendl András mondta el, Kis Alexandra magyar és székely
népdalokat énekelt, Varga Éva a fesztiválnyertes Cselédek című drámából egy
monológot adott elő, Korcsok Katalin gitárkíséretében Bánfi Hajnalka népszerű

világslágereket idézett fel, Nyíri Dóra pedig székely erotikus mesékkel csalt mosolyt
a közönség arcára. A közösen előadott búcsúdalunk közben, amikor
Magyarországról énekeltünk, jó néhány szempár csillogásától mi is meghatódtunk.
Éreztük hálájukat, amiért ellátogattunk hozzájuk és egy estét közösen eltöltöttünk.

Utunk elsődleges célja az volt, hogya helyi, szerény körülmények között mű
ködő könyvtárat könyvekkel megajándékozzuk, akönyvtár és agimnázium által kül
dött kötetekkel. A hátralévő két napban közösen főztünk és kirándultunk vendég
látóinkkal. AGyilkos-tónál túráztunk pár órát, és gyönyörködtünk ameseszép tájban
Mire körbesétáltuk atavat, atanár úrék isteni paprikáskrumplival vártak minket, amit
a fáradt kirándulók azonnal befaltak. Ezután szinte tátva maradt a szánk a Békás
szoros lélegzetelállító tálványától. Félelmetes sziklák magasodtak az út két oldalán,
alig hittünk aszemünknek, hogya természet ilyen varázslatosat képes alkotni.

Lassan elérkezett a búcsú pillanata, mindenki jól érezte magát, barátságok is
kötődtek, így élményekben és látnivalókban gazdagon indultunk haza, a közeli vi
szontlátás reményében. Végül a gyomaendrődi Városi Könyvtár igazgatója a kél
könyvtár testvéri kapcsolatát szorgalmazta, amelyet ahelyi könyvtárosok nagy öröm
mel fogadtak.

Aszékelyföldi út támogatói: Gschwindt Mihály V., Farkasinszky György V., Dreher söröző

és étlerem, Kner Nyomda Rt., Rostélyos húsboll, dr. Csoma Antal és felesége, Bethlen Alapitvány, BM
Megyei Művelődési Központ, dr. Dávid Imre polgármester, Csabai Húsker, aHallható Hang Alapitvány.
Önzellen segitségúket nagy tiszteletleI köszönjük!

Nyíri Dóra angol-kommunikáció szakos hallgató, aKomédiás Kör tagia

Ahelyi Kisújság idevonatkozó írásából:
Testvérkapcsolatok születóoen
ASalamon Ernő Gimnázium dísztermében tartottak előadást a Békés megyei,

gyomaendrődi diákszínjátszók. Pénteken este került bemutatásra A lőncsőlő kislány
című pódiumműsoruk. A Zene- és Művészeti Iskola növendékeit Hajdú László
könyvtárigazgaló, a gyomaendrődi diákszínjátszó Komédiás Kör vezetője és a
beszédtechnikát oktató Petri Miklós kísérte el. A gyomaendrődi vendégek láto
gatásának nem csak apódiumműsor előadása volt acél, ajándékoi is hoztak avárosi
könyvtárnak. Háromszáz kötettel gyarapították a gyergyószentmiklósi könyvtárat.
Hajdú László, agyomaendrődi városi könyvtár igazgatója felkérte Bákai Magdolnát
akét könyvtár testvéri kapcsolatára.

Avendégek nem érkeztek üres kézzel agimnáziumba sem. PatekMária aligaz
gatónőnek adták át agyomaendrődi könyvtár és agimnázium könyvajándékát. Patek
Mária tanárnő elmondta, reméli, hamarosan adiákszínjátszó körök testvérkapcsola
ta is létrejön, ugyanis aSalamon Ernő Gimnáziumban két kör is működik. B.ll.

Mozi felújítás
Meghívott vendégekkel ünnepelhették,
szerény körülmények között, az Apolló
mozi felújítása utáni, újbóli megnyitását a
tulajdonosok, üzemeltetők. A vendégek
főleg azokból tevődtek össze, akik valami
lyen formában segítették a mozi
felújítását, valamint a film-klub közön
ségét alkotják. A fútésrendszer mellett
korszerűsítésre került a filmlejátszó
berendezés is. A külső, leválasztott
"kisteremben" DVD-n lévő filmeket is
vetíteni tudnak. A Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztériumától, a Magyar
Mozgókép Közalapítványtól és a Nemzeti
Kulturális Alapprogramtól kapott pályáza

ti összeg, hatmillió forint, nyújtott segítséget a felújítási munkákhoz, de ehhez
még jelentős saját erő is párosult.

Újhelyi Brigitta Heltay Jenő-verssel üdvözölte az ünnepélyes aktust.
Kovács Erika és Trendl László, az "Apolló-ház" tulajdonosai köszönetet mond
tak mindazoknak, akik hozzájárultak a város mozi jának felújításához. A tavalyi
évben kiírt Art-mozi pályázat adott lehetőséget arra, hogya kis vidéki mozik is
életben maradhassanak. Azonban az önkormányzat, a polgármester, dr. Dávid
Imre és a képviselő-testület akarata, hozzáállása nélkül ez apályázat nem szüle
thetett volna meg - mondta Kovács Erika. Hangya Lajosné bizottsági elnök,
Vargáné, a Bethlen kollégium vezetője, valamint Kozma Károly, a NKA
Mozgókép Kollégiumának elnöke mondtak üdvözletet, és kívántak további sik
eres munkálkodást a mozi tulajdonosainak, vezetőjének, továbbá Csányiné
Rózsikának, Czeglédi Ferencnek atovábbiakban is. A rövid ünnepség után stil
szerűen egy film megtekintésével ellenőrizhette a közönség ahangminőségben

bekövetkezett pozitív változást. -b-

Segítsünk!
A Templomos Lovagrend Tiszántuli Komtúria, aTemplárius Alapitvány, az Élet

Másokért Egyesület, a helyi kereszténydemokraták és a Karitász helyi csoportja újra
megszervezi a "Segílsünk arászoruló gyermekeken" jótékony adakozását. Az átadási
ünnepség december 15-én lesz az endrődi templomban. Gyűjtenek ruházat kivételével
tartós élelmiszert, írószert, játékokat, könyveket, szappant, fogkrém et, fogkelét,
törülközőt, plédeket, számítógépet nyomtalóval stb. Felajánlásokat a Szt. Imre Kat.
Plébánia Hivatalba várják, Fő út 1. sz. Anyagi segítséget is szívesen vesznek a
következő számlaszámra: 53200015-11060273 (Endrőd és Vid. Takszöv).

Fővédnökök: Gyulay Endre megyéspüspök, Alberto Cristofani della Magione (a
Templomos Lovagrend Nagymestere), Zelnik Józsel, a Művészeti Akadémia elnöke,
dr. Dávid Imre, városunk polgármestere.

Érdeklődni lehet Ungvölgyi János commendalor, Martos Flóra 5.sz. tel./lax: 284
155; 06/30/2940-650; e-maii: ungjanos@bekesnet.hu

Köszönet a támogatásért
A Mozgáskorlátozoltak és Hadirokkanlak Gyomaendrődi Egyesülete a magán

személyek 1%-os SZJA felajánlásából ez évben 76519 forint támogatási kapott. EzI az
összeget az Esélyegyenlőségi és Rokkantak Napi ünnepségünkre használtuk fel. Az
egyesület vezetősége nevében ezúton köszönjük meg támogatóink segítségét!
(Adószámunk: 19057134-1-04)

Köszönetnyilvánítás
,,5 amely napok lelőled elmaradtak,
Add aszüJéknak vissza, Ok é/jék te megszakasz/ott éltedel
És mig porodra hintenek virágot
Lebegj te őrző angya/ként fő/öttük." (Vörösmarty Mihály)

Ezúton szeretnénk megköszönni avolt 617. számú Ipari Szakmunkásképző
Intézet és Cipőipari Szakközépiskola IV. D. osztályának és tanárainak, oktatóinak,
hogya 10 éves érettségi találkozójuk alkalmával a14 éve elveszített Szilvia sír
jára mementóként elhelyezték aszeretet virágai t.

Szívükben örökké gyászoló szülők: Molnár Jánosné és Molnár János
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Franciaországi vendéglátási és agroturizmusi tapasztalatok

Tímár Albin, aKrisztián Pizzéria tulajdonosa

Gyomaendrődön aváros főterén, családi vállalkozásban üzemeltetjük a Körös
Étterem és Szállodál, valamint aközvetten szomszédságában aKrisztián Pizzéria és
Grillházat. Ezen kívül a Kondorosi Önkormányzat tulajdonában lévő Kondorosi
Csárdát üzemeltetjük. Több éve agyomaendrődi Bethlen Gábor Szakképző Iskolában
tanuló vendéglátó eladó, szakács és falusi vendéglátó diákok gyakorlatát segítem.
Pályázati úton lehetőséget kaptam, hogy részt vegyek egy szakmai gyakorlati úton a
Francia Deux-Sévres megyében, Davidavies László úr "Dél-Alföld-Európai Unió"
Gazdasági Kulturális Oktatási Integrációs Együttműködést Koordináló Egyesület
állal vezetell Leonardo da Vinci európai uniós program keretében.

A francia megyében több, különböző profilú farmol, gazdaságot megtekintet
tünk, amelyek sikeres működéséből merítve, megpróbáljuk ahazai, azon belül Bé
kés megyei falusi és agroturizmust fellenditeni asaját vállalkozásunkon keresztül. A
látottak alapján, úgy gondolom, sok pozitív gondolattal gazdagodtunk, de ahhoz,
hogy ezt meg tudjuk valósítani az itthoni környezetünkben, ill. vállalkozásunkban,
elsősorban némi nézetváltozásra és a megfelelő országos és megyei szervek segít
ségére is szükség van. Személy szerint rám nagyon kellemes benyomást tett, hogy
az ottani gazdák, farmtulajdonosok milyen szorosan együttműködnek minden terü
leten. Sajnos, az itIhoni példák nem ezt mutatják. És ami a legszomorúbb, hogya
szakmán belüli vállalkozók sem minden esetben egy nézetet képviselnek. A fran
cia jogszabályok hasonlóak amagyar hatályos jogszabályokhoz, de mégis lehetősé

get nyújtanak arra, hogy egy gazdaságon belül több profiion futó vállalkozás mű

ködjön. Erre rögtön szeretnék egy példát említeni. A tapasztalatszerző út során egy
hétig tanulmányoztam egy ilyen vállalkozást. Deux-Sévres megyében St. Vincent
La-Chatre kisvárosban Béatrice és Jean-Luc Boutin gazdaságát. A kisváros bel
területén 5 hektáron működ ő vállalkozás fő profilja asertéstenyészlés. Asertéseket
korszerű gépek és berendezések segitségével lenyészlik. Kb. 150-170 db-os
állomány van a farmon. Asertések szaporítása ís helyben történik. Hetente 6sertés
kerül avágóhídra, amelyből 5 db eladásra kerül, 1 db pedig a farmon marad, ami
elég a farmhoz tartozó 10 férőhelyes Fogadó vendégeinek ellátására és az öttagú
családnak. A fogadó étkezdéjében a szállóvendégek ellátása mellett betérő

vendégeket is meg tudnak étkeztetni, menüztetés formájában. Afarmon asertéseken
kívül viszonylag nagy mennyiségben tenyésztenek házi szárnyasokat is. Konkrétan
kacsát és csirkéI. Ezek szintén helyben kerülnek feldolgozásra. A fogadóhoz tartozik
egy külön kis értekező terem, amely igaz, nem túl nagy, de annállakályosabb. An
nál is inkább, mert a falait a kisvárosban, ill. abban a régióban élő művészek fest
ményei és fotói díszítik. Szintén a fogadó tartozéka egy kis sütöde, amelyben több
száz éves kemencében süli a gazdaasszony heti egy alkalommal a kenyeret, olyan
mennyiségben, hogya család, illetve a fogadóban lévő vendégek igényein túl
menően aszintén afogadóhoz tartozó kis ball polcaira kerül, eladásra. Az egész gaz
daságban nekem a leghihetetlenebbnek az tűnt, amikor a gazdaasszony közölle,
hogy ezt az egészet csak acsalád működteti, minden segitség nélkül. Aházaspáron
kívül akét nagyobbik gyermek segít, akik 16 és 14 évesek. A legkisebb még csak 5
éves.

Ünnepi hangverseny
A Városi Zene- és Művészeti Iskola és a Gyomaendrődi Zenebarátok

Kamarakórusa szervezésében a Zene Világnapja tiszteletére ünnepi hang
versenyre került sor avárosháza nagytermében. Fellépett Veréb Judil neves
énekesnő is. Képünkön a részlvevők egy csoportja.

És ezzel még nem voll vége acsalád levékenységeinek sokaságával. Aleleség
alapított egy kis társaságol, amelynek tagjai kenderkócból készítenek különböző dol
gokat: fonalakat és szigetelő anyagokat.

Aférjnek pedig szintén agazdaság lerületén van egyasztalosműhelye, ahol sok
munkája van.

Acsalád birtokában van még, de külterületen egy 35 hektáros löldterület, amely
főleg bérbe van kiadva, de termelnek a gazdaság jószágainak részére is.
Nagyvonalakban körülbelül ennyil szerellem volna bemutatni ebből akis családi vál
lalkozásból, amely nem egészen 10 évvel ezelőtt alakuII meg. A család elmondása
szerint a kormányzati és megyei szervek segítsége, támogatása nélkül nem érték
volna el ezt aszintet. Valamint ami nagyon fonlos, hogy aszomszédos gazdák mind
egyemberkénl segílették őket.

Összegezve az avéleményem, hogy az út során látott, tapasztalt nyugodt és biz
tonságos életvitel nem elérhetetlen számunkra sem, de ahhoz rengeteg munkára,
összelogásra van szükségünk.

Még egy észrevétel: meg kell említenem, addig hiába vannak értékeink, amit be
tudnánk mutatni, jobb esetben profitáini belőle, amig ezek megközelíthetetlenek.
Úgy gondolom, az országban lévő főleg főútvonalak minőségét minél rövidebb idő

alatt uniós szintre kellene emelni.
Jövőre várjuk a francia partnereink látogatását, tartalmas és hasznos prog

ramokon keresztül szeretnénk az egyesület többi tagjaival együtt bemutatni
Gyomaendrőd és térsége értékeit, gasztronómiai, kullurális és egyéb gazdag
ságát.

Francia partnereinkkel hosszú távú és mindkét félnek hasznos együttműködést

tervezünk.

Mezőgazdasági adatgyűjtés várható
AKSH gazdaságszerkezeti összeírást végez 2005. november 14. és 28. között. A

felvétel cétja, hogy az EU-csatlakozás óla amagyar mezőgazdaságban milyen szerkezeti
változások mentek végbe. AbegyújtölI adatok az agráriumot érintő uniós és hazai dön
tések meghozatalához szükségesek. Arészletes összeírás kiterjed - Békés megyében
45 településre, mintegy 9ezer gazdálkodóra - pl. agazdaság adataira, foglalkoztatot
lak számára, földterület nagyságára, termelési ágazatokra, egyéb, nem mezőgazdasági

tevékenységre stb ...
Az adatok csak statisztikai célokat szolgálnak, saszemélyiségi jogokat messze-

menöen biztosítják az adatok kezelése során. -ksh-

A Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola Természetbarátainak Köre 2004-ben a magán
személyek felajánlott SZJA 1%-ból 51 242 Ft-lal részesedett. Ateljes összegel acsodálalos Bükk
hegységben lekvó bükkszenlkereszti pihenóház múködtetésére lordítolluk. Afelajánlásokai köszön
iük, és atovábbiakban is igényel/ük támogatásukat. Adószámunk: 19056669-1-04

Az egyesület elnöksége nevében Fekete László üv elnök

Civil délelőtt
Városi Civil délelőttöt szerveztek a Katona József Művelődési Központban

október 15-én. Erre aszámos meghívás ellenére mindössze maroknyi érdeklődő

jött et. Érdekes, praktikus előadások hangzottak el egyébként a civil szervezetek
munkájáról, lehetőségeiről, az EU-s körülmények pályázati és egyéb lellételeiről,

országos és helyi szintre vonatkozóan. Ezeket Debreczeni Gábor, a Békési
Kistérségi Társulás kistérségi megbízottja. Pocsaj iné Fábián Magdolna, Ádám
Gyöngyi adta közre.
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Amit a madárinfluenzáról érdemes tudni
Napjaink médiahíreiben gyakori a madárinfluenzáról szóló.

Ezt kellő erőszakossággal pánikkeltésre igyekeznek felhasznál
ni, soksyor úgy tűnik. A vezető médiumok és politikusok
valószínűleg ilyen-olyan meggondolásból, érdekekból szívesen
foglalkoznak ezzel. A hírek pedig özönlenek az egyszerű pol
gárhoz ezzel kapcsolatban. Egyik eredménye, hogy visszaesett
a baromfihús forgalma, pedig a Magyarországról származó
efféle élelmiszer egyáltalán nem fertőzött, mégis fog a felszí
tott pánik ereje, sokan tanácstalanok, kicsit hisznek a híreknek
és ódzkodnak a baromfihús vásárlásától. Ez rendben is volna,
csak tudnának az emberek különbséget tenni, hiszen mint
említettük, a hazai baromfihús megbízható minőségű.

Ugyanakkor, ezek után elvárható, hogy a távolkeleti és valóban
fertőzött égtájakról származó élelmiszerrel erősen szkeptikusak
legyünk. Megkérdeztünk ebben az ügyben néhány szakembert.
Dr. Koleszár József és dr. Bánki Gyula véleményét, valamint az
FVM tájékoztatását adjuk közre az alábbiakban ebben az ügy
ben.

Dr. Koleszár József
Mi az amadárinfluenza?
Egy vírus által okozott fertőző állatbetegség.
Mi avírus?
Egyszerűen fogalmazva avírus egy hatalmas, bonyolult fehérjemoleku

la, aminek nincs anyagcseréje és önmagát nem képes szaporítani, tehát szó
szoros értelemben nem élőlény.

Ha nem tud szaporodni, hogyan képes mégis önmagát megsok
szorozni?

Ehhez szüksége van magasabbrendű élő szervezet sejtjére. A vírus
képes behatolni az élő sejtbe, és arra kényszeríti, hogy olyan szervezettségű

és felépítésű anyagot hozzon létre mint ő maga. Aszegény sejt, amíg akész
lete ki nem fogy, vírusok millióit termeli meg - ebbe ő belepusztul. Amil
liónyi vírus milliónyi sejtet támad meg. Efolyamatot nevezzük betegségnek.
Acsaták folynak, és a"háború" kimenetele bizonytalan.

A magasabb rendű szervezet, jelen esetben a madár szervezete,
védekezik. Az immunrendszere (hadserege) olyan fegyvert gyárt és vet be,
ami az ellenséget, avírust elpusztítja. Sajnos, ezt a fegyvert csak úgy lehet
gyártani, ha (1 szervezet megismeri és felismeri az ellenséget. (Ezt hívjuk fer
tőzésnek.) Ez afegyver az ellenanyag. Ezt csak az erős szervezet képes kellő

mennyiségben előállítani, agyenge nem eleget. Ezért betegszik meg ariatal
és az idős szervezet. Aszervezet ellentámadással, az ellenanyagával támad,
és ha kellő idő áll rendelkezésre a háborút megnyeri, meggyógyul a
betegségből. Jól megjegyzi az ellenség avírus tulajdonságait, és többször
ez avírus már nem tudja megbetegíteni madarunkat. Avírus azonban ravasz!
Aregyverén (antigénszerkezetén) változtat. Apiros kabát helyett kék kabátot
vesz fel ... Agyenge szervezetű madarunkat ismét megbetegítheti. Ezt nevez
zük avírusok altípusainak, vagyis így alakulnak ki az altípusok. Jelenleg a
H5N1 típusú bonyolult madárinfluenza vírus támad Keletről. Úgy tudott ilyen
bonyolulttá válni, hogy gyenge ellenálló képességű madarakban új, aktív
gyököket szerzett, sőt az állatokkal együtt élő emberekben is látogatást tett,
- átplasztikázta magát, még az emberi szervezet sejtjeit is képes megtámad
ni. így lett belőle embert is megbetegítő madárinfluenza vírus.

Ez már több évtizede megtörtént. Az egész világon elterjedt, és többször
okozott már Európában is kisebb helyi járványokat, úgynevezett endemiákat.
Amiről hetek óta jönnek a hírek a médiában, az az embert is megbetegítő

madárinfluenza vírus okozta járvány. Amivel hetek óta rémisztget bennünket
a média, az még nincs, nem létezikl Reméljük, nem is lesz.
Madárinfluenzából biztos nem lesz emberről emberre terjedő madár
inlluenza.

Minden állatfajnak és az embernek is megvan a maga fajspecifikus
influenzavírusa. Az ember influenzája az emberé. Goromba is tud lenni, mint
azt bizonyította az első világháború után. Spanyolnáthában milliók haltak
meg. Ott egy erős vírus találkozott egy háborútól, válságoktól fizikailag is

legyengült emberpopulációval. Akkor még nem volt antibiotikum. Aszövőd

mények, a társult baktériumos fertőzések okozták embermilliók halálát
Influenza ellen nincs orvosság. Mivel a vírus nem táplálkozik, nem tudjuk
beetetni sem. Antibiotikumot az orvos azért ad embernek és állatnak vírus
fertőzés okozta betegség esetén, hogya társult baktériumos fertőzés

következményeitől megóvja.
Vírus ellen csak oltóanyag van. Ez lehet aktív, vagy passzív. Aktív

oltóanyag avakcina. Ebből van élő és nem élő típus. Azt már tudjuk, hogya
madaraknak találkozni kell a vírussal vagy a vírus egy részével, hogy
ellenanyagot tudjon termelni. Ma már ismerjük avírusnak azt arészét, ami
vel támad és bajt csinál. Pasteur a veszettség vírusál addig gyötörte,
gyengítette, míg méregfogát kihúzva gyenge vírussá vált, amivel ember, állat
úgy találkozhatott, hogy nem ő lett a vesztes, de szervezete megtanult
Jegyvert" csináln, és védetté tette avadvírustól. Az ilyen oltóanyagot nevez
zük vakcinának. Ma már olyan oltóanyaggal oltjuk a kutyákat évente
veszettség ellen, ami nem élő, hanem avírusnak abból a részéből készül,
ami meg van fosztva abetegséget okozó részétől. Az élő vakcina azért veszé
lyes. mert "megvadulhat" , szakszóval felpasszálódik, visszanyeri erejét. Az
influenzavírus nem stabil vírus, azért van sok altörzse, fajtája. A vakcinát
csak egészséges ember és állat kaphatja. Oltáskor a szervezetet arra
késztetjük, hogy egy-két hét alatt gyártson és tároljon védekező anyagot.

Passzív oltóanyag a szérum. Ez már kész, ember és állat által termelt
azonnal ható anyag, vérkészítmény.

Ezt akét anyagot alaikusok gyakran összetévesztik.
Napjaink problémája, hogyamadárinfluenza világjárványt, pandémiát

okoz. Oka, hogy az élet felgyorsult. Az emberek óránként ezer kilométeres
sebességgel utaznak, és terjesztik az ember influenzáját Amadárinfluenzát
még nem. Amadarak, avadkacsák, darvak száz kilométer per óra sebesség
alatt vonulnak. De igen, ha viszik őket! Ne féljünk, de figyeljünk. A kínai,
grillnek való csirke is ezer kilométer per óra sebességgel utazik.

Dr. Bánki Gyula:
HatározolI különbséget kell tennünk a madarak között terjedő és az

emberről emberre terjedő influenza betegség között Ezen különbözőség a
garancia arra, hogy nincs helye a pániknak. Kezünkben van az emberi
influenza A és B típusa ellen kifejlesztell védőoltás. Minden évben a téli
hónapok előtt lehetőségünk van térítésmentesen beoltani az idült
betegségekben szenvedő és ahatvan év feletti lakosságo! az emberi Aés B
típusú influenza ellen. Két hét szükséges az oltás után, hogy az influenza
elleni védettség kialakuljon. Éppen ezért javaslom az érintetteknek, hogy
idejekorán vegyék igénybe ezt a lehetőséget.

Az FVM tájékoztatása
Közli ez az ügyirat, hogya romániai magas pathogenitású madárin

fluenza megbetegedés gyanújára való tekintettel milyen védekezési
intézkedéseket léptettek életbe:

Nem hozható be Románia területéről élő baromfi, laposmellű futómadár,
vadon élő és tenyésztett vadszárnyas, a baromfin kívül minden madár...
Ugyanezek friss húsa vagy ezen fajok húsából készült, vagy ezen fajok húsát
tartalmazó húskészítmények, húsipari termékek sem. Ezen fajok bármely
részét tartalmazó nyers kisállateledel és feldolgozatlan takarmány-alap
anyag. Emberi fogyasztásra szánt tojás. Bármely madárfajtából készült
kezeletlen trófea, feldolgozatlan toll és tollrészek.

Van kivétel: behozható az a termék, amennyiben augusztus 1. előtt le
vágott madárról van szó; vagy baromfi, laposmellű futómadár, vadon élő és
tenyésztett vadszárnyasok húsából készült és átesett egy bizonyítottan
megfelelő hőkezelésen ...

Ugyanígy beléptethető hazánkba, illetve az EU területére feldolgozott toll
vagy tollrészek, amennyiben hőkezelésen, illetve megfelelő fertőtlenítésen

esett át, és az erről szóló igazolás a kísérő dokumentumon szerepel.
A rendkívüli járványveszélyre való tekintettel a román határszakaszon

lévő átléptető pontokon, valamint Budapest Ferihegy Repülőtéren aszemé
lyes poggyász ellenőrzését fokozott figyelemmel végzik.

-bk-
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KÖSZÖNET
A Színfolt Mazsorett Sport megköszöni az anyagi támogatást a

következő személyeknek és vállalkozóknak, akik immár éveken át segítik az
együttes munkáját:

Mazsorett-lányok szülei, nagyszülei, dr. Dávid Imre polgármester, Humánpolitikai és
Kulturális Bizottság. Kis Bálint Általános Iskola vezetősége. Bethlen Gábor Szakképző Iskola.
Gubucz József igazgaló, Jakus Imre. Peniameni Kft., Poharelecz László, Gschwindl Mihály, dr.
Komlovszky Ferenc. Körös Klt.. dr. Csoma Antalné, Hangya Lajosné, Kónya István, Stop shop.
OMart óra-ékszer és könyvesbolt. Illatoázis, Kolibri bolt, MStyle divat. Fekete Lászlóné, Margó
VirágbaIt. Félpénzes üzlet. Szendrei Dóra. Csányi Richárd. Fülöp Islván. Földesi Zoltán orsz.gy.
képviselő. Tourinform Iroda, Szarvasi Fúvószenekar, Városi Zene és Művészeti Iskola, Miklavicz
István. Juhászjózsef. Seres Imre, Bencsik Mihály, Fekete Lajos, Hegedűs Zoltán, Hüsze Julianna,
Városi Gondozási Központ. Roósz Ádám. Gellai Béla. Binges István. Horváth Sándorné.

Kedves Szülőkl

ABékés Megyei Kano Judo SE játékos judatanfolyamot indít 4éves kortól
fiúk és lányok részére egyaránt. A tanfolyam célja a gyerekek sportra nevelése
és ajudo sportág népszerűsítése. Főleg olyan gyerekek jelentkezését várjuk, akik
bátrak, rámenősek, "elevenek", és úgymond nem bírják levezetni energiájukat.
Az egyes foglalkozások 90% játék, 10% juda arányban oszlanak meg. Továbbá
szeretettel várjuk idősebb gyerekek jelentkezését is, 10 éves korig.

A foglalkozások ideje 4-6 éveseknek: kedden és csütörtökön 17 órától
18,45-ig. Edzésidő 7-10 éveseknek kedd, csütörtök, péntek 17 órától 18,45-ig.

Erdeklődni lehet Oláh Jánosnál, a 06/20/3814-098-as telefonszámon,
illetve személyesen edzések előtt és után ahelyszínen.

Edzések helye: aKis Bálint Általános Iskola Hősök útjai tornaterme. Edzők:
Oláh János I. dan fokozatú judaedző, Gyáni János VI. dan fokozatú judaedző.

Csapadékmérő

2005. szeptember 20. és október 20. között
lehullott csapadék mennyisége Gyoma
endrődön: 15,7 mm volt. -H.A.-

Táncverseny Gyomaendrödön
Október elsején rendezte meg a Rumba Táncklub immár 32. klubközi

táncversenyét a Városi Sportcsarnokban. A "RUMBAilador" nevet kapott
versenyre Szombalhelytől Nyíregyházáig mintegy húsz város 29 táncklub
jának közel 140 párosa mérte össze tudását 16 versenyszámban. Anagyon
jó hangulatú, pörgős eseményű versenyen a házigazda klub párosai 13
versenyszámban voltak adöntőben. Végül három arany, négy ezüst és egy
bronzérmes helyezésen túl egy negyedik, két ötödik, három hatodik és egy
hetedik helyezést értek el. A verseny fő támogatói Gyomaendrőd Város
Önkormányzata, az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet, valamint a
Szerencsejáték Rt. voltak.

[. Rendőrségihírek .]
Rendőrségiesemények (október)

Október 20-án jelentetlék telelonon az endrődi totózóból az őrsre, hogy egy férfit megszúr
tak több helyen... Aforrónyomos felderílés során megállapitolták, hogy egy gyomaendrődi lakos
adélelőtt folyamán elment egyik ismerőséhez - aki néhány utcányira lakott -, azért. hogy egy
kabátot adjon el neki, iltetve pénzt kérjen. Akél ember nézeteltérésbe keveredett, amelynek során
aházigazda két alkalommal megszúrla alátogatóI egy késsel AJ. egyik szúrás aszívtájékon,
másik hónalj alatt érle asérteltet, akit azlán aBékéscsabai kórházba szállijott amenlő. Aszurkáló
elten a Békés megyei főkapilányság folytat eljárási éfetveszélyt okozó testi sértés miatt.
Megjegyzendő, hogya felek meglehetősen ittasak voltak

l1-én, 14 óra ulán igazoltatott ajárőr egy helyi lakosi, akiről kiderült. hogya Szolnok
megyei bíróság ellogalási parancsot adott ki ellene. Aférlit ezért agyulai BV-inlézelbe szállítot
ták, ahol megkezdie löbb hónapos büntetésének letöltését.

11-én, éjfél után bejelentette egy gyomaendődi hölgy, hogya Hősök útján parkoló gépjár
művének szélvédőjét egy személy betörte. Ajárőrök, akapolt személyleírás alapján, nem sokkal
később elfogták az elkövelőt. aki egy közeli kocsmában ilalozott Ellene garázdaság mialt indul l
eljárás.

22-én jelentetlék be, hogy az elmúli nap folyamán aIII kerüleli bekerítellen lanyából
ismerellen elkövelő 300 libát vitt el, ezzel mintegy 600 ezer forint kárt okozolt. Atelepen egy gon
dozó folyamatosan kint volt, de nem észlelte alopást. .. Jelenleg ismeretten tettes elten folyik az
eljárás.

AJ. elmúli évek lapasztalalai alapján megáltapílhaló, hogya libalulajdonosok minimális biz
tonsági intézkedéseket tesznek asaját áltatállományuk megőf7ése érdekében, ezzel lényegesen
megkönnyílik a Iolvajak dolgát. A rendőrség pedig szinle információ nélkül indílja el a
nyomozást.

26-án, areggeli órákban, aFő úl-Hősök úlja kereszleződésében viltanyoszlopnak ütközötl
egy gépkocsi Asolőr, elsődleges orvosi vizsgálat alapján, könnyebb sérülésekkel megúszta az
ütközésI. AJ. anyagi kár jelentősebb.

AJ. iskola megkezdésével a rendőrség és apolgárőrség fokozoItan ellenőrzi az iskolák
környékét agyermekek bizlonságos közlekedése érdekében. Tapasztalhatták akerékpárosok,
hogyajárőrök fényvisszaverő prizmákat. valamint láthatósági meltényekel osztanak ki elsösor
ban kerékpározó gyerekek részére, ezzel is segítve közlekedésükel. Felhivja arendőrség aTiszlelt
Szülők ligyelmét,hogy az iskolák környékén aparkolásra, megállásra vonatkozó szabályokat tart
sák be, meri ajárőrök fokozottan szankcionálják aszabálysérlőketl

23-án az esti órákban ajárőrök egy kivilágítallan gépkocsi vezetőjét akarták megállítani, aki
nem lett eleget afelszólításnak, kikerülve öket, inkább elhajlott. Utánaeredlek, és néhány sarokkal
odébb mégis megáltílották agépkocsi!. Kiderült avezető hölgyről, hogy iltas állapotban vezette
ajárművet (korábbi hasonló cselekménye miatt jelenleg eljárás folyik ellene), valamint vezetői

engedélyél korábban már bevonták, sagépkocsinak sem voltak érvényesek apapírjai.

A Közalapítvány Gyomaendrőd Város Közgyúlteményeiért
kiemelkedően közhasznú alapítvány (Gye., Kossuth u. 11.) megköszöni
mindazoknak a támogatását, akik a 2005. évi SZJA 1%-ával (összesen
27404 Ft) segítették Képtárunkat. A támogatásból néhány Corini Margit
festmény kapott új keretet. -Kóris Györgyné, akuratórium elnöke-

ARumba TSE érmesei balról jobbra: Deák András, Andor Barbara két aranyérem, Palercsik Dávid, Sztankó Nanetta egyaranyérem, Malina Andrea, Gombkötó
Imre, Sárközi Noémi, Perei Péter, Mészáros Györgyi, Mészáros András, Sárközi Noémi, Perei Péler egy-egyezüstérem, Paróczai Rebeka és Molnár Ádám egy bronzérem
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Az idosek megbecsülése
Szocialisták az igazságosabb nyugdíjakért, az időskor biztonságáért

Nyugdíjpolitikánk alapelve: a nyugdíj nem adomány, ha
nem szolgálati idővel és járulékfizetéssel szerzett jog, amely
nek biztosítása a mindenkori kormány felelősége és feladata
Bátorság, igazságosság, biztonság, a magyar társadalom
közös értékei. Olyan országot akarunk, ahol egy élet munká
ja után a nyugdíj biztonságos megélhetést nyújt az idős

embereknek, ahol az igazságosság jegyében a nyugdíjak a
befizetett járulékok és szolgálati idő alapján kiszámítható,
értékálló, sőt a gazdaság növekedésével értéküket növelő

jövedelmet biztosítanak, és ahol a legnehezebb helyzetben
lévők is számíthatnak a társadalom segítségére.

Medgyessy Péter célul tűzte ki, hogy korrigálja az előző

kormányzat négy évének hibás döntéseit, és elvégzi mind
azon feladatokat, amelyek az Országgyűlés határozata elle
nére az Orbán-kormány idején nem teljesültek.

Gyurcsány Ferenc a nemzedékek közötti összefogást
hangsúlyozza. A békés, nyugodt időskor lehetőségének

megteremtésére törekszik. A "Lendületben az ország" kor
mányprogram szerint a mindenkori kormányok tartoznak a
nyugdíjasoknak, ezért folytatjuk e társadalmi adósság tör
lesztését, a nyugdíjak értékállósága megőrzésén túl, a
nyugdíjak vásárlóértékének emelésére is törekedni kell.

,Nyugdíjemelések
13. havi nyugdíj bevezetése

• 2003-ban elkezdődött a 13. havi nyugdíj fokozatos
bevezetése, 4 év alatt évente egyheti nyugdíjjal nő ez a
járandóság.

• 2003 novemberében minden érintett megkapta nyug
dijának egynegyedét. Ez 34,2 milliárd forint többlet
jövedelmet jelentett a mintegy 2,7 millió nyugdíjas
számára, fejenként átlagosan 12500 forintot.

• 2004-ben a havi nyugdíj 50%-a illeti meg a nyugdíja
sokat 2004 áprilisában történt törvénymódositás
következtében 2004-től kezdődően minden évben két
részben fizetik ki a 13. havi nyugdíjat, az első részt
tavasszal, - 2005 óta március hónapban - a második
részt novemberben.

• 2005-ben már a plusz egyhavi nyugdíj 75%-a jár az érin
tetteknek. Az 53., 54., 55. heti nyugdíj egy főnek 46000
forint átlagos többletnyugdíjat jelent.

• a ciklus utolsó évében pedig már egy teljes havi nyugdij
Illeti meg a nyugdíjasokat

• 2003 novemberében az ellátás mértéke első ütemben
20 százalékról 25 százalékra nőtt, mind az új megál
lapítások, mind a már folyósitott ellátások tekintetében.
Az intézkedés által biztosított átlagos havi többlet 2500
forint. Az intézkedés teljes évi forrásszükséglete 16,2
milliárd forint.

• 2004 novemberében folytatódott az özvegyi nyugdíjak
mértékének emelése 25 százalékról 30 százalékra. Az
intézkedés teljes évi forrásszükséglete 17,9 milliárd
forint.

• A két lépésben végrehajtott emeléssel így megvalósult
ezen nyugellátások összegének 50 százalékos
növekedése, ami több, mint fél millió nyugdíjas
helyzetén javított.

Kivételes nyugdíjemelés intézményének visszaál·
lítása

• 2004 végéig közel 410 ezren részesültek méltányossági

emelésben, ami 2,4 milliárd forint kivételes nyugdij
keretet jelentett.

Egyszeri 19 OOO forint összegű juttatás
• Minden nyugdíjas és nyugdíjszerű rendszeres szociális

ellátásban részesülő személy számára az 1999. évi
csökkentett nyugdíjemelés miatt elszenvedett nyugdíj
veszteségért. Az érintett 3,1 millió fő részére ez 59 mil
liárd forint egyszeri többletjövedelmet jelentett.

További nyugdíjemelések
• 2003 januárjában a nyugdíjak (és a nyugdíjszerű rend

szeres szociális ellátások) 8,4 százalékkal emelkedtek.
Ez a nyugdíjjövedelmek 124 milliárd forintnyi növeke
dését jelenti. Az emelés egy főre számított átlagos havi
összege 3S00 forint, éví összege 45 SOO forint.

• 2003 novemberében 2,2 százalékos kíegészítő nyugdíj
emelés történt, januárig visszamenőleges hatállyal. Ez
az emelés 35,1 milliárd forint többletjövedelmet,
átlagosan 1100 forint emelést és 11 OOO forint egy
összegű kifizetést jelentett az érintetteknek.

• 2003-ban tehát összesen 13,1 százalékos nyugdí
jemelés valósult meg a 13. havi nyugdíj első ütemének
figyelembevételével együtt, ami 8 százalékos reálérték
növekedést biztosított a nyugdíjasoknak.

• 2004 januárjában 6,3 százalékkal emelkedtek a nyugdi
jak. A 104 milliárd forintos nyugdíjtöbblet - egy nyugdí
jasra számítva - átlagosan 3200 forintos emelést jelen
tett. 2004-ben összesen 9,6 százalékos nyugdíjemelés
valósult meg az 54. heti nyugdíjkifizetéssel együtt.

• 2005 januárjában újabb 6,3 százalékos nyugdíjemelést
hajtott végre a kormány. Ez az intézkedés 114 milliárd
forint nyugdíjtöbbletet jelent, ami egy főre számítva 3500
forint emelés. 2005-ben az 55. heti nyugdíjjal együtt 8,4
százalékos

• 2004 januárjában 6,3 százalékkal emelkedtek a nyugdí
jak. A 104 milliárd forintos nyugdíjtöbblet - egy nyugdí
jasra számítva - átlagosan 3200 forintos emelést jelen
tett. 2004-ben összesen 9,6 százalékos nyugdíjemelés
valósult meg az 54. heti nyugdíjkífizetéssel együtt.

• 2005 januárjában újabb 6,3 százalékos nyugdíjemelést
hajtott végre a kormány. Ez az intézkedés 114 milliárd
forint nyugdíjtöbbletet jelent, ami egy főre számítva 3500
forint emelés. 2005-ben az 55. heti nyugdíjjal együtt 8,4
százalékos nyugdíjemelésre kerül sor. Ez várhatóan 3,7
százalékos reálnyugdíj-növekedést jelent, a nettó
átlagkeresetek tervezett növekedését 0,4 százalékkal
haladja meg.

Az említett intézkedésekkel a rendszerváltozást követő

reálértékvesztés pótlása megtörtént, 2003-ban a nyugdíjak
vásárló ereje elérte a rendszerváltozás előtti szinteI. Az
MSZP-SZDSZ kormányzat idején összességében (a 13. havi
nyugdíj bevezetésével, az özvegyi, a méltányossági és a
kiegészítő nyugdíjemelésekkel együtt) a nyugdíjak vásárló
értéke várhatóan közel 30 százalékkal nő, és ezzel a
nyugdíjnövekedés több, mint 5 százalékkal haladhatja meg a
nettó keresetnövekedést.

A 2006-2010 közötti nyugdíjkorrekciós terveinkről a
decemberi számban tájékoztatom a kedves olvasót. Kísérjék
figyelemmel írásainkat!

BABOS LÁSZLÓ
MSZP Városi Szerv. elnöke, az Országos Választmány tagja
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-aMarl Dzlelház
Fényképezőgépek. filmek. fotóalbumok.

Ajándékutalvónyt is ajóndékozhatl

Arany- és bővülő ezüstékszer
kínálatunkkal

ólIunk rendelkezésérel

Arany- és ezüstékszerek javítása. tört aranyból

ékszerkészítés.

Tört arany azonnali cseréje! Aram,!. ezüst még mindig

nólunk a legkedvezőbb áron!

Folyamatos AGFA akciók!
AmatőrFilm kidolgozás. Audio- és videokazetták széles

választéka. digitális Felvételek Fém,!képre mósalása!

Az OMart Könvycsbolt
Az üMart Könyvesboltban novemberben

VERES ANTALNÉ kalocsai hímzéseibő/ rendezett

kiállítás láthatól
Akciós DVD-k 1290 forinttól:

klasszikus mesék. A Futrinka utca. A kisvakond meséi.

valamint kötelező olvasmányok.etörténelmi könyvek

Antikvórium bővülő vólasztékkal!

Karácsonyi ajándékkönyveit mór most rendelje meg!

OMart Könyvcsbolt az OMart Üzlctházban
Gyomacndrőd.fő út 216. Tcl.: 284-815

Hidegburkolást vállalok
Haveida János 06/20/5401-300, 66/283-587

AGRO ÁRUHÁZ
Fö út 15. sz. (volt Jóbarát bisztró)

Ajánlatunk:
• virághagymák, rózsatövek

• őszi kerti műtrágyák, komposztálók, lombszívók
• fóliák, gumicsizmák, szerszámok, szerszámnyelek

• üstök, üstházak, szeneská-Iyha, kandalló,
elektromos hősugárzók

• szőnyegek, futószőnyegek, fürdőszobaszönyegek
• szögek, csavarok, kerítésdrótok,
láncfűrész: elektromos, benzines
• alumínium létrák: szobai, kültéri
• német zománcfestékek - DÜFA

• műanyag kukák
• hólapátok

Nagy váZasztékkaZ váJjuk kedves vásárlóinkat!

7~1Itda
Tel.: 06/20/9527-032, 66/386-274

INTEQ
NY ELV~TUD 10 c'

Nyelvtanfolyamok kezdfftffl a nyelvvizsgáig
2DD5.SZEPTEMBER-2DD6. SZEPTEMBER

induló csoportok:
középfokú angol nyelvtanfolyam november 1-jétól
- nyelwizsga júniusban és augusztusban

Kezdő angol
Alapfokú német 2006. januárban
Alapfokú angol

nyelvvizsga október-novemberben
Jelentkezés: december 17-ig folyamatosan

Telefon: 06/20/9142-122, 06/20/4684-876
E-maii: vendel@bekesnet.hu

CP
RÓZA VENDEL
Gyomaendrőd,Hársfa u. 8/1. ~
Tel./fax/ü. rögz.: 66/282-686,

tel.: 06/20/9142-122· 20/4684-876
E-maiI: vendel@bekesnet.hu

Nyilvántartási szám: 06-0077-02

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

Telefon: 06-66/282-802, 06/30/6384-690, 06/30/6388-953

• Fürdőszobáját fefújítja?
FIGYELMÉBE AJÁNLOM:

csaptelepek, német piacvezető KERMI radiátorok,
ötrétegű csövek, idomok, boylerok, kazánok, fürdőkádak,

zuhanykabinok kaphatók.
Ajánlatunk:

idomvasak, kerítésanyagok
STIHL láncfűrészek és tartozékaik

OTP áruvásárlási hitelakció!
Ügyintézés a helyszínen!

5500 Gyomaendrőd,VI. ker. 540.
Tel./fax: 06-66-386-186. 06/30/3348-018

Építffipari szolgáltatás, szennyvízcsatorna
építés, úttervezés, -kivitelezés

Epilési anyago/(.: soder homo/r cement. méSz.
SuU/iUlsa
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Öreg- Déryné MÁV- Szabad- MÁV- Szabad- Déryné Öreg-
szólŐ állomás ság lér állomás ság lér szőlő

HELYIJÁRAT AUTÓBUSZ MENETREND
Érvényes: 2005. szeptembertől

Munkanapokonéstanftási napokon

Munkaszüneti és tanítási szüneti napokon

7.10

5.00

Öreg
szólő

13.00

14.30

16.30

4.55
6.00
6.35
7.05
7.40
7.50

Déryrié

9.35
1.2.55
13.50

14.25
14.45
15.40
16.25
16.50
17.55

19.50
22.20

6.50
7.25
7.35

4.45

Szabad
ság lér

9.25
12.45
13.35

14.30
15.30

16.35
17.45

19.40
22.10

4.40
5.50

6.45

MÁV
állomás

9.20
12.40
13.30
13.45
14.10

15.25
16.15

17.40

19.35
22.05

5.40
6.25
6.30
7.25
7.35
8.05
8.30

10.15

Szabad
ság lér

13.40
14.05
14.25
14.55
16.10
16.35
16.55
17.15
18.30
22.00

5.20
6.20
6.25
7.15
7.30
8.00
8.25

10.10

13.35

MÁV
állomás

14.15
14.50
15.50
16.25
16.50
17.10
18.25
21.40
22.30

5.10

Déryné

13.25

6.15
6.55
7.20
7.50
8.15

10.00

14.00
14.40
15.40
16.10
16.40
17.00
18.15
21.30
22.20

7.10

5.05

Öreg
szólő

13.20

14.35

16.35

Szüreti felvonulás
Október 1-jén, szép hagyományként, 16 fogat, 14 lovas Gyomaendrődről,

Szarvasról, Kondorosról, Örménykútról vonult végig avároson (a Katona József
Művelődési Háztól indulván és oda visszaérkezvén). A megállók alkalmával
néptánc és csikós/lovas bemutatót láthatott a lakosság. Az esemény az Endrődi

Gazdakör, a Gyomaendrődi Kertbarát Kör és a gyomaendrődi lovasok, hajtók
szervezésében zajlott.

A rendezők köszönetet mondanak a támogatóiknak: Gyomaendrőd Város
Önkormányzata, Agro-Duál Kft., Endrőd Triász Kft, Mammut Tec Hungary, Nika
Group Kft., Rácz Imre, Szarvasi Kenyér Kft. (Hunya Zoltán), Fodor Tamás váll.,
és aki részt velt aszervezésben Márialaki József

Foló: Hegedűs Erika

Temetőjárai vasárnaponként: MÁV-állomás 7.10, Szabadság tér 7.15
Temetőbő/ vissza 9.00

Játékos sportvetélkedff
Az önkormányzat, a Selyem úti és a Blaha úti óvodák szervezésében, a

sportkoncepcióban lefektetetlek szerint, játékos sportvetélkedőt rendeztek a
település óvodásainak aVárosi Sporlcsarnokban, október közepén. Színvonalas
műsorral mutatkoztak be egymásnak és a közönségnek az intézményekbe járó
csemeték és óvónéni jeik. Avégén minden résztvevő ajándékot kapott, valamint
tortákat és arészvételért okleveleket. Acsapatversenyek összesített eredménye:
1. Százszorszép óvoda, 2. Vásártéri óvoda, 3. Napsugár óvoda.

Tizenöt évesek lettünk!
A Mozgáskorlátozollak és Hadirokkantak Gyomaendrődi Egyesülete 2005.

október l-jén ünnepelte 15 éves fennállását, valamint esélyegyenlőség i és rokkan
tak napját aBowling élleremben.

Tímárné Kozma Ágnes, az egyesület elnöke avezetőség nevében köszöntötte a
vendégeket, sorslársakat. Egyperces néma felállással emlékeztünk elhunyt tagtár
sainkra. Nagy tisztelelIel és szereteltel ajándékot és emléklapot adoll át Újházi Ernő
bácsinak, az egyesület alapító tagjának, akit 91. születésnapja alkalmából is kö
szönlhellünk. Kívánunk Ernő bácsinak további jó egészséget, és még sokáig
segíthesse tanácsaival, élellapaszlalatával egyesületünk eredményes múködésétl

Majd köszöntötte afellépő múvészeket: Horváth Anna jeltáncmúvészt, aMEOSZ
munkatársát, fellépőlársál, Jankovics Andreát, MEOSZ munkatársat, Alex Tamás
énekest, Botos János zenészt, egyesülelünk tagját.

Elsőként Horváth Anna és Jankavics Andrea músora káprázialla el a jelen
lévőket. Músorukat kitörő tapsvihar kísérte, alig tudták őket leengedni aszínpadról.
Majd Alex Tamás szórakoztatta kedves dalaival aközönséget.

Amúvészek músorát követően dr. Új Sándor, abékés megyei egyesülelek közös
képviselője köszöntölle az ünnepség résztvevőit. Beszélt az egyesület 15 évvel
ezelólli megalakulásáról, az azóta eltelt időszakről, esélyegyenlőségrő!

Ezután került sor aközös ebéd ellogyasztására, amit tombolasorsolás követett.
Nagyon sok szép tombolatárgy gyúlt össze, melyet ezúton köszönünk meg avál
lalkazóknak, magánszemélyeknek, minden kedves adományozónak.

Ez anap, úgy gondoljuk mindenki számára kellemes kikapcsolódást nyújtott.
Avezetőség nevében: Tímárné Kozma Ágnes elnök

5.05 5.10
6.15
7.00
8.10
9.50

13.25

14.30 14.35
15.40

16.35 16.40
18.15
20.00

5.20
6.25
7.10
8.20

10.00
13.35

14.45
15.50
16.50
18.25
20.10

5.40
6.30
7.15
8.25

10.05
13.40
14.05
14.50
16.10
16.55
18.30
20.15

4.40
5.50
6.40
7.45
9.20

12.40
13.45
14.10
15.25
16.15
17.40
19.35

4.45

7.50
9.25

12.45

15.30

17.45
19.40

4.55
6.00
6.55
8.00
9.35

12.55

14.20
15.40
16.25
17.55
19.50

5.00

14.25

16.30
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isztelt Választópolgár!
Gyomaendrőd Város 8. számú egyéni választókerületben 

elhalálozás miatt megüresedett képviselői hely betöltésére - időközi

önkormányzati képviselő-választásra kerül sor 2006. január 14-én
(szombaton).

Az egyéni választókerületi önkormányzati képviselőt a település
érintett választókerületében lakó választópolgárok közvetlenül
választják meg. Aszavazáskor aválasztókerület névjegyzékébe felvettek
kizárólag azokra az egyéni jelöltekre szavazhatnak, akiket előzetesen a
választópolgárok jelöltnek ajánlottak. .

Jelöltet ajánlani aválasztási értesítővel együtt megküldésre kerülő

sárga színű ajánlószelvény kitöltésével és ajelöltnek vagy megbízottjá
nak történő átadásávallehet. Egy választópolgár csak egy jelöltet ajánl
hat. Képviselőjelölt az lehet, akit az egyéni választókerület választópol
gárainak legalább 1%-a jelöltnek ajánlott.

Nagyon fontos! A szavazólapon, az összes jelölt neve abc-s sor
rendben szerepel. Csak egy jelölt választható! Érvényesen szavazni a
jelölt neve mellé tett (8) vagy <B jelleileheti Egyéb megjelölés (pl.
aláhúzás vagy bekarikázás) aszavazat érvénytelenségét eredményezi.

A8. számú egyéni önkormányzati képviselő 2006. január
14. napjára kitűzött választása e:járási határidőinek és
határnapjainak kivonatos közlése a hatályos vá-Iasztási
jogszabályok és az e tárgyban kiadott Helyi Választási
Bizottsági határozat alapján.

Aválaszták nyilvántartása:
Anévjegyzéket 2005. november 15-től november 23-ig közszem

lére kell tenni. A névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőt az
ajánlószelvénnyel együtt 2003. november 15.-november 17. között kell
megküldeni aválasztópolgároknak. Anévjegyzékből való kihagyás vagy
anévjegyzékbe való felvétel miatt 2005. november 15-től november 23
án 16.00 óráig lehet kifogást benyújtani. Amódosított névjegyzék 2006.
január 12-én 16.00 óráig tekinthető meg apolgármesteri hivatalban.

Aválasztási szervek létrehozása:
Aválasztási bizottságok megbízott tagjait aválasztókerületben jelöl

tet állító jelölő szervezet, illetőleg a független jelölt legkésőbb 2006.
január 5-én 16.00 óráig Jelentheti be.

Ajelölés:
Aválasztási iroda 2005 november 15-től működteti ajelöltajánlás

számítógépes ellenőrző rendszerét. Jelöltet ajánlani 2005. december

22-én 16.00 óráig lehet. A jelöltet legkésőbb 2005. december 22-én
16.00 óráig lehet bejelenteni a helyi választási bizottságnak. Az
ajánlószelvényeket, valamint atechnikai nyilvántartást ahelyi választási
iroda 2006. január 14-én megsemmisíti.

A jelöltnek, illetőleg jelölő szervezetnek a be nem nyújtott ajánló
szelvényeket 2005. december 25-én 16.00 óráig meg kell semmisíteni.
Az erről készült jegyzőkönyvet 2005. december 28-án 16.00 óráig kell
átadni aválasztási bizottságnak.

Aválasztási kampány:
A választási kampány 2006. január 12-én 24.00 óráig tart.

Kampányt folytatni 2006. január 13-án 0.00 órától január 14-én 19.00
óráig tilos. A választással kapcsolatos közvélemény-kutatás ered
ményét 2006. január 6-tól január 14-én 19.00 óráig nem szabad nyil
vánosságra hozni. Aplakátot az, aki elhelyezte vagy akinek érdekében
elhelyezték, 2006. február 13-ig köteles eltávolítani. Aszemélyi adat- és
lakcímnyilvántartás központi hivatala a névjegyzékben szereplő

választópolgárok családi és utónevét, valamint lakcímét a jelölteknek,
jelölő szervezeteknek kérésükre 2005. december 25-től adja át. A
közszemlére tett névjegyzék másolatát ahelyi választási iroda vezetője

a jelölt, jelölő szervezet kérésére 2005. december 25-től adja át. Az
előzőek szerint teljesített adatszolgáltatás adatait legkésőbb 2006.
január 14-én kell megsemmisíteni. Az erről készült jegyzőkönyvet

legkésőbb 2006. január 17-ig át kell adni az adatszolgáltatónak. Ahelyi
közszolgálati műsorszolgáltatók 2005. december 30-tól 2006. január
ii-ig ajelölés, illetve a listaállítás arányában legalább egyszer ingye
nesen közlik ajelölő szervezetek, továbbá apolgármesterjelöltek poli
tikai hirdetéseit.

Aszavazatok összesítése:
A választási bizottság a szavazatszámláló bizottságok

jegyzőkönyvei alapján legkésőbb 2006. január 15-ig összesíti a
szavazatokat, és megállapítja a választási eredményt. A szavazóköri
jegy-zőkönyvek egy példánya az illetékes választási irodában 2006.
január 17-én 16.00 óráig megtekinthető. A szavazólapokat a pol
gármesterí hivatalban 2006. április 14-ig kell megőrizni. 2006 április
14. után aválasztási iratokat - ajegyzőkönyvek kivételével- meg kell
semmisíteni. A jegyzőkönyveket 2006. április 1?-én kell átadni az
illetékes levéltárnak.

Szavazóköri címjegyzék

8. számú egyéni választókerület

15. szavazókör IDŐSEK KLUBJA, FŐ ÚT 66.
,.----------------------, BÁNYÁSZ UTCA, BEM UTCA, DANKÓ PISTA UTCA, OOBI

ISTVÁN UTCA, FŐ ÚT 41-109 és 54-108., HALÁSZ UTCA,
IFJÚSÁGI LAKÓTELEP, KÁNTüRKERT SOR, KÁRÁSZ UTCA,
KOSSUTH TÉR, KÖRÖS UTCA, MARTOS FLÓRA UTCA, NAP
UTCA, VADÁSZ UTCA

16. szavazókör ÁLTALÁNOS ISKOLAI KOLLÉGIUM,
FŐ ÚT 42.
FŐ ÚT 1-63/2. és 2-76/1., HATHÁZ UTCA, HíDFŐ UTCA,
HŐSÖK TERE, KILlÁN TÉR, KINIZSI PÁL UTCA, KÖNYVES
KÁLMÁN UTCA, KÜRT UTCA, LILIOM UTCA, MICSURIN
UTCA, MIKES KELEMEN UTCA, TÁN-CSICS MIHÁLY UTCA,
TANYA V. 1-109 és 2-110., 8846., 9744/3., 9619/2.,15293.,
TEMPLOMZUG

Helyi Választási Iroda, Gyomaendrőd
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:' A P R Ó H I R D E T É S E K
INGATLAN

Gyoman a kozpontban, tet6térbeépltéses, 2
család részére is alkalmas, hőszigelell, jól kar
bantartoII családi ház melléképülellel, garáZs
zsal, 600 m'-es telken eladó. I.ár: 16 MFI. Er
deklődni: 06/66/285-693 vagy a06/30/4716
476-os lelelonszámon lehel.-b-4x-
Gyomaendrődön 160 m'-es, '84-es épltésű
légiaháZ, löldszint + tetőtér. gazdasági és (Ilel
léképületekkel eladó. lár 4.9 M Ft. Erd.:
06/30/2554-071. -b-4x-
Gye" Október .6 Hp.-en 4szobás lakas eladó.
lár 5,5 MFt. Erd.: 06/30/9438-816. -b-4x
Gye" Oktober 6. IIp.-en, D I. háJ. 4. sz. rsz.
öröklakás eladó. I.ár 5,5 M FI. Erd.: előzetes

megbeszélés ala~bán 06/20/2310-784. -b-4x
Gyoma központj an 120 m'-es, 3 szobas la
kas melléképülellel, garázzsal, pincével eladó.
I.ár 10M FI. Erd.: 06/20/2276-536. -b-4x
Endrodön 4 szobás, összkomlortos hái mel
léképületekkel + garázs eladó. lár 7,8 M FI.
Erd. 66/285-810; 06170/2150-304. -b-4x
Különlegesen klalakltoll.csaladl ház, szep kert
lel eladó. lár 9,5 MFI. Erd.: 06/30/6066-109
~ Füzlas-zugban 300 n.ol gyümölcsös elado.
Erd.: 283-901.
Gye. küHerülelén, Nagylaposon, 2 szobás,
összkomfortos, víkendháznak is alkalmas lakás
eladó. lár 2 MFI. Erd.: 06/20/9788-985 az esti
órákban. -b-4x-
Zöldövezetben, gyógylürdohöz közel. 2 szobas
családi ház eladó. I.ár 5,5 M FI. Erd.: Bocsi
Sándor, 3300 Eger, Sas u2. -b-4x-

Gye., Áchim u. 12. sz. alatt 70 m'-es házrész a
houá lartozó tele.kkel sürgősen eladó. Ar meg
e ezés szerint. Erd.: 06/30/9677-703. -b-4x-
n rő ön, a Baross G. ulcában 3SZOliáS,

összközműves, gazdálk9dásra is alkalmas háZ
eladó. I.ár 6 M Ft. Erd.: 06/30/3813-141;
06/30/4137-288 -b-4x-
A Hármas-Körös gátja melleu bekeritell
gyümölcsös eladó. Kút, villany van. A 1~lek
előtt közvilágilás is van. I.ár 300 E Ft. Erd.:
66/285-510. -b-4x-
Gye.-ön hái eladÓ Csurgó u. 1. sz. alaII. 2
szoba, kOnyha, fürdőszoba, konvektoros. I.ár
3,2 M Ft. Erd.: Bondár Ferenc, Gye., Csurgó u.
1. sz. -b-4x-
Gye., Oregszőlo, ISkola u. 21. sz. alaIlj hái kerl
lel. alsóépüleltel eladó I.ár 1,5 MFI. Erd.: Gye.,
Zöldfa u. 7. sz. -b-4x-
Gye., OktÓber 6. Itp.-en 4 szobás, 86 m'-es
lakás eladó. I.ár 5.5 MFI. Erd.: 06130/9438
816 -b-4x-

VEGYES
Bálok, re.ndezvények, táncos összejövetelek
~LO ZENET szolgáltaló zenekara az AKANTlSZ.
Erd.: 06/20/221-66-33; 06/30/6108-928. -b
4x-
Németjuhász kiskutyák eladÓk. Erd.:
06/30/3754168' 661283-121 -b-

Takarilást, vasalasI, bevásárlásl Vállaioki Erd.:
283-901
Félautomata mosogép eladÓ' I.ár 15TFf"Trif.:
283-901 -b-4x-

Tisztelt Hirdetönk!
A HíRADÓBAN megjelenő magánjellegű apróhirdetését kérésére ingyenesen
továbbítjuk aDél-Alföldi megjelenésű ~ B A Z Á R 7," és az
@!!ipr apróhirdetés újság legközelebbi számában való megjelentetésre. A
beküldendő hirdetése mellé csak annyit írjon, hogyaBAZÁRban is kérem'
Kérjük azonban ne feledje megadni az árat (ingatlanra, egyéb eladni
kívánt dolgai irányárál) sem! Kérjük olvasóinkat, hogy Jelezzék azt is, hogya
Magyar Bazár Tas-ban hány alkalommal kívánják amegjelenést!
Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége, Szabadság tér 1. sz.
Telefon: 66/581-237. fax: 283-288

Bekü1dési határidő minden hó 25-e.

.................. o '.0 ~ •••••• • o" .

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik drága

férjem és édesapánk temelésén részt vettek, sírjára virágot helyeztek,
swel fájdalmunkat enyhíteni igyekeztekl

Hainfart Mihályné, Hainfart Márta, Hainfart Lilla

Anyakönyvi változások
Házasságkötések: Árvai Imre és Kis Irén Margit, Tímár Zsolt
János és Körmöndi Ildikó,
Elhunytak: Tóth János 80, Gyuricza Lajosné Kovács Matild 85,
Tímár Istvánné Drahó Mónika Erzsébet 92, Diószegi Edéné Varjú
Etelka 85, Dógi József 68, Gereben Gusztáv Jánosné Szilágyi Ildikó
63, Hanyecz Béla 79 éves korában.

Gye., Oktober 6. Hp. 8. 12/6 lakás sZigetelI.
betegség miall sürgősen eladó. I.ár 5,8 M FI.
Erd.: 06/20/2139-181. -b-4x-
Gye,-ón leluJltolt családi ház eladó. I.ár 6,5 M
FI. Erd.: 66/284-482. -b-4x-
Gyoman, aMOL kullal szemben, apásztor J. u.
12. sz. alatli 2 szobás. összközműves családi
ház eladó Erd.: 06170/5775-348; 66/386-498
Gye" Csdlagos u 1. sz. alaIII 3 szobás,
összkomfortos családi háZ eladó. lár 6,5 MFI.
Erd.: 06170/2309-380. -b-4x-
Gye. központjában, Jókai u. 20. sz. alaII,
ósszkomfortos parasztháZ eladó. lár 8 M FI.
Erd.: 8-16 óráig: 06170/3843-329. -b-4x
Gye., Oregszolőbe~, apáskomI ulon 2000 n.ol
szántóiöld eladó. Erd.: 280-125
Gye" Bartók B. 2. sz. alatt csaladi hái eladó.
I.ár 4,5 MFI. Erd.: 06/20/8081-884. -b-4x
Teljesen IeiúJítolI 2 szobás családi ház
sürgősen eladó. I.ár 7,6 M Ft. Érd.:
06/70/3361-172: 06/20/4554-008. -b-4x
Elado Gyomán, Alida u. 6/1. alall 5 szobás
családi háZ melléképütelekkel. megegyezéssel,
1 évre foglalól előre kérünk. I.ár 14,9 M FI.
Erd.: 06/30/6677-031. -b-4x-
Gye" Mályás .klr. ut 3. sz. alatti lakÓhái eladó.
I.ár 18 MFI. Erd.: 06/30/9253-793. -b-4x
Endr6dön sürgősen eladÓ relu/lloll 90 ml-es
háZ, 200 n.ÖI parkositott kerlte . I.ár 12 M Ft.
Érd.: 06/30/5072-599 -b-4x-
Gyomán, a Jókai ulon összkomfortos csaladi
ház eladó. I.ár 11 M FI. Erd.: Kereszlesi
Antalné. Gye" Jókai u. 22. -b-4x-

Epitésl telek olCSÓn elado, Gye., Kenderaztato
u 6. I.ar 150 EFt. Erd.. 66/284-458. -b-4x
Gyoma központjában, Tompa u. 6. sz. alalt
összkomfortos, hőszigetelt családi háZ garáZ
zsal. melléképülellel, Ipari árammal eladó. t.ár
16 MFI. Erd.: 66/282-392. -b-4x-
Gye., Ady u. 18. sz. alaIII padlasteres hái eladÓ.
Erd.: 386-142
Endrodön, Napkeleti u. 15. sz. alaItI ház elado.
I.ár 2,5 M Ft. Erd.: a helyszínen (Cserenyecz
Imréné). -b-4x-

Gyoman, alürdöhöz közel. összkomfortos, VIZ
parti nyaraló gázfűtéssel, garáusal eladó.
Lakólelepi csere érdekel. I.ár 9 M FI. Erd.:
66/386-588. -b-4x-
Gyomán, a Kossuth uton 3 szobas,
összközműves, kerles . családi háZ sürgősen

eladó. lár 8,5 M FI. Erd.: 66/282-233 egész
nap; 66/284-785 csak este. -b-4x-

EladÓ 12 V-os, 55 AH akkumulátor (4 EH). 2
db jó állapolú Lada kerék (7 E FI). Erd.:
06/30/4807-645; 66/284-198. -b-4x-
2 funkCIÓs babakocsl es6védövel. megkimélt
állapotban, sürgősen eladó. I.ár 15 EFI. Érd.:
06130/3542-125. -b-4x-
Eladó szolöprés, román kályha, kerékpár, 2
lapú gáztűzhely palackkal - sürgősen. Erd.:
285-085; 06/30/4245-051
Fodrászat, szolárrum (23 FVperc), pedlkur,
kozmetika egy helyen! Hol? Endrodön, aRózsa
~esszó mellett. tel.: 06/30/5219-869

Jobb blzonYltvanyért! Korrepelálas, lelzárkóz
tatás, magánórák, fejleszlő foglalkozások, más
napra, dolgozatokra, versenyekre való
felkészítés, lantárgyspecilikus jártasságok,
készségek, képességek (pl.: fogalmazási te
vékenység, helyesírás, szövegértés, matema
tikai algoritmusok elsajálilása stb.) fejlesztése,
tehetséggondozás általános iskolásoknak.
Minden felszerelés biztositolt. Kérem aliszlelt
Szülőket, hogy érdeklődésükel, szándékukat
időben jeleuék atorlódások elkerülése végeltr
Az Ön gyermekéért dolgozom. Tel.: 285-141
~sti órákban); 06/30/8563-218 .

AU-LUx Furdőszoba Szalon l MI meg
valósitjuk álmai lürdőszobájál. Nézzen be hoz
zánk, s nem bánja megl Szarvas, Deák F. u. 2.
sz. Tel.: 216-023
Magántanárr allásl vállalok általános oskolások
mellé (másnapra, dolgozatokra, számon
kérésekre való felkészités; új, hatékonyabb
tanulási stratégiák, módszerek elsajálilása). Cél
aminél jobb iskolai eredmény elérése. További
információk: 285-141; 06/30/8563-218
SAMSUNG 255 W-os DVD háZlfJlOZI
megkimélt állapoiban eladó. I.ár 40 EFI. Erd.:
06130/3044-225. -b-4x-
Orsegl kiránduláshoz egész. évben várJuk
Szalalőn, programkereséssel. Udülési csekket
ellogadunk. 2500 FI/fő/éj. Erd.: Németh Dénes,
9942 Szalafő, Papszer 11/a.; 06130/5975-715
-b-4x-
Aiándékozzon, váSároljon AVON kozme
tiKUmokat. Most akcjósan, a katalógus ártól
15%-kal olcsóbban! Erd.: 06/30/2456-924
3 db 2lunkclós babakocsI, az egYik bolygóke
rekű, 2,irányba tolható, sürgősen eladó.l.ár 6E
FI/db. Erd.: 06/30/4491-817. -b-4x-
Haslnált bulorok, aJlo, ablak eladó. I.ár 200E
FI. Erd.: 06120/2139-181. -b-4x-
Fotel. heverő, rekamié, szék, szekrenysor, asz
tal, lotelágy eladó. MeglekinthetO Gye., Bajcsy
Zs. u. 93. sz alall szombat d. u. 2-4 óráig,
Fülöp Józselné

Vogel eke, gyűrűs henger, vel6gép, s~ánlólöldi
kultivátor, klsbálás szalma eladó. Ar mege
gyezés szerinI. Erd.: Gye., Móra F. 20.; 66/284
082. -b-4x-

rrpoo eölö los aulomata mosog :p
Ft), hintaszék (9500Ft), ágyneműtarló 3500
FI), 2 db lolel (2500 Ft), 3 db szék (1200 Ft),
gyerekbiciklik (1 EFI/db). Erd.: 06/20/9614
336. -b-4x-
Elado modern gyermekülo, ággyá alakithatÓ,
1,8x2 m, 2 részes, mosogatótálcás kony
haszekrény. Keresek szobai szekrénysort.
egyéb lakaslelszerelést. Ar: 17 E-lS EFI. Erd.:
Gye.. Zrínyi u. 112 14 óra ulán. -b-4x-

Mosás), vasalást, lakarrtást beVásárlást val
lal ok. Erd.: 284-252 esti órákban
Veszélyes lák klvagása (Ieny6 IS), gallyazása,
liizifa felvágása lánclűrésszel (elérhetó áron).
Erd.: 06/70/2830-347
Takantást vállaioki Erd.: 283-710
EladÓ palackos gáítuzhely, heverő, mosÓgep,
ágyneműlartó, éjjeliszekrény, TV. Erd.: este
284-785.
4 db magyarlarka lehen eladó bOf/aval. és .egy,
közel ellő. Ar megegyezés szerint. Erd.:
06130/6023-237 -b-4x-
3 lunkclós babakoCSI kék-sárga, Jó állapotban
+ láska, esOvédő. Ar megegyezés szerinI. Erd.:
06/30/4366-082. -b-4x-

AntennaszerelésI, beállítási, TV javílásál vál
lalom. Erd: 06/70/2219-378
Eladó: clrkula, PB-palack, 120 l-es
hűtőszekrény, kisméretű iróasztal, 28-as seb
vállós férfi kerékpár. Erd.: 661284-327
Kertek, udvarok szántása, marása,
egyengetése. Erd.: 386-053.

JARMU
OPEL Corsa lA-es, 1993-as éVIáralu, elado.
Erd.: 06170/5069-818
WARI BURG 353-as kombi" padlÓváltos,
műszaki .nélkül olcsón eladó. Ar megegyezés
szerint. Erd.: 06/20/8054-421. -b-4x-
LADA, lelárl muszakrval, bonlásra eladó. ~rd.:
06/30/4807-645; 284-198

KERES
200 n.öl-es vlzparll üdül61elket keresek Gye
ön. Villany, viz, bekerilve és kisebb é8ilmény
is lehel raJ la. f.ár 1,5 MFI. Erd.: 06/2 /3664
591. -b-4x-

LAKAS
ButorozolI szoba kiadÓ Gyoman, Kölcsey u. 9.
sz. Erd.: 386-7;30 -.Il-

liIDISTIJANL:
TOTKAEP Kft. felvételi hirdel KOMUVES és
tehergépiármű vezetó munkakörbe. Érd.:
06/30/3384-225
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Gyomaendrődö

(a olt os

M Ú SZA KI. Á R U H Á z LÁ N

, a Mirhóháti utca 33. sz. alatt,
ié nyomda) épületében)

V BEN nyílik áruházunk!
Anyitással kapcsolatos információ érdekében figyelje "Ciberét", a hangos hirdetőt!

~ Rumba Táncsport Egyesül~
és a klubot támogató j
Társastánc Alapítvány

2005. november 19-én .
19 órai
lw.dettel

a Katona ]Ó"..sef
Milvel6dési Há%ban

rendez

A% eotély gálam_ban
felU:pnek a Városi Zen.,. es
Ma-"ésIeti Iskola tánastánc
ta=k n6ven<Mkei es a

Rwnba Tánckluh ...erseny1Ói

Zene: BUDAI DUÓ (Békés). Vendéglátás:D~Étterem és Söröző

Belépö asztalfoglalással és vacso.ával: 1.800.- ftjfó
Asztalfogla1ás és jegyvásárlás: Katona József Múvelódési Ház

Gyoma":,,dr<ld' Kos,!~~.9.T..elef:0nJfsu:':.. 66,,:~:J-5.:2.L _ ..

MÁGUS-COMP
Számítástechnikai szaküzlet és szerviz

• Számítógép konfigurációk összeállítása igény szerint
• Részletfizetési lehetőség

• Használt alkatrészek értékesítése és beszámítása
• Számítógépek, nyomtatók, monitorok javítása rövid
határidővel

• Új és utángyártott festékpatronok,
tonerek és ezek töltése

• Szakkönyvek
• Internet előfizetés (mikrohullámú,

telefonvonalas), és kártyás
• Helyi hálózatok tervezése,

kivi telezése
• Fénymásolás, faxolás, nyomtatás, szkennelés, inter

netezési lehetőség

Ajánlatunk:
• 128 MB-os Pendrive: bruttó 2 822 Ft
• 256 MB-os Pendrive: bruttó 4 693 Ft
• 512 MB-os Pendrive: bruttó 7 806 Ft
• 1 GB-os Pendrive: bruttó 13 780 Ft

Címünk:
5500 Gyomaendrőd Fő út 230. (A Gimnáziumma! szemben.)
Tel/fax: 66/581 - 610
E-maii: magus-comp@bekesneLhu
Nyitva tartás: hétfőtól péntekig 8-tól 12-ig és l3-tól 17 óráig.

Az úrak vúltoztatás; jogát jenIllanjuk
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Fém csarnokok,
magtárak

tervezését,
kivitelezését vál·

laljuk!
06/20/9527-636

Személygépkocsi,
motorkerékpár,

segédmotoros kerékpár
Jelenlkelni: Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. Telefon: 661285-.556. 06/30/4025-878

Foglalkozások: kedd, csütörtök 17-20 óráig

Ügylélfogadás: hétfő, szerda, 17-18 óráig Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja·33.

Gyomaendrődi Autósiskola
az alábbi időpontban és kategóriákban

tanfolyamot indít
Gyomán: 2005. november 15-én 17 órakor
Endrődön: 2005. november 15-én 17 órakor
. (Déryné Művelődési Otthon)

rie;;:;.:rroda Gyomaendrőd,Kossuth u. 18. alatt

~ Varrodámban vállalom: nöi felsöruházat
~ hozott anyagból, gyermek mérettől anői extra méretig egyedi méret
~ szerint felsőruházati termékek készítését. Szoknyák, blúzok, nadrágok,
~ alkalmi ruhák, kosztümök, alkalmi és táncruhák készítését is.
~ Nyitva tartás: ahét minden napján 8-17 óráig.

~ Gyors határidő, kedvező árak. Telefon: 66/386-479/23, 06/30/5648-740
~==~=====i1

ÁLLÁST AJÁNL! Asztalosipari cég
ÚJ BÚTOR GVÁRTÁSÁHOZ ÉS RÉGI FENVŐBÚTOR JAVÍTÁSÁHOZ

önállóan dolgozni tudó bútorasztalosokat, asztalossegédet keres.
Jelentkezni a 06/30/9533-594-es telefonszámon lehet

~
. . Körösi Weeke.nd Hor~~sz-~:O~ '.
~.. hobbY-. kempmgszakuz(ef ~:Ó/

-." ~

HORGÁSZFELSZERELÉSEK
- teljes márkakínálat

FOLYAMATOS AKCiÓK!
Állateledel: minden alap- és prémium kategóriában
Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 06/70/2610-472
Nyitva: 8-17 óráig. szombat. vasárnap 8-12-ig

(---------------------~
RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK
Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

Telefon: 06/30/3932-162, 06/30/9533-594

REÁLIS ÁRON VESZEK
• boltberendezést • hagyatékot, régiségeket, ócskasá
gokat • régi stílbútorokat • parasztbútort (szekrény,
asztal, kaszli, sublót, falitéka, konyhaszekrény, láda,

szék, tükör és tükörasztal, kredenc)
Fizetés azonnal, készpénzzel!

'- ~:r~ai_~o~t:.G'::~~~~d~ ~o~s~a:.: ~9~ .J
r·-·-·-·-·-·~·_·-·-·-·,

i PAPIRDOBOZ i
Stancolt és hagyományos •

PAPÍRDOBOZ gyártása !
STANCfDRMA KÉszíTÉS I.

RÓZA KFT. I
5500 GYOMAENDRŐD, Ipartelep u. 1/1. •

Tel./fax: 661282-095, 06/20/9142-122 I
E-mail: vendel@bekesnet.hu .

L._._._.~._._._._._._.~

Gépjármű-tulajdonosok, figyelem!
Vállalkozásom keretén belűl:

Gyári, új gumiabroncsok árusítása személy-,
teher-, mg.-i gépjárművekhez,

valamint targoncához. ef
Továbbá vállalom:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű lEO<

és targonca gumiköpeny szerelését,
javítását, centírozását

Érdeklődni:

Katona György gumijavító
5500 Gyomaendrőd,Bajcsy-Zs. út 107.

Tel.: 66/285-127 Nyitva: H-P: 8-17-ig, Szo.: 8-12-ig.

:MJKRÖ"i~ilsz 8'ÉkElHETŐ!
.~ személy~s, ASS-sel,. té!i_gu~iv?-II_. Érd.: 20/~5P'6-70?

TÜZÉP.TELEP
Gyomaendrődön,az endrődi vásártéren

építő anyagok gyári áron
oltott mész· orosz szén,
akác, vegyes tölgy tűzifa

Értékhatár felett kedvezményes házhozszállítás

Tüzelóutalványok beváltása!
Telefon: 06/30/3343-791,06/30/6318-071,66/284-812 este
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Tapéták
habos, selyem, papír - széles választékban
csempemintás 1020 Ftlm
öntapadós, 45 cm-es 295 Fl/m;
67,5 cm-es 442 Fl/m
BORDŰRÖK
Fúrészporos tapéta még mindig akcióban: M 
800 Fl/tekeresi

Mennyezetburkoló
polystyrol burkolólap 635 Fl/2 m2

Ajánlatunk:
fürdőszobaszőnyeg 1590 Ftlm
viaszos asztalterítő 740 Ftlm
selyemvirágok

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig: 8-12-ig, 13-17.30-ig,
szombaton: 8-12-ig

Telefon/fax: 66/386-553; mobil: 06/70/5037-612

Epítőipari Szövetkezet

TEVÉKENYSÉGEINKET PIACKÉPES ÁRON KíNÁLJUK
• Magas- és mélyépítési munkák generál kivitelezése, tervezése
• Transzportbeton értékesítés, szállítás
• Egyedi asztalos termékek gyártása
• Interspan bútorlap-értékesítés
• Építőipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru,

keretes állvány, útpanel. ..)
Eladó: 1 db 39 személyes Ikarus autóbusz

1 db fix platós IFA pótkocsi
Érd.: 30/9552-374

THERM

•• •• ••

ELKD TDZTUNKI
LÁTSZERÉSZ ÜZLET

GYOMAENdRŐd, Hősök ÚTjAN 53. TElEfON: 284~255

INCiYENES kOMPUTERES SZEMVizSCiÁlAT

H.~I<'~P.~SlO. dÉlElőTT

SzTK~vÉNYEk bEvÁlTÁSA • SZEMŰVECiEk kÉSlÍTÉSE,

jAvíTÁSA • OpTikAi cikkEk, NAPSIEMŰVECiEk

NACiY VÁlASZTÉkbAN kApHATÓk

~OO/o;OS NApSZEMÜVEG VÁSÁR!
GYORS És pONTOS kiszolc;ÁlÁsSAl VÁRjuk kEdvES vÁsÁRlóiNkAT!

TisZTEImEI: Szarf.a Gilla ~T5ZERÉ5zMESTER

Nyitva tartás:
hétfő: 8-17-ig, keddtől péntekig: 8.30-17-ig,

szombaton: 8-12-ig

TEKINTSE MEG
TÉLI

ÁRUKÉSZLETÜNKETI

,UT/

~
~
rU~\

GYOMAENDRÖD
Bajcsy-Zs. út 63.

GYOMAENOROOIBÚTOhBOLT
Kisréti utca 36. szám (volt Tejcsarnokkal szemben)

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233, fax: 386-269

Állunk alakosság és aközületek rendelkezésére az aJábbiakkal:

- ipari park menedzsment
- magas- és mélyépítö-ipari kivitelezés és szolgáltatás
- szemétszállítás
- szállítás, gépbérlet
- betonértékesítés, helyszínre történö kiszállítás
- teljes körú temetkezési szolgáltatás

,.

A Ke I o ! ! !
ABútorboItban, a gyártótól kapott kedvezmények alapján;-

I. osztályú, hibátlan termékek óriá~i,· ,.
akciós vására a készlet erejéig!

• 6db-os konyhai ga"rniWrák 49900 ft-tÓI
• Fa étkezŐk, 4-6személyesek 38000 FHól

Széles méret-' és színválasztási íeh~töséggel
. kiegészífíí kisbútorok és szekrénysorok :

• TV-állvány 9500 FH61
• Szekrénysorgk, 32000 Ft.,.t61
• 1,6 mszéles szivacsos franciaágy' .. 26 OOO Ft-tól
• Egyszemélyes szivacsos heverŐ . . 14 OOO Ft-tól
• Aliz.3+2+1-es ülőgarnitúra 95000ft
• Aliz 3+1+1 ülőgarnitúra91 OOO Ft .

Két bank áiuvásárlási hitellehetQsége, helyszini ÍjgyintézésseJr
VárÍJnk minden kedves érdeklódőt!

Nyitva tartás: hétfíítííl péntekig: 9-17 óráig,
szombaton: 9-12-óráig. telefon: 66/282-068 .

"'IJ~I'
Gyomaendrőd, Apponyi u. 17/1. ~

Nyitva tartás: "
kedd-péntek: 9-12-ig, 14-17-ig, ~

"szombat: 9-12-ig ,"
Hétfő szünnap!
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Most még kevesebbért az ölébe hulÍhat az égből a UPC Direet szolgáltatás!

· .· .••••• ••••• •• ••• ••• • o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

nr~.. Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezifl
~ * alapítva 1957. május 18. *

,.

DUPLA ASZ,. ,.

BETETAKCIO

BEL,SŐÉpírÉ~ZET
SZARAZEPITÉs

CELLAi
GYOMAENDRŐD
06-30/3326-075

Építkezik? Keresse Gellait!
Kazettás és gipszkarton álmennyezetek,

gipszkarton válaszfalak, burkolatok. .
Padlásterek! tetőterek beépítése, átalakítása, kü!ső

belső hőszigetelés, tetőzsindelyezés

Mgújult külsővel, kibővültáruválasztékkal,
új szolgáltatásokkal- fitness és body terem,

várjuk vásárlóinkat és kedves vendégeinket!

GYOMAEI~DRŐD,HŐSÖK ÚTJA 51.
TEL.: 66/282-440, 06/30/6278-234, 06/30/3326-075

~~URUL G~~rm~k:.'
'"' I not, ferft

őszi-téli lábbelik akciós
vására a Turulban!

Várjuk kedves vásárlóinkat.
Gyomaendrőd, Szabadság tér 2. • Telefon: 66/386-251

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 9-17 óráig, szombaton: 9-12 óráig.

Ha az akció ideje alatt 300 OOO Ft-onként
NÁLUNK helyezi el megtakarításait

FIX KAMATOZÁSÚ GARANCIA
BETÉTSZÁMLÁN,

megduplázhatja hozamát, vagy akár atőkeösszeg

száz százalékát is megnyerheti.

Az akció 2005. október 11-től 2005. december 16-ig tart.
Az akció értékelése és sorsolás: 2005. december 20-án.

Keresse fel kirendeltségeinket
Gyomaendrőd, Kossuth u. 20. és

Gyomaendrőd, Blaha u. 5. szám alatt!

L Értékeljük együtt értékeinket! ~
Telemax Távközléstechnik

Békéscsaba Gyóni G u. 6, Tel:66/442-755
Gyomaendrodi szerelőnk:20/9-266-853

\f Tőbb mint 150 televízió és r~diócsatorna \:s" Digitális hang- és képmin6ség

\f Akárhol az országban \f Elektronikus müsorfüzet. nyelwálasnási funkció

Rendelje meg most!
r...."i.lP. ~Jo-...or.:lcrloo 1.0... ~1rrM1.i'(.-.r.~(XI»=..tP-j.t:.. JNof.l).il.nVáI~tN __.aI.mt~-.''''''):.ii(·la ..MJ.~ lOűOOi'"r

h....('lI th. fr:!'tendö.A i$9J Ft~m~""'hJlj• Cs.lljclcor-.,)'Cl' il "OOJtko:i' Z:)='6.1>tl:6::cr4·ig Ulrt.':',tdl..dGs4.i.1nldl

.<C0C6 citÓN'( J;..lg : ..."'[0~';J,~.las~....aI. CI] :'.:erz:Ó.j.!.S.Kcl~s.e l!S"(~n.. 2COS. .l~U:' lS es 'COS. c~cb~ :~1. H):o'.t

i-f\o(:.-:y..... At~;.l:):t.t~nq."lt!j'P'5k.,;rü. ~tr.clc .ás ~"il;bll:'\lorm~c'ó: hJ..-at-l.os f-."<t~f"'~:é.k. ~""'Wl.:Jt=(dirfü:hll:

t: 05 I"D 1::l \!'c.' .

...........................................................· .· .· ...Megnyitottam

~ az új TOTÓZÓY-LOTTÓZÓT ~· .
~ a Fő út 174. sz. alatt, ~· .
~ a QUELLE ruhaüzletben! ~· .
~ Itt feladhatja minden ~

~típusú játékszelvényét,~
~ valamint vásárolhat ~· .· .
~ kaparás sorsjegyet is! ~
· .· .· .· .
~ QUELLE • QUELLE • QUELLE ~· .
~ Az üzletben továbbra is kaphatók ~· .
~ aOuelle katalógus ruhái - fél áron! ~
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CSEMPECENTRUM
ÉS

CSILLÁRSZALON

PEZSDíTŐÁRAK, FANTASZTIKUS AKCiÓK NOVEMBERBEN!
Rita Basic 140x140 hidromasszázs kád: 124900 Ft +előlap 21125 Ft
(4 standard fúvóka, 4mikro forgó fúvóka, 2mikro fúvóka).
Dária Basic 150xl 00: 160xl 05 hidromasszáZs kád: 124900 Ft + előlap 21125 Ft
(4 standard fúvóka, 4mikro forgó fúvóka, 2mikro fúvóka).
Klára Basic 150x70: 160x170: 170x170 hidromasszázs kád: 117 900 Ft + előlap

21125 Ft.
Egyenes akryl kád: 24 790 Ft-tól
15Dx15D akryl sarok kád: 38 900 Ft-tól
80x80 íves zuhanykabin (biztonsági. hullám mintásüveggel): 53 719 FI HELYEIT 41900 Fl.

Egyes lElakerámiás fag~lIó padlólapok20% árengedm~nnyel kaphatókaMszlet erej&ig!
Fürdőszobai kiegészítők: fakeretes és homokfúvolt tükrök, szekrények, kapaszkadók, szan
iterek.

Lakásvilágílási felszerelések: konyhai lámpák, állólámpák, spollámpák. asztali lámpák.
gyermek fa függesztékek. éjjeli fények. kültéri lámpák széles választékban kaphatók!
Baumít hőszigetelő rendszerek (2 cm-5 cm). díszítő vakolatok (300 féle színben).
Mediterrán burkoló kövek (Q,5-4cm). Áraink azálát tartalmazzák!

5500 Gyomaendrőd,Toldi út 111.
A mezöberényi úton, a helységnévtábla után 200 m·re.

Nyitva tarlás hétköznap: 8.00-t6117.30-ig; szombaion 8.00-161 1200-ig
Tel./fax: 06/66/284-528. mobil: 06/20/9657-647

Békés megye területén 40 OOO Ft feletti vásárlás esetén
DíJTALAN HÁZHOZSZÁllíTÁS!

AJÁNDÉKOZZON EGÉSZSÉGET!
Már most gondoljon Karácsonyra!
3 db bárány garnitúra 119800 Ft
birkagyapjú garnitúra 39900 Ft
báránygyapjú garnitúra 49900 Ft
birkagyapjú derékalj 17400 Ft
mágneses lepedő 14900 Ft
motoros ágyrács + latex matrac 110000 Ft
Elektroszmog megszüntetése +mágneses terápia együt!:
Carbon plusz matracvédő 19900 Ft

Válogathat kedvére a jó és a jobb matracok között:
Press Compact matrac 39900 Ft
Ortopéd merinó matrac 57 OOO Ft
Memory matrac 69 OOO Ft

ÚJDONSÁG!
Ortopéd Luxor matrac bevezető áron 54900 Ft
Standard méretek: SO-90x200; 160-1S0x200
Egyedi méretben is megrendelhető!

Békéscsaba, Petőfi u. 2. sz. Tel.: 66/442-967

TESeO Áruház üzletsorán. Tel.: 66/453-943

I I I

KINAI NAGYARUHAZ
GYOMÁN, aHősök útja 48. szám alatt.
Új ŐSZI és TÉLI áru érkezett!
GYERMEK • pulóverek

• nadrágok
• mellények
• szabadidőruhák

• cipők

NŐi, FÉRFI • pulóverek, kardigánok
• tréningfelsők

• szabadidőruhák

• farmer nadrágok
• motorosdzsekik
• cipők

ENDRŐDÖN, aFő út 16. sz. alatt (volt ÁFÉSZ-csemege)
Nyitva tartás: 8.00-17.00 óráig, szombaton 8.00-12.00 óráig
Várjuk kedves vásárlóinkat!

Gyomaendrödi Híradó • Gyomaendröd Város Önkormányzatának lapja. Felelös szerkesztó: Biró Károly
Kiadja: Gyomaendröd Város Képvlseló-testülete • 5500 Gyomaendród. Szabadság tér 1. • Tel./fax: 66/581-237. fax: 66/283-288

A kiadásért felel: dr. Csorba Csaba jegy.:ó • Készült: Balu Print Bt. Gyomaendrod. telefon: 06/66/283-489
E-maii: gyehirado@freemail.hu • TeIjesztik a gyomaendródl kereskedök. Engedélyszám: III/PHF/ 108/BE ISSN 1417-7390
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GYOMAENDROD VAROS
ÖNKORMÁNYZATÁNAK TÁJÉKOZTATÓ LAPJA
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IKARÁCSONYI KERESZTREJTVÉNYÜNK ....a 7. oldalon I .-.-.--_....-._- .,. ...,.~/ .... -~ ",

\ ..

_._--_.---

KELLEMES KARÁCSONYI üNNEPEKET

ÉS BOLDOG Új ÉVETKívÁN

A HlVATAL
,-...---) VALAMENNYI

.» DOLGOZÓJA,

l" DR DÁVID IMRE

/ POLGÁRMESTER"

\. DR CSORBA CSABA

.... JEGYZŐ,
i

\-' LAPUNK

,...,J SZERKESZTŐSÉGE
r.. '
, VAROSUNK
\'\

\ VALAMENNY l

) LAKÓJÁNAK!

f
!
\c

GENERALI BIZTOsíTÓ
Teljes körű ügyintézés

• kárfelmérés· korrekt, gyors kárrendezés
• vagyonbiztosítás (lakás, üzlet. üzem... stb.)
• kötelezö felelösség-, Casco-biztosítás
• életbiztosítás • nyugdíj-elötakarékosság
• egyéb módozatok az ügyfél igényeí szerint

GYOMAENDRŐDIKÉPVISELET:
Kiss Lajosné (Éva) Gyomaendröd, Madách u. 2/2.

Tel.: 66/284-989, mobil: 30/2660-788

A TARTALOM BÓL:
A Selyem Úti Óvoda rendezvénye 3. oldal
A polgárvédelmi felhfvás 4. oldal
A táncosok újabb sikerei 5. oldal
Rózsahegyi iskola sporteredményei 6. oldal
A Bethlen iskola hírei 5. oldal
Új képviselői fogadóiroda 8. oldal
A nyári vérszívókról -H.A.- 7. oldal

Suzukit szeretne?
Az újságokban mások már mindent
leírtak egy új Suzuki vásárlásáról

de csak nálunk van még
IjB'!~l'I ~~

SUZUKI

amiért minket érdemes választani!

Ugye
a pénz
Önnek

is
számít?

Részletes Információért keresse szalonjainkal.



2 GYOMAENDRŐDI HÍRADÓ 2005. DECEMBER

A képviselő-testületi ülés anyagából 2005. november 24-én

A felsorolt utcák mindegyikében megalakult az útépítő közösség a társulási
szerződés aláírásával. Ahozzájárulások mértéke minden esetben függ az útlársulás
tagjainak számától, azaz az utcában található ingatlanok számától (minél hosszabb
útszakasz esik átlagosan egy íngatlanra, annál többe kerül), és az út szélességétől
(minél szélesebb az út, annál többe kerül).

Ahozzájárulások mértéke a következő:

Hozzájárulás mértéke (%)

NAPIREND ELŐTTIEKBŐl
Aközmunka-pályázaton decembertől tizenöt főt, március Hől plusz 66 főt 

május végéig - érintő foglalkoztatási pályázatot nyert az önkormányzat, ahol saját
erő gyakorlatilag nem szükséges, mert aszociális alapból lehet ezt pótolni.

A belvízkárokkal kapcsolatban döntött a megyei Területfejlesztési Tanács, a
támogatási igényt felterjesztették aBelügyminisztérium kezelte központi vis major
kerethez. Ahivatalos kincstári kifizetések december nyolcadikával viszont lezárul
nak, tehát bizonytalan akifizetése ezen dátum után.

Aviszonylag hirtelen beállt téli időjárás nagyobb problémákat nem okozott a
város közlekedésében. Az utakat óvatosan sózzák, mert figyelemmel kell lenni
annak romboló hatására is.

A téli időjárással felbukkant a hajléktalanok problémája is. A városban a
Gondozási Központ foglalkozik velük, és igyekszik segítségükre lenni. Körülbelül
öt személyről tudnak, aki sajnos ebbe a körbe tartozik. Szükség esetén a Sallai
utcai (volt iskola) épületben lehet őket elhelyezni.

Az Ifjúsági lakótelepen és bizonyos körzetben csőtörés miatt volt, ahol az
ivóvíz zavarosá vált.

December 12., 13-án kezdődik anyugdíjasok karácsonyi csomagjának szoká
sos kiosztása. Acsomag tartalma is aszokásos lesz, kivétel, hogya kakaó helyett
süteményféle kerül bele.

Szeretne az önkormányzat más településekkel kistérségi szinten pályázni egy
15-20 fős autóbusz megvásárlására, a kiírás szerint, hátrányos helyzetű

kistérségek lehetőségeként. Tíz százalék saját erőt igényel egy kb. harmincmilliós
értékű busz. A közelebbieket ebben az ügyben a polgármesterek hamarosan
megtárgyalják.

Kihelyezett képviselő-testületi ülés lesz december 22-én az endrődi város
részben, az óvodában.

Megkezdődött afőbb utakon az utcanév-táblák kihelyezése. Folytatódik ajövő

évben is, ez után alakosságnak kell majd aházszámtáblákat beszereznie.
A Fő út-Hősök útja kereszteződésében álló újságos bódé zavarja aforgaimat

- mondta dr. Kovács Béla képviselő - és javasolta annak eltávolítását.
A Hősök útján folytatódik a hársfák ágainak nyakazása az áramszolgáltató

előírásainak megfelelően, és az elszáradt ágak eltávolítása.
Dezső Zoltán képviselő kérdésére Furka úr, afürdő igazgatója elmondta, hogy

aszauna működésében valóban műszaki probléma lépett fel, azt már elhárították,
valamint a bejáratnál a közeli épületek fülésének szerelése miatt történt a föld
felásása kézi erővel, ami így költségtakarékosabb megoldás.

Utcanév:

Hunyadi (IV. ütem)
Mikszáth K. (II. ütem)
Rózsa Ferenc
Népliget
Szabó Ervin
Décsi
Polányi (II. ütem)
Mohácsi
Zsák - Tulipán
Martos Flóra
Köztársaság
Budai N. A. (I. ütem)
Könyves Kálmán
Liliom
Kinizsi Pál
Dózsa György
Polányi (I. ütem)
Gárdonyi (II. ütem)
Bartók Béla
Körgát
Pásztor János
Ságvári (16-20 sz. kivételével)
Lehel
Szent Antal
Hantoskert

20
20
20
20
20
20
maximált
20
20
20
20
20
20
20
20
20
maximált
20
20
20
20
maximált
20
20
maximált

Hozzájárulás
(FVingatlan) (bruttó)

87967
90067
60284
75381
58039
66724

100 OOO
58671
67112
83258
55473
90730
58727
69664
69664
66161

100 OOO
67400
68833
74085
85358

100 OOO
60127
66161

100 OOO
Városüzemeltetési Osztály

NAPIRENDI PONTOKBÓl
Emelik az idegenforgalmi adót. 2006. január l-jétől 300 FVvendégéjszaka lesz

ennek összege.
Az Erzsébet ligetben új köztéri játszótér kialakításán dolgoznak. Ennek helye az

új rendezvénytér és ateniszpálya között lesz. Az új játszótér a3-5 és a6-14 éves
korosztály számára nyújt majd játéklehetőséget új elemeivel.

Az Erzsébet-ligeti buszöblök kialakítása (buszközlekedés) miatt több fát ki kell
Vágni, ezek száma mintegy harminc lesz. Ebből 22 a sport1elep melletti kerítést
szegélyezi, 8pedig aliget keleti határán áll. Zömében juharfákról van szó.

Gyomaendrőd képviselő-testülete novemberi ülésén jóváhagyta a
2005-2006. évben megépítésre kerülő új utak lakossági hozzájárulásának
mértékét. Aközbeszerzési eljárás során megkötött kivitelezési szerződésben szere
plő árak 1D-15%-kal meghaladják a korábban közölt becsült kivitelezési költ
ségeket, emiatt a lakossági hozzájárulások összege is emelkedett.

Bocsánatkérő levél... gyomaendrődi Apolló mozitól és azoktól a
fiataloklól, akik Vakvágányok című filmet nem tudták megnézni 2005. november 24-én!
A Vakvágányok c. 111m forgalmazója a Hungaricom, igazgatója Kálomista Zsuzsa,
valamint a Iilm szolgáltatója aland 8T ügyvezelője Petróczy Sándor. A megbo
csálhatallan ok az, hogya forgalmazó elfelejtette(l) elküldeni, feladni afilmet. .. 1

Csányiné

KIÁLLíT: AKossuth úti Óvoda Ovi-Galériájában Giriczné Varga Erzsébet
tanárnő "Úti élményeim" című kiállílása 2005 december 21-ig meglekinthetó'

A legutóbbi lapszámunk Székely-magyar barátság című leadott írásából
kimaradt Marsi János vállalkozó támogató neve. Szíves elnézését kérjük!

ÜNNEPl KÖSZÖNTŐ
Közeleg a Karácsony, a családok legmeghittebb. legszebb

ünnepe. és a 2006-os új esztendő. a maga kihívásaival. várakozá
saival és reményeive\. Ilyenkor ünneplőbe öltözte0ük lelkünket.
megcsendesül bennünk és körülöttünk a világ. Erdekes, hogy
ilyenkor jobban figyelünk egymásra, családunkra. környezetünkre s
talán magunkra is. Jó lenne, ha ez a csendesebb, szeretetteljesebb
légkör kísérné mindennapjainkat mindenkor. Az új év mindig telve
van új kihívásokkal. mindig többet s jobbat várunk. Reméljük
igazságosabb és biztonságosabb lesz életünk. - de ezért
magunknak is sokat kell tennünk.

Kívánom minden gyomaendrődi embernek. családnak. hogy
legyen meghitt. meleg az ünnep. jusson finom étel az asztalra,
kapják meg gyermekeik avárt ajándékaikat. Az ünnepre készülődve

ne feledkezzünk meg a nélkülözőkről. a magányosokról sem.
Kívánok az új esztendőben mindőjüknek mindenekelőtt jó

egészséget. kívánom, legyen egymáshoz türelmünk, figyeljünk és
vigyázzunk magunkra és másokra.

Kívánom, hogy sikeres örömöket hozó legyen az új esztendő

me\yben. hozzunk felelős, bölcs, jó döntéseket. hogy életünk igazsá
gosabb. biztonságosabb lehessen.

Minden olvasónak nagyon kellemes békés, boldog Karácsonyt.
és re_ményteli boldog új esztendőt kívánole t:'-- , n

Oszinte tisztelettel: tríliu, l 1::.
földesi Zoltán

az MSZP országgyűlési képviselője
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Megkérdeztük

A POLGÁRME8TERT
• Abesenyszegi evangélikus lemető állapotát kritizálják, hogy miért nem

tartják azt rendben?
Ez atemető sem az önkormányzaté, hanem tudomásom szerint az evangé

likus egyházé, az rendelkezik fölötte. Atulajdonoshoz kell fordulni ilyen prob
lémákkal.

• Jogosnak tűn6 állampolgári felvetések vannak az úgynevezett "szocpo
los" építésű, háznak látszó építményekkel szemben. Sok ember rossz véle
ménnyel van ezekről, s arendszerr61. Lehet-e valamit elérni - jó irányban - az
ilyet épít6knél?

Az építéshatóságon keresztül mi jó néhánynak nem adtuk meg a lakhatási
engedélyt. Viszont az ellen, hogya szocpolt mégis megkapják, nem tudunk
védekezni Az önkormányzat aszükséges intézkedést megteszi. Ott kellene job
ban ellenőrizni, ahol apénzeket adják.

• Ahelyi buszjárat, például Öregsz61őbe, bizonyos id6szakokban, nagyon
ritka. Lehet-e ezen segíteni? - kérdezi egy öregszőlői lakos.

Ha rendszeres vagy megfelelő számúabusszal utazni kívánók száma, akkor
abuszjáratot lehet alakítani Mivel avállalkozó gazdaságosan kíván üzemelni,
ezért egy-két utasérI nem biztos, hogy indít járatot. Egyébként minden évben
felülvizsgálatra kerül abuszjára!, kellő indokkal lehet változtatni amenetrenden.

• Az Iskola utcai útépítés során néhány helyen agyalogjárda tönkrement.
Kérdezik, hogy ki lesz-e javítva?

Ahol az építkezés miatt romlott el a járda, ott azt meg fogják javítani
Tapasztalat az, hogy ahol nincs kövesút, ott a járdát csak a legszükségesebb
helyen tudjuk megépíteni, de nem azért, mintha nem jogos igények lennének,
hanem, mert nincs rá pénz. így is elkészült a Fő úton egy jó darabon a járda,
készül majd a ligetben, az egyházi iskolához a bevezető út, de erre, sajnos,
nincs több pénz. Természetesen sok helyen nagyon kellene járda, de nincs rá
anyagi lehetőség.

• Közmeghallgatás mikor lesz, és milyen témában?
December 8-án, 17 órakor avolt Ipari Iskolában aSelyem úton, abelvízkár

talanítás, költségvetés és egyéb problémák, felvetések ügyében.
• Avolt Tourinform Iroda, az OTP mellett, mikor lesz használatba véve, és

ki által?
ANémet Kisebbségi Önkormányzat ideiglenesen használatba veszi, illetve

anehezen induló kábeltelevízió használja.
• Az utakon elgázolt állati tetemekkel kapcsolatban sokan kérdezik, hogy

hová kell bejelenteni azt, hogy elvigyék onnan, mert néha sokáig ott ékte
lenkednek?

Ameddig nem jelentik be, többé-kevésbé ott is marad. Egyébként amacs
ka, vagy kutya biztosan valakihez tartozott, tehát az utolsó mozzanatot is meg
kellene érte tenni, vagyis bejelenteni, vagy megfelelően elásni AGyomaszolg
Ipari Park Kft.-nek, vagy ahivatal műszaki osztályának kell bejelenteni.

• Lejárt afürd6igazgató ún. próbaéve. Hogyan voltak vele megelégedve 
kérdezik, illetve hogyan tovább?

Aképviselő-testület zárt ülésen meghosszabbította újabb négy évre ameg
bízását Furka úrnak. Ajelenlevők egyhangúlag döntöttek így, egyetlen képviselő

nem vett részt a téma tárgyalásán, kivonult. Örülök ennek akérdésnek, mert a
fürdő a városnak egy ékköve, gyöngyszeme, amit sokkal jobban meg kellene
becsülni Egyesek a fürdő problémáit, - mint az időjárás, apróbaüzem, segyéb
gondokat - úgy próbálják beállítani, mint megoldhatatlan feladatokat. Lesz még
jobb időjárás is, lehet rosszabb is, de túl leszünk apróbaüzemen és sok min
den máson, a fürdő üzemelni fog, kevesebb hibával. Ma a városnak terhet
jelent, de hosszú távon mások által ( fürdővárosok) is irigyelt, nagy lehetőséget

jelent. Gyomaendrődön néhány ember pedig kimondottan negatív ellenkam
pányt indított (hogy milyen érdekből, azt ők tudják). Aztán kérdezik, hogy miért
nincs kellő idegenforgalom, de az internetre felteszik aholtága!, mint szeny
nyezett vizet, sőt újságokban nyilatkoznak afürdővel kapcsolatban nem kimon
dottan pozitív éllel. Úgy gondolom, hogy meg kellene végre nyugodni, hosszú
távon afürdőt megbecsülni, és afürdő imázsát inkább emelni, segíteni, közösen
megpróbálva aproblémákat megoldani. Afelbukkanó gondokat először ott kel
lene felvetni első lépésben, ahová az tartozik, amikor időszerű és szükséges,
nem pedig nyillan - honlapon, sajtóban kiteregetni. Nem kellene kivinni a
felmerülő pillanatnyi problémákat, főleg amikor ezek zöme megoldható.
Azonban tudomásul kell venni, hogy némelyik megoldása pénzügyi nehézséget
okozhat.

Afürdőigazgató próbaideje lejárt. Természetesen nem vollunk mindig min
dennel megelégedve, ilyenkor a felügyelő bizottság, különböző bizottságok
áttekintették agondokat, megoldást kerestek. Tudomásul kell venni, hogy egy
rendkívül rossz nyár után vagyunk, és sajnos, gyér vendégforgalom volt. Az
ésszerű költségek a fürdővezető kezét megkötötték. Sok mindent kellett volna
még megvalósítani, de azok nyilván további veszteségeket okoztak volna. A
testület mindezt megtárgyalta, és meghozta az említett döntését.

MEGYEI OVI-KONFERENCIA A SELYEM ÚTI ÓVODA SZERVEZÉSÉBEN
KORSZERŰ EGÉSZSÉGNEVELÉS címmel rendezett megyei szintű Óvo

dapedagógiai Fórumol a Selyem Úti Óvoda 2005. november 3-án. A ren
dezvényt mintegy féléves szervező munka előzte meg. A meghívott vendégek
színvonalas előadásokat tartottak, részletesen bemutatva az egészségnevelés
egyes területein - környezet, táplálkozás, mozgás - milyen megvalósítandó fel
adatai vannak az óvodának, illetve aszakmai bemutatók gyakorlati tapasztalat
szerzésre is lehetőséget adtak. Afórum szakmai anyagáról kiadvány is készült,
melyet minden résztvevő megkapott A megyei szintű szakmai napon 16
település 26 intézményéből 120 pedagógus vett részt.

Az előadások meghallgatásán túl kötetlen beszélgetésekre is adódott
lehetőség, amikor vendégeinket és kollégáinkat vendégül láttuk az óvodában.

A nagyszámú érdeklődés megerősített bennünket abban, hogya fórum
témái időszerűek voltak, sok pedagógus kollégát elindítottak azon az úton, hogy
értékeljék nevelési programjuk egészséges életmódra nevelésének feladatait, és
lépéseke! tegyenek arra, hogya feladatokat tevékenységbe ágyazottan, acsalá
dokat, szülőket minél szélesebb körbe bevonva valósítsák meg

Rendezvényünknek a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola biztosított
helyet.

Szakmai programunkat támogallák: Gyomaendrőd Város Önkormányzata,
Békés Megye Közoktatási Közalapítványa, Békéscsaba (Pályázati támogatás),
KNER Nyomda Zrt., Gyomaendrőd, IPSZILON Kfi., Békéscsaba.

* * *

A Selyem Úti Óvoda Szülői Munkaközössége és az óvoda dolgozói
megköszönik mindazoknak a vállalkozóknak, magánszemélyeknek a támo
gatását, akik 2005, november 19-én megtartolI "OVI VACSORÁNKAT" tombola
tárgyaikkal vagy anyagi és egyéb támogatással segítették, és ily módon hoz
zájárultak alapítványunk bevételének növeléséhez.

Bevételünket a gyermekek megajándékozására Mikulás-ünnep keretében
és akarácsonyi megvendégelésre, játékok, mesekönyvek vásárlására fordítjuk.

Rendezvényünk támogatói: Péler Szabó Hajnalka. Vas-műszaki. Szonda Islván. Oávid
István. Vári Péterné, Szécsiné Csahóczki Anita. Szécsi Henrielta. Várti András, Farkasinszki Zsuzsanna,
Újlaki Szabolcs. Giricz László. Farkas Málé, Kovács Zoltán. Zsuzsi virágbolI, Lizák István. Margó virágbolt.
Szabó Istvánné, Vaszkó Béláné, Hínel Andrea. Szabó Erzsébel, Szabó KTSZ.. Árvai Péter, Oinya Imre,
OMart-Könyvesbolt. Autó-alkatrész bolt, Sebők & Sebők Klt .. Losonczi Lajos. Gellai Imre. Mágus-Comp,
Löveiné Márton Gizella, Kinai Áruház. Kereszles Tibor. Rövidáru boll. Kalamáris Paplr boll. Telepolc-dis
zkont. KNER-Nyomda, Csapó Laios, Sárika Rövidáru boll, Timár Zoltán, Apolló Mozi, OREHER-élterem,
Polgármesteri Hivatal. Forgó Frigyes. Varga Jánosné. Lakásfelszerelés-bolt. Andódi-könyvkötészet. Andi
butik és ajándék boll, Andor Károly, Szarka Csilla, Zöld-cukrászda. lIIaloázis. T-Mobile parIner.
Gyomalarm, Csapágy-boll. Koloh Judit fényképész. Fang-Ming ruházal. Bíró Károly, Farkas Gabriella,
Roslélyos Húsboll Kft.. MAMMUT·TECH KII., Wolfné Kereki Tünde. Pannika Poharazó. Zsuzsi illatszer
boll. Lancester Hedvig. Fasola Adeola, Biró Lászlóné, Szabó Anikó lod rász. StaIIrung Klt .. Gyomapack Kft..
Margó masszázs szalon. dr. Varga Géza. Privál Csemege boll, Haveida Jánosné. Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet. Farkas Antalné, Margó divalüzlet, Fülöp Imréné. Szujó KII' Sikér Klt., Feslékcentrum,
Tandi Ferencné. Szabó András. Bánfi Gyutáné, Bene Gábor. Tóth Zoltánné. Körös menti Vadásztársaság,
COLOR-Shop. Edil-Reformház. Egészségcenlrum. TURUL. HUNGEL. Ungvölgyiné Paulik Zsuzsanna.
Csapó Elek, Némelh Dezső, TITÁN-HÚS KII., Sarok Csemege. Vaszkó Lajos. Simon Mihályné,
Porubcsánszki Sándorné. Giricz Klára. Barják Imréné. Kovács Lászlóné. Omiliák Margil, Kert-Kivi Klt..
Knap Péter, Kónya István, Gellai Zsoll. Kovácsné Uhrin Erika. Ágostonné Farkas Mária. Szerelőné Szuió
Kalalin, Császárné Gyuricza Éva, Bárdi Zoltánné.
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ATemplomos Lovagrend hírei
A Templomos Lovagrend, az Élet Másokért Egyesület, valamint a

Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak Egyesülete anyár folyamán ruhaadományt
kapott Budapestről, Bereczki Zoltán tiszteletes úr segítségével, illetve
közreműködésével. Ezeket az adományokat két alkalommal raktuk ki, és mindenki
válogathatott belőlük. A tiszteletes úr a nyári melegben reggel bepakolta a
rakományt, lehozta Gyomaendrődre, itt segített bepakolni, majd újra visszavezetett
Budapestre. Hálát mondok kitartásáért, valamint aneki segítő Anettnek.

A ruhák, cipők igen hamar elfogytak, hiszen a rászoruló családok örömmel
pakolták meg azsákokat. Úgy érzem, jó szíwel vették ezt az adományt. Egy több
gyermekes családnak tudtunk adni hűtőszekrényt, ami nagy segítséget jelent nekik.
A szállítmányból jutott Hunyára, Dévaványára, Ecsegfalvára, Szeghalomra is.
Öregszőlőbe, az idősek otthonába is tudtunk vinni, valamint a Tulipános Óvoda
apró gyermekeinek is jutott ruha, ágynemű, asztalterítő, könyv.

Szeptemberben számítógépeket hozott atiszteletes úr, melyeket olyan fiatalok
nak adtuk, akiknek belátható időn belül nem lett volna lehetőségük hozzájutni.

Azt, hogy milyen szükség van ilyen adományok szétosztására az is bizonyítja,
hogy mostanság is kérdezik, mikor lesz legközelebb hasonló "akció". Agyermekek
és szülők, nagyszülők köszönték és köszönik folyamatosan, hogy részük lehetett
benne.

Az amunka, amit önkéntesen vállaltunk - bepakolás, szétosztás, eljuttatás 
kárpótolt mindannyiunkat azért, mert örömet tudtunk szerezni sok-sok embernek.
Közel 150-en részesültek az adományból.

Köszönetet mondok atiszteletes úrnak, aki aproblémát érzékelve fáradhatat
lanul segített, és mindenki neki köszönheti, hogy ez létrejöhetett. Külön köszönetet
kell mondanom Iványi Máriának és édesapjának, akik atelefonhívásomra azonnal
Jöttek, és kitartottak mellettem.

Természetesen segített Ungvölgyi János lovagtársam, valamint egyesületem
Jagjai: Balog Lajosné, Koloh Elekné, Tímárné Kozma Ágnes, Fülöpné Kiss Erzsébet,
Hársfalvi Zoltán és felesége szintén mindent megteltek, hogy sikerüljön avállalt
feladat. Sok-sok ismerösömnek és ismeretlen segitőnek is köszönetet kell mon
danom.

A kezdeményezés íolytatódik, mindenkinek egészséget kívánok csupán,
hiszen, ha az van, akkor lesz erőnk is atolytatáshoz.

VASZKÓ SÁNDORNÉ
Élet Másokért Egyesület elnöke, aTemplomos Lovagrend tagja

,.

AJANLATUNK HIDEG NAPOKRA
• Gyermek báránygyapjú garnitúra 24900 Ft
• gyermek ágyneműhuzat 2900
• birkagyapjú garnitúra 39900
• birkagyapjú takaró 19900
• csíkos mintás bárány garnitCira 49900
• 3 db báránygyapjú garnitúra 119.800
Agarnitúrába tartozik: 3 db párna, 3 db takaró, 3 db

derékalj! AKCiÓ A KÉSZLET EREJÉIG!
• mágneses lepedő

• vákuum matrac
• fenyő ágykeret (90x200 cm)
• gyapjú házicipő (36-46)
• gyermek gyapjú takaró
• gyermek gyapjú derékalj
• gyapjú vesemelegítő

Készülünk aKarácsonyral Kezdje nálunk avásárlást!
Mindent egy helyen!

Békésc~aba, Petőfi u. 2. sz. Tel.: 66/442-967 ft~
TESCO Aruház üzletsorán. Tel.: 66/453-943 ~'ih

Köszönet
Gyebnár Jánosné köszönetet mond mindazoknak, akik néhai fér

jének, Gyebnár Jánosnak, aGyomaendrődért kitüntető emlékplakettet
posztumusz megítélték! Nagy meghatódottsággal vette át a polgár
mester úrtól férjének, az apának, nagyapának járó megtisztelő díjat, a
család minden tagja nevében, s még egyszer köszönetet mond érte!

Segítsünk a rászoruló gyermekeken!
A Templomos Lovagrend Tiszántúli Komtúria és a

Templárius Alapítvány rendezésében jótékonysági
est lesz a Közösségi Házban (Blaha u. 21.)
december 9-én, pénteken 18 órától. Közre
működik: Uhrin Benedek, Kiss Alexandra, Pólus Viktor,
Pólus Krisztián, Biró Károly szaxofon és Schwalm Gyula
gitár. Az est fővédnöke Domokos László országgyűlési

képviselő. Belépő 200 Ft (december 1-jétől kapható a
Közösségi Házban, és más helyeken is). Ruhaneműt és
egyéb tárgyakat ez alkalommal nem gyűjtenek l Minden
érdeklődőt nagy szeretettel várnak a rendezők!

Agyomaendrödi Polgárvédelmi Iroda felhívása
• Hasznos tanácsok a télen közlekedólmek •

• Tájékozódjon az útviszonyokról (rádió, TV és KHT ügyeletek)1
Csak a téli közlekedésre felkészített, jó műszaki állapotú járművel

induljon el, különös tekintettel agumik állapotára.
• Havas időszakban agépkocsiban legyen hólapát, vontatókötél, alkal

manként kis mennyiségű érdesítő anyag.
• Övatosan válassza meg asebességet, ügyeljen arra, hogya gépko

csiból nem mindig észlelhetők a lokálisan lefagyott területekl

• Tartson biztonságos követési távolságot, vegye figyelembe a meg
növekedett fékutat!

• Ne kockáztasson az előzésnél!

• Amunkagépek mögött síkos az útszakasz, mert asó olvasztó hatása
nem azonnali, az ekék után pedig vékonyan tömör hó maradhat. Ezért a
sárga villogóval felszerelt gépek megpillantásakor már fokozatosan vegye
vissza asebességet, nehogy rácsússzon amunkagépre, és gyakori féklám
pa villantásokkal figyelmeztesse arra az önt követő járművet is.

• Lemaradva kövesse amunkagépet, és ne próbálkozzon az előzéssel,

nem tudja, milyen az út állapota amunkagép előtt.

• Ha szembetalálkozik munkagéppel, csökkentett sebességgel halad
jon el mellette, így elkerülheti, hogy szórás esetén anagyobb sószemek kárt
okozzanak gépkocsijában, és biztonsággal el tudja kerülni az ekéző jármű

méretén túlnyúló ekeszáinnyal való találkozást.
• Ha elakadás-veszélyes helyhez közelít, ne próbáljon meg azon átha

ladni (esetleg fokozott sebességgel), mert a balesetveszély lényegesen
megnő. Itt afő szabály az, hogya hóeltakarítást ne akadályozza agépkocsi.

• Kerülje az elakadást! Kezdődő hófúvás, intenzív havazás esetén a
legközelebbi lakott helyelérésekor helyezze biztonságba gépkocsi ját, úgy
várja be, míg az út ismét járható lesz. Az elakadt járművek akadályozzák a
hó eltakarítását, és a legnagyobb gondosság esetén is kárt okozhatnak
benne amunkagépek vagy a ráekézett hó.

• Az. elakadt gépkocsit lehetőleg ne hagyja egyedül az úton, vagy ha ott
marad, akkor értesítési helyet és módot jelöljön meg, feltűnően látható
helyen.

• Hosszabb utazásnál nem árt, ha takarót, tartalék ruhát és ennivalót is
becsomagol.

• Útközben időben gondoskodjon üzemanyagról!
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Timár Richárd és Kovács Fanni

ABethlen szakiskola hírei

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2. Tel.: 386-233, fax: 386-269

Állunk a lakosság és a közületek rendelkezésére az alábbiakkal:

&:
-ipari park menedzsment
- magas- és mélyépítő-ipari kívítelezés és szolgáltatás
- szemétszállítás
- szállítás, gépbérlet
- betonértékesítés, helyszínre történő kiszállítás
- teljes körű temetkezési szolgáltatás

Iskolánkban színes és tartalmas programokat szervezünk adiákok számára.
Hat éve minden évben pályázatot írunk egészségnevelési, egészségfejlesztési
témakörben. Ennek a pályázatnak részeként szeptember 28-án a falusi
vendéglátó 1/9. Fés 2/10. Fosztály osztályfőnökük, illetve tanáraik vezetésével
fantasztikus salátakölteményeket készítettek. Ugyanekkor a többi osztály a
Sport- és Egészségnap keretében túrázott, sportolt, egészségnevelési, szellemi,
ügyességi vetélkedőn vett részt, amely közös ebéddel zárult.

Október 6-án méltóképpen megemlékeztünk iskolai szinten az Aradi
Vértanúkról mind akét iskolarészben.

Október 13-án ifjúsági véradás volt az iskolánkban. Hosszú évek óta évente
kétszer, tavasszal és ősszel a
18 éven felüli diákok közül a
bátrak és az önzetlenek
vérüket adják, hogy segít
senek arászorulóknak.

Október 23-án az 1956
os forradalom és szabad-

ságharc évfordulóján iSkO-I~a~!!~~i!i~~lánk tanulói adták aszínvon- Pl...._~~,'tlllll:l
alas városi emlékmúsort.

Október 27-én "Egész-
séges életmód" témában vetélkedtek az osztályok.

November 1O-én az őszi szünet után tartottuk az iskolai gólyaavatót. Ajáték
avetélkedó után atanulók discozenére táncoltak.

November 1?-én "Bethlen Gábor-vetélkedőn" emlékeztünk meg iskolánk
névadója halálának 376. évfordulójáról.

November 24-én egészségnevelési, drogmegelőzési vetélkedőn mérték
össze az osztályok tudásukat.

Már megkezdődtek az előkészületek aMikulásra, aKarácsonyra és aszala
gavatóra.

Avetélkedőkön, megemlékezéseken kívül természetesen különböző szak
tárgyi, tantárgyi versenyeken vesznek részt atanulóink.

Helyesbítés: A legutóbbi lapszámunkban efényképpel közölt írás helytelen
volt. helyesen: a Szent Gellért katolikus iskola diákjainak ünnepi műsora az
endródi városrészben (október 23., Nemzeti ünnepünk tiszteletére) Az érintettek
elnézését kérjük!

1)6nt6h~n

fl :Kn~r T~R t~ne<:>gfli
Békéscsabán több, mint 50 éves múltra tekint vissza atársastánc moz

galom, melyet Nyíri Lajos bácsi indított el, majd folytatta leánya, Felczánné
Nyíri Mária férjével, Felczán Béla táncpedagógussal. Agyomaendrődi Kner
Tánc-Sport Egyesület egy kihelyezett tagozata is működött Békéscsabán
2001 óta. Ez év szeptemberétől a Nyíri Lajos TSE, valamint a Kner TSE
Békéscsabán közös erővel kezdte meg működésél. Mindkét egyesület
elnöke Tímár Krisztián. A Kner Tánc-Sport Egyesület így csak
Gyomaendrődön és Mezőtúron működik tovább.

Párosainkkal az elmúlt 3 hónap alatt számos versenyen és fellépésen
vettünk részt, nem csak hazánkban, de a határokon túl is. A
Gyomaendrődön megrendezett táncversenyen 11 döntős helyezést értünk
el, 1 hetedik, 3 hatodik, 1 negyedik, 4 bronzérem. Gyerm. I. latin: László
Zoltán-Márki Alexa, D ifj. latin: Stranszki Pál-Martinák Erika, C ifj. latin:
Bögre János-Pálfi Katalin, B felnőtt latin: Hajas Tibor-Kurilla Enikő és 1
aranyérem: Bjun. ll. latin: Kurilla László-Meszlényi Viktória párosok.

November 13-án az egri versenyen 7 párosunk vett részt, nagy
örömünkre öt pár a
döntőben is tán
colhatott. Itt elért
eredmények: 1
ötödik, melynek
birtokosa Nagy
Dániel-Hunya
Gyöngyi, 1 negye
dik, 2 bronzérem
D. jun. I. latin:
Tímár Richárd
Kovács Fann i, Né
meth Norbert-Kiss
Kata és 1 arany
érem D. ifj. latin:
Stranszki Pál
Martinák Erika.

Október 29-én
Spanyolországban
megrendezésre
került Junior II. la
tin világbajnoksá-
gon párosunk
Kurilla László--
Meszlényi Viktória
vett részt. A közel 80 nevezett páros népes mezőnyében a 49. helyen
végeztek, 10 helyezéssel megelőzve a másik magyar párost. Másnap
kiemeit Open versenyen két pár képviselte klubunkat. Felnőttek között Hajas
Tibor-Kufllla Enikő a26., míg aJunior II-es mezőnyben Lackó és Viki a18
ok lettek.

Párosainkkal nagyon sok fellépésen szerepeltünk és veszünk részt.
Többek között a csabai Kolbászfesztiválon, pályaválasztási napokon
Békéscsabán, gólyabálon Mezőtúron, táncgálán Füzesgyarmaton és
külföldön is, például Szerbia-Montenegróban igen kimagasló sikerrel. Az
elkövetkezendő hónapokban is sok munka vár ránk, hiszen december 3-án
Horvátországban indul Lackó és Viki egy nemzetközi versenyen, 4-én Latin
Ranglista, melyen Tibi és Enikő vesz részt. Decemberben aZalaegerszegen,
megrendezésre kerülő versenyre az összes párosunkat 2autóbusszal tudjuk
elvinni, asort Tíztánc Ranglistával zárjuk. November 26-án agyomaendrő

di Sportcsarnokban a Körös menti Táncegyüttes Alapítvány és Művészeti

Iskolája jótékonysági bált rendezett, ahol táncosaink részt vettek, és szín
vonalas műsorral mutatkoztak be. Kner TSE
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A Rózsahegyi iskola
sporteredményei

Szeptember 22-én Békéscsabán, a Nestlé Békés Megyei
Gyermekversenyén 12 fővel vettünk részt, ahol 2 arany- és 1 bronzérmet
szereztünk. A lányok 32 ponttal 3., a fiúk 22 ponttal 4-ek lettek. Az iskolák
összesített versenyében 54 ponttal a3. helyen végeztünk, így bejutottunk az
országos döntőbe.

Aranyérmeseink: 1993. Balázs Tímea, távolugrás: 422 cm. 1993. Burai
Ildikó, súlylökés 847 cm. Bronzérmes 1993. Fülöp Szilveszter, kislabada
hajítás: 48,50 m.

Szeptember 24-25. Debrecen, Serdülő Egyéni Országos
Bajnokságon, a két napon 6 versenyzőnk összesen 15 versenyszámban
indult, ahol 1 aranyérmet és pontokat érő helyezéseket értünk el.
Arany~rmesünk: 1991. Farkasinszki Mariann, gerelyhajítás: 34,72 m, ezzel
ORSZAGOS BAJNOK lett! Pontszerző helyezettek: Farkasinszki Mariann,
Farkasinszki Zita, Jónás Balázs, Gonda Martin, Szakál os Edina.

Szeptember 26-án, Gyomaendrődön Körzeti Egyéni Atlétikai
Versenyen 19 tanulóval vettünk részt, ahol 14 aranyo, 6 ezüst- és 6
bronzérmet szereztünk.

III. korcsoport: 60 mL Magyar Nikoletta 9,14 mp; távolugrás LBalázs
Tímea 396 cm; III. Kónya Gergő. Kislabdahajítás; I. Burai Ildikó 25 m; II.
Fülöp Szilveszter; III. Rafael Jenő. 1000 m; I. Balázs Tímea 3:46,81 p.; III.
Korsós Krisztina; I. Dávid Imre 3:31,24 p.

IV kcs. 100 m L Farkasinszki Zita 14,36 mp.; I. Jónás Balázs 13,18
mp.; II. Mészáros Dávid. Távolugrás I. Farkasinszki Zita 409 cm; I.
Mészáros Dávíd 497 cm; III. Strausz Máriusz. Kislabdahajítás I.
Farkasinszki Mariann 54,40 m; II. Tokai Gréta, I. Gonda Martin 75 m(isk
rek.), III. Strausz Máriusz. Súlylökés L Farkasinszki Mariann 10,00 m; II.
Szakálos Edina; III. Tokai Gréta. I. Jónás Balázs 11,33 m; versenyen kívül:
Gonda Martin 12,97 m(iskJek.). 2000 mL Szakálos Edina 8:12,85 p.; IL
Tokai Gréta; IL Gonda Martin.

Szeptember 30., Békéscsaba, Ügyességi Csapatbajnokság Megyei
Diákolimpiai Döntőn 9 tanulónk vett részt. Itt 3 arany- és 1 bronzérmet
érdemeltünk ki. I. hely: fiú súlylökés 10,57 m (isk. rek.) Csapattagok:
Gonda Martin 12,70 m; Jónás Balázs 11,70 m; Mészáros Dávid 9,45 m;
Farkasinszki Gergő 8,45 m. Fiú kislabdahajítás (L hely) 56,06 m(isk. rek.)
Csapattagok: Gonda Martin 69,44 m; Jónás Balázs 55,48 m; Mészáros
Dávid 50,40 m; Farkasinszki Gergő 48,97 m.

Leány súlylökés (L hely) 8,26 m. Csapattagok: Tokai Gréta 8,70 m;
Szakálos Edina 8,18 m; Lakatos Erzsébet 8,12 m; Balázs Tímea 8,05 m;
Kovács Ida 6,45 m.

Leány távolugrás III. hely 4,06 m. Csapattagok: Tokai Gréta 4,38 m;
Szakálos Edina 4,31 m; Balázs Timea 3,96 m; Lakatos Erzsébet 3,61 m;
Kovács Ida 3,35 m.

Október 12. Budapest, Ügyességi Csapatbajnokság Országos
Diákolimpiai Döntő. A két súlylökő csapatunk szerzett jogot az indulásra,
így 10 fővel vettünk részt a versenyen, és 1 ezüstérmet szereztünk. Fiú
súlylökés IL hely 11,35 m(isk. rek.) Csapattagok: Jónás Balázs 12,76 m;
Mészáros Dávid 12,35 m; Gonda Martin 11,91 m; Jónás Zsolt 8,38 m;
Farkasinszki Gergő 8,34 m.

Leány súlylökés VI. hely 8,68 m. Csapattagok: Tokai Gréta 9,01 m;
Lakatos Erzsébet 8,80 m (isk. rek.), Balázs Tímea 8,69 m (isk. rek.),
Szakálos Edina 8,22 m, Kovács Ida 5,12 m.

Összesen 59 iskola képviseltette magát az országos döntőn, ahol két
súlylökő csapatunk által elért 32 ponttal az előkelő 11. helyezést értük el az
összesített pontversenyben.

Október 14., Békéscsaba, Forg-Tech Kupa Országos Minősítő

Verseny. Ezen 34 fővel indultunk, ahol 3arany- és 7bronzérmet szereztünk.
Aranyérmes: 1994. Magyar Nikoletta 60 m: 8,70 mp; 1991. Farkasinszki
Zita távolugrás: 485 cm; 1991. Farkasinszki Mariann gerelyhajítás:
34,50 m. Bronzérmesek: 1991. Farkasinszki Mariann súlylökés, Gonda
Martin diszkoszvetés, Farkasinszki Mariann diszkoszvetés, Gonda Martin

A sikeres lanulók egy csoportjával Vaszkán tanár úr

súlylökés, Farkasinszki Mariann kalapácsvetés, Jónás Balázs kalapácsvetés
(33,92 mIsk. rek.) Farkasinszki Zita gerelyhajítás.

Október 8-9., Budapest. a Magyar Köztársaság Ügyességi
Csapatbajnoksága. Aszakosztályok megmérettetésén 7 versenyszámban 5
tanulónk indult a Békés megyei válogatott színeiben, ahol 2 aranyérmet
szereztünk.

Leány diszkoszvetés I. hely 27,35 m. Csapattagok: Farkasinszki
Mariann 28,80 m; Farkasínszki Zita 23,98 m; Szakálos Edina 18,88 m.

Leány súlylökés L hely 11,12 m. Csapattagok: Farkasinszki Mariann
10,92 m; Farkasinszki Zita 10,69 m.

Egy-egy csapat 5 főből állt, 4 tanulónak az átlageredménye számított.
Pontszerző helyen végeztünk még: fiú diszkoszvetés 6. hely (Gonda
Martin), fiú kalapácsvetés 6. hely (Jónás Balázs, Gonda Martin), leány
kalapácsvetés 4. hely (Farkasinszki Mariann, Farkasinszki Zila, Gonda
Barbara, Szakál os Edina). Atlétikai szakosztályunk legeredményesebb
versenyzője Farkasinszki Mariann ebben az évben öt országos bajnoki
címet és kél bronzérmet szerzett. így 14 éves kora ellenére immár nyolc
szoros országos bajnok!

Vaszkán Gábor testnevelő tanár, atlétika szakedző

Mazsorett-verseny eredmények
Agyomaendrődi Színfolt Mazsorett Csoport 2005. október 2-án aMagyar

Divattánc Egyesület által meghirdetett versenyre nevezett be. Budapesten, az
Erzsébet Színház adott helyet atöbb száz fiatalnak, tehetségük bemutatásához.
Balett. aerobic. mozdulatművészet, free style, néptánc, latin táncok. mazsorett
tánc stb kategóriákat hirdettek arendezők.

ASzínfolt Mazsorett Csoport induló, show-lánc duó, szóló kategóriában
egyaránt nagy tetszést aratott anemzetközi zsűri körében, híszen míndegyík
ben első helyezést érdemeltek ki, sőt olyan magas pontszámokat értek el,
hogy "Arany minősítéssel" is jutalmazták őket egy külön-díj kíséretében.

A négy első helyezés és a magas szintű teljesítmény feljogosította a
gyomaendrődi lányokat arra, hogy október 28-án indulhattak egy nemzetközi
versenyen is, amely azért volt nehéz és érdekes, mert anemzetközi zsűri nem
kategorizálta a táncosokat, minden táncos produkció! egy kalap alá vett! A
színpadon nyújtott pillanatnyi teljesítményük, felkészültségük, táncos múltjuk
és tehetségük alapján döntöttek a helyezésekről. A háromnapos megméret
tetés után színpompás gálaesten adták át ahelyezésekért járó díjakat és jutal
makat. Agyomaendrődi mazsoretteket bronz-díjban részesítették.

Hunya Jolán mazsorett csop. vezető

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

szombat: 9-12-ig • Hétfő szűnnap!
··iJw.;:1.tl';i;j;i:{{i:zi~l«il~'ii;:i;.;;·itf,7~,;AI~~:iiiI.Jl~:(jQ;;"\S;!i:.~fJ.'ii';;'1iffihi.::i;:'!f[\;i.~'f;i';~I~){Ü';j.:i;;"~Juii~·í·~YJ;1!.i.1#;:rJ;·~rf:··
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KERESZTRELYTVENY
Az itt közölt keresztrejtvény helyes

megfejtését beküldők között az alábbi
üzletek felajánlásait sorsoljuk ki:

Dávid Ker Plusz élelmiszerüzlet,
Hősök tere, 2x1000 Ft vásárlási
utalványa

Dávid Mátyás élelmiszer üzlete,
Hősök tere, egy üveg pezsgő

Gschwindt és Társa élelmiszerüzlet,
Rákóczi-Hősök útja kereszteződésben,

3x500 Ft vásárlási utalványa
Molnár Albert, az üMart Könyvesbolt,

Fő út, 3 könyvajándéka
Kert Kivi Kft. élelmiszerüzlete, Selyem

út 3x500 Ft vásárlási utalványa
SI KÉR Kft. üzleteinek 4x500 Ft vásár

lási utalványa.
A megfejtés beküldési (beérkezési)

határideje 2005. december 20., a Híradó
szerkesztőségének címére: Híradó,
"rejtvény", Gyomaendrőd, Szabadság
tér 1. sz.

A szerencsés nyertesek postán/kéz
besítő útján kapják meg a nyeremény
átvételére jogosító értesítést. Sok
szerencsét!

An'lit a szúnyogokról t

HORGÁSZZSÁKMÁNY,' .

.·H:

dni kell
Ebben az évben a sok eső miatt nagyon elszaporodtak a szúnyogok.

Alföldünkön, de főleg ezen avidéken asok állóvíz (Holl-Körösök), valamint akölötl
talaj miatt a lehullott csapadék a laposabb szántóföldeken, házi kis kertekben
tartósan, akár heteken át megmaradI. A szúnyog lejlődése, átalakulása vízben
történik. Ezért a nőstény a petéit éjjel vízbe rakja le, amelyek ragadósak, és
egymáshoz tapadnak. Az így lerakotl 200-400 pete szabadon, egy csomóban lebeg a
viz tetején. A petékböl a kukacok pár óra alatt kibújnak. Amennyiben megfelelően

meleg avíz (24-28 OC) úgy egy hét is elégséges akukacok átalakulás lolytán történő

kifejlődéséhez. Az Alföldön adalos szúnyogfajta okoz bosszúságot az embernek.
Akikell kukac lesle több szelvényből áll, melyeken serlék vannak, amozgás biz

tosítására. Az első szelvényen van afei, az utolsón pedig alégcső. Fejjel lefelé, füg
gőleges helyzetben van a vízben, amikor levegőt vesz fel a kidugolt légcsövön
keresztül.

Kifejlődésének első fázisa avedlés, mely háromszor történik meg. A negyedik
alkalommal már bábbá fejlődik. Abáb zömök alakú, és fejjel avíz szintje felé forditja
testél. Afején kél légcső van (szarv), ezzel lélegzik. Igen gyorsan mozog, afarka segít
ségével. Amozgás következtében megreped abőre, és kidugja lábait, testét, és végül
szárnyait Aszáradás idején még abáb külső burkán marad, majd lassú mozgással
repülni kezd. Emberi, vagy vékony bőrű állat vérével táplálkozik, szívó szájszervének
segítségével.

Vannak olyan fajok, amelyek betegséget terjesztenek. Ilyen a mocsárláz vagy
malária (hideglelés). A mocsárlázban szenvedő ember vérének felszívása után a
szúnyog bélcsatornájába kerül a betegséget okozó csíra A csíra fejlődése után a
szúnyog nyálmirigyébe jut. szúrásával egészséges ember vérébe kerül, és fertőzést

okoz. Aszúnyogok ellen védekeznünk kell. Csípésének helye nagyon viszket, és meg
duzzad abőr. Az udvarokon lévő lócsákat szünlessük meg. Az esővizet felfogó edény
ből sűrűn cseréljük avizet Az utcán lévő árkokat takarítsuk, hogy biztosítsuk a víz
ellolyását alej lő irányába. Abékák jó szolgálatot tesznek, mert szívesen fogyaszt ják a
vízben élő szúnyogkukacokat. bábokat. hasonlóképpen ahalak is. Mindkét állat leg
fontosabb tápláléka a szúnyogkukac. A kifejlődött szúnyogokat a fecskék és a
denevérek kergetik eredményesen. Ezért van az, hogy vizes, fás kertek felett cikáznak
afecskék addig, míg ősszel melegebb vidékre nem költöznek (szeptember közepe).

A szúnyogok mellett sok egyéb rovar is elszaporodott a nyár folyamán. Soha

ennyi légyfélét. fülbemászót, darazsat stb. nem tapasztalIam kertemben. Ezért szokás
szerint. sörösüveghez hasonló edénybe cukros-eceles vizet (1 dl) tettem.

A téli fagyok állal megtizedelt szőlővesszőkön a termést ellepték a darazsak,
legyek, méhecskék. Akár növeléséhez hozzájáruII még anedves, esős idő, lassú érés,
melynek eredményeként a rothadás nagyfokú lett. Ugyanis akertemben két hétig állt
avíz. Csaléteknek szeptember 7-én akaszlollam ki az üvegeket, és esorok írásakor,
október 22-én szedtem össze. Amennyiben légy vagy darázs mászik be az üvegbe,
úgy azok a hengeres belső részen körbejárnak és amikor elfáradnak beleesnek a
folyadékba. Felfelé, az üveg nyílásához nem mennek. A kihelyezett 6 üvegből a
következőkel számollam meg: légy: 893 db, darázs: 81 db, méhecske 124 db, össze
sen 1098 db. Sajnos, darázsból keveset fogtam, ezéri jövőre kísérletet teszek az ecet
és acukor arányának megváltoztalására. Az utóbbi másfél hélen már csak elvétve, a
déli órákban lehetett látni, amint dézsmálják a szőlő bogyóit. A darázs igen fázós
rovar, ahűvösebb időben megdermed ateste. Érdemes apadláson, eresz alall meg
figyelni fészküket, és bőr vagy gumikesztyűvel például összeszorítani, hogy pusztul
janak el.

A légy az utóbbi három héten szintén megfogyatkozott. Oka az, hogy a
légypenész ellepi testüket, sőt még a belső szerveiket is. Ezért legyengülnek, és
elpusztulnak. Nagyon szapora rovar, mert a nőstény 15 perc alatt képes 65-70 petét
lerakni aszemétbe, húsra, elpusz\ull állatokra, nedves ételekre ... A pelékből akuka
cok 20-30 óra alatt kelnek ki. Az általuk termelt nedves anyag fölöllébb gusztustalan
és veszélyes is. Amennyiben ilyen kukac az ember bélcsatornájába kerül, otllovább
él, és átfurhatja a bél falát, esetleg egészséges szervbe kerülhet, ahol súlyos
betegséget okozhat.

Akukac kifejlődése után bebábozódik, és 12-14 nap múlva kikel alégy. Akifej
lett szárnyas rovar testét szőrök borítják, hozzátapadhatnak különböző fertőző

betegségeket okozó vírusok, baktériumok (kolera, tífusz, pestis stb.).
Egyes madarak, rovarok segítenek nekünk az irtásukban. Ilyenek afecske, rozs

dafarkú, százlábúak, rablópoloska, fürkészdarazsak. Afentiek érdekében mi, szenvedő
alanyok, tegyünk meg mindent pusztításuk érdekében (légyragasztó, különböző

rovarirtók). Asokfajta légy közül aházilégynek jellemző tulajdonsága, hogy pihenés,
figyelés közben a függőleges falon feje a föld felé (lefelé) van. Hogy miért, ez még
megfejthetellen abiológusok számára. Hunya Alajos
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Levelezési cím:
DOMOKOS LÁSZLÓ,
5500 Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. út 47.
Telefon: 06-20-9164-720
E-maii: laszlo.domokos@fideszhu

A fogadó iroda létrehozásában a környező települések
összefogása nagyban segített. Eljött a megnyitóra például
Dankó Béla, kondoros polgármestere, aki támogatásáról
biztosította Domokos Lászlót a következő parlamenti
választásokon, s hangsúlyozta, hogy Domokos képviselő

tenniakarása és segítőkészsége valószínűleg nem lankad
a következő ciklusban sem, megválasztása esetén.

A megnyitó hivatalos végszava az volt, hogy mindenkit
nyitottsággal , melegséggel várnak és állnak ren
delkezésre. A képviselői iroda fogadó ideje:

Qj képviselői iroda Gyomaendrődön

November közepén állandó irodát nyitott a Fidesz a
Bajcsy-Zsilinszky és a Fő út kereszteződésében, a Bajcsy
Zs. út 47. szám alatt. Domokos László országgyűlési

képviselő elmondta az ünnepélyes megnyitón, hogy az
állandó iroda jogos igényt elégít majd ki, hiszen bárki
egyéni gondjaival, vagy kisebb-nagyobb csoportok prob
lémáikkal felkereshetik ezután a fogadó irodát. A segít
séget, legyen az parlamenti, vagy önkormányzati szintű, a
képviselő úr legjobb tudása szerint fogja nyújtani, és
megoldást keresni a problémákra. A település és a
képviselői körzete is több évtizedes elmaradásban van,
amit ezen iroda létrehozásával és működtetésével igyek
szik fejlődésében felkarolni. Ide jöhetnek a körzetből is,
természetesen, a lakosok, hiszen szinte a hét minden
napján nyitva áll majd. Domokos képviselő úr említette a
tennivalók között a környék közútjainak végleges rend
betételét, a szövetkezeti üzletrész-ügy valamilyen szintű

megoldását, de a felvidéki magyarság kitelepítése és
kártérítésének igényéről is beszélt.

NYITVA TARTÁS
(2005. november 14.töl)

15.00-17.00 óráig
15.00-17.00 óráig

9.00-12.00 óráig
15.00-17.00 óráig
15.00-17.00 óráig
15.00-17.00 óráig

csütörtök:
péntek:

Hétfő:

kedd:
szerda:PATyoLAT CYOMÁN

A KOSSUT~ u. 18. sz. AlAn (AZ UdVARbAN)

VEqYTiSZTíTÁS, RUHAfE5TÉS, MOSÁS, bŐRRUHÁZAT TiSZTíTÁSA

kEdvEZŐ ÁRON, Rövid HATÁRidőRE.
NyiTVA: HÉTfőTől pÉNTEkiG 9-l ~ óRÁiG

KözülETEkNEk kÁZTÓI kÁziG szÁllíTÁsi

Tisztelt Lakosság!
Felhívjuk figyelmüket, hogy a Városi Családsegítő Központban

szociális információs szolgáltatás vehető igénybe.
A szolgáltatás célja: a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó

ellátásokat és szolgáltatásokat igénylők megfelelő tájékoztatást kapjanak az
ellátások hozzáférhetőségével és az igénybevételükre vonatkozó szabályokkal
kapcsolatban.

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁST NYÚ,ITUNK:
Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátásokról
• időskorúak járadéka
• rendszeres szociális segély
• lakásfenntartási támogatás (fútéstámogatás)
• ápolási díj
• átmeneti segély
• temetési segély.
Természetben nyújtott szociális ellátásokról
• köztemetés
• közgyógyellátás
• adósságkezelési szolgáltatás (közüzemi díjtartozás, közösköltség
hátralék,' laklJérhátralék).

Gyermekek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátá
sokróI

• rendszeres gyermekvédelmi támogatás (étkezési térítési díj formájában
is adható)

• rendkívüli gyermekvédelmi támogatás.
Az elso lakás megszerzéséhez nyújtandó önkormányzati támo

gatásról
Családtámogatási ellátásokról (Magyar Államkincstár)

• családi pótlék
• gyermekgondozási támogatás (GYET)
• gyermekgondozási segély (GYES)
• gyermeknevelési támogatás
• anyasági támogatás
• rokkantsági nyugdíj.
Társadalombiztosítási és foglalkoztatáshoz kapcsolódó ellátá-

sokróI.
Fogyatékossággal összefüggő ellátásokrál.
Az ellátások igényléséhez szükséges iratokról.
Amennyiben a fent említett szolgáltatásokban segítséget igényelnének,

keressék Kovács- Győrfi Erzsébetet, a Városi Családsegítő Központ 8. számú
irodájában, aFő út 2. szám alatt, vagy telefonon 282-560.

fPZ$§{':M=~~==3S:GiSI=~S8Sll\1:==~

~ ~/I•• _._-
N. e::;,~ varroda Gyomaendrőd, Kossuth u. 18. alatt

I Varrodámban vállalom: női felsoruházat I~
M hozott anyagból, gyermek mérettől a női extra méretig egyedi mére!
B szerint felsőruházati termékek készítését. Szoknyák, blúzok, nadrá-
~ gak, alkalmi ruhák, kasztümök, alkalmi és táncruhák készítését is.
i Nyitva tartás: ahét minden napján 8-17 óráig.
~ Gyors határidő, kedvező árak. Telefon: 66/386-479/23. 06/30/5648-
~====a;;a'23<'===========~
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Az idösek megbecsülése
Szocialisták az igazságosabb nyugdíjakért, az időskor biztonságáért

Nyugdíjkorrekciós intézkedések tervezete 2006-2010

Az Idősügyi Tanács 2005. februári ülésén - az ülésen atémát érinlően
elhangzott kérésre tekintettel - aminiszterelnök úr megbízta az Országos
Nyugdíjbiztositási Főigazgatóság főigazgatóját, hogy vizsgálja meg a
nyugdíjak között létrejött aránytalanságokat, torzulásokat, az azokat
előidéző okokat, és modellszámítások végzése, elemzése alapján tegyen
javaslatot ezek enyhítésére.

A kormány 2006-2010 között 5 éves programot indít a nyugdíjak
összegében meglévő igazságtalanságok enyhítésére, a nyugellátások
differenciált, az éves rendes nyugdíjemelésen felüli növelésére. Aprogram
5 év alatt több, mint 130 milliárd forint- anyugdíjasok túlnyomó több
ségét érintő - többlet nyugdíjemeléssel igazságosabbá teszi a nyugdí
jarányokat, és biztonságosabbá több millió idős ember életét.

Anyugdíjkorrekciós intézkedésekre nyolc lépésben kerül sor. Ez mint
egy folytatása a nyugdíjszínvonal 2003 és 2006 közötti, a bevezetésre
került 13. havi nyugdíj, az özvegyi és méltányossági, emelések útján meg
valósult eddigi intézkedéseknek.

1. 2006-ban 50%-ról 55%-ra emelkedik asaját jogú nyugdíjjal nem
rendelkező özvegyek nyugdíjának mértéke.

Jelenleg a saját nyugdíjjal nem rendelkezők elhunyt házastársuk
nyugdíjának 50%-ára jogosultak. 2006-tól aszámukra megállapított özv
egyi nyugdíj mértéke 55%-ra emelkedik. Ez adöntés vonatkozik mind az
eddig megállapított, mind ajövőben megállapításra kerülő nyugdíjakra.

Az emelés 180-190 ezer, többségében idős, egyedülálló özvegyi
nyugdíjast érint, és átlagosan havi 3600 Ft-tal, lO%-kal növeli a
jövedelmükeL Költségvetési kihatása 8 milliárd Ft.

2. 2007-ben 55%-ról 60%-ra emelkedik asaját jogú nyugdíjjal nem
rendelkező özvegyek nyugdíjának mértéke

Az intézkedés újabb 10%-os, átlagosan 3600 Ft-os nyugdíjemelést
jelent az érintett 180190 ezer embernél. Költségvetési kihatása 8milliárd
Ft.

3. 2007-ben aszolgálati idő hossza szerint differenciáltan emelkedik
az 1987. végéig megállapított saját jogú nyugdíjak összege

A legidősebb - és éppen ezért jövedelmük kiegészítésére már sem
milyen módon vállalkozni nem tudó - nyugdíjasok ellátása:

Nemek szerint difterenciáltan (nők 5%, férfiak 3%).
A 29 évnél több szolgálati idővel rendelkezők (nőknél 27 év) töb

bletévenként további 0,5%-os, de legfeljebb további 10%-os emelésben
részesülnek

AJ. emelés 670-680 ezer nyugdíjast érint, és átlagosan havi 3400 Ft
tal, 6,1 %-kal növeli ajövedelműkeL Költségvetési kihatása 27 milliárd Ft.

4. 2008-ban aszolgálati idő hossza szerint difterenciáltan emelkedik
az 1991-1996 között megállapított saját jogú nyugdíjak összege

Az ebben az időszakban kedvezőtlen feltételekkel nyugdíjba mentek:
egységesen 4%-os emelésben részesülnek
a29 év fölölli szolgálati évekre további évi 0,5%-os, maximum 10%

emelés jár (a szolgálati idő korrekciója arányosan kiterjed a rokkantsági
nyugdíjasokra is).

AJ. emelés 760 ezer nyugdíjast érint. AJ. emelés átlagos mértéke 7,4%,
havi több mint 4000 Ft. Költségvetési kihatása 37 milliárd FL

5. 2009-ben egységesen 2%-kal emelkedik az 1988-1990 között
megállapított saját jogú nyugdíjak összege.

Ezekben az években viszonylag kedvező feltételek mellett került sor a
nyugdíjak megállapításra, ezért nyugdíjuk magasabb az átlagnál. Ez
indokolja, hogy az emelés mértéke kisebb, mint más csoportoknál,
egységesen 2%.

Az intézkedés eredményeképpen 320 ezer nyugdíjas nyugdíja
emelkedik állagosan 1200 Ft-tal. Költségvetési kihatása 4,5 milliárd Ft.

2009-ben újabb 4%-kal emelkedik az 1992-1995 között megállapí
tott saját jogú nyugdíjak összege.

A 2008. évi átlagosan 7,4%-os - az 1991-1996 között saját jogon
nyugdíjazottak teljes körét magában foglaló - emelést követően az
1992-1995 között megállapított nyugdíjak további, egységesen 4%-kal
emelkednek, mivel ezekben az években voltak a nyugdíjba vonulás
feltételei a legkedvezőtlenebbek.

Az intézkedés 490 ezer nyugdíjast érint, az emelés átlagos összege
havi 2200 forint. Költségvetési kihatása 13 milliárd Ft.

6. 2009-ben újabb 4%-kal emelkedik az 1992-1995. között megál
lapított saját jogú nyugdíjak összege.

A 2008. évi állagosan 7,4%-os - az 1991-1996 között saját jogon
nyugdíjazottak teljes körét magában foglaló - emelést követően az
1992-1995 között megállapított nyugdíjak további, egységesen 4%-kal
emelkednek, mivel ezekben az években voltak a nyugdíjba vonulás
feltételei a legkedvezőtlenebbek.

AJ. intézkedés 490 ezer nyugdíjast érint, az emelés átlagos összege
havi 2200 forint. Költségvetési kihatása 13 milliárd Ft.

7. 2009-ben egységesen 4%-kal emelked ik az 1997-1998-ban
megállapított saját jogú nyugdíjak összege.

AJ. ebben a két évben az induló nyugdíjak megállapítási feltételei
átmenetet képeztek akorábbi kedvezőtlen és amár agazdasági fellendülés
időszakában megállapított nyugdíjak között.

kl intézkedés mintegy 160 ezer nyugdíjas havi nyugdíját emeli
átlagosan 2300 Ft-tal. Költségvetési kihatása 4,5 milliárd Ft.

8.2010-ben már új szabály szerint kerül sor arokkantsági nyugdíjak
megállapításakor a szolgálati idő figyelembevételére, és ennek
megfelelően emelkedik az 199Hől megállapított rokkantsági nyugdíjak
összege.

Jelenleg a rokkantsági nyugdíjak megállapításakor - különösen a
fiatalabb korban megrokkantak esetében - a szabályok a szükségesnél
kevésbé veszik figyelembe, hogya megrokkanásig megszerezhető szol
gálati idő erősen függ a megrokkanáskor betöltött életkortól. Indokolt
lenne, hogya rokkantsági nyugdíjaknál az életkor szerint arányosítva, a
mostaninál erőteljesebben jelenjen meg, hogy valaki az aktív életsza
kaszához viszonyítva mennyit töltött munkával. Az új szabályok nem csak
az újonnan megállapított nyugdíjakra vonatkoznának, hanem 201 O-ben
visszamenőleg átlagosan 6-7 év szolgálati idő-kiegészítést kapnának az
1991-től megállapított rokkantsági nyugdíjak is.

Az intézkedés 540 ezer rokkantnyugdíjas nyugdíjának átlagosan
9-1O%-os. havi 5000 Ftos emelését eredményezné. Költségvetési
kihatása 32 milliárd Ft.

Anyolc lépésből álló intézkedés-sorozat ateljes saját jogú nyugdíjas
állományra vetítve 6,9%-os (4000 forintos) nyugdíjszinvonal-emelkedést
jelent, és anyugdíjarányokatlényegesen rendezettebbé teszi. Az öregségi
nyugdíjak teljes állományának színvonal-emelkedése 5,3% (3300 forint),
a ténylegesen érintettek körében ez 6,8% (4000 forint). A rokkantsági
nyugdíjak körében anövekedés 10,7% (5600 forint). Mindemellett az 50
százalékos özvegyi nyugdíjak 60 százalékra emelkednek.

A8 lépésen túli elképzelésekről a következő számban tájékoztatjuk a

kedves Olvasót. ~'

\ \ \
J\ \

--- ' ../ Babos Lászl ó
MSZP városi szerv. elnöke, az Országos Választmány tagja
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764
1240

2246

1594
1500

94
652

O
2246
1482

Tárgy évi
1055
1055
185
185

1240
1240

Gyomaendrőd, 2005. év

O
2362

711

1846
1800

46

Csapadékmérő

2005. október 20. és november 20. között
lehullott csapadék mennyisége Gyoma
endrődön: 4,5 mm volt. A fagyok beálltával
szüneteltetjük a csapadékmérést. -H.A.-

Eredménykimutatás (ezer forintban)

A) Befektetett eszközök
A) ll. Tárgyi eszközök
B) Forgó eszközök
B) IV. Pénzeszközök
Eszközök összesen
D) Saját tőke

D) I. Induló tőke

D) It. Tőkeváltozás
Ebből tárgyévi eredmény
Források összesen

A) Összes közhasznú tevékenység bevét. 2362
A) 1. Közhasznú célra
Működésre kapott támogatás

A) 1.b. Államháztartás alrendszerétől
A) 1.c. Más adományozótól és 1%-ból
A) 2. Közhasznú lev. származó bev. 516
81 Vállalkozási tevékenység bevétele
C) Összes bevétel
D) Közhasznú tevékenység költségei

Ebből

Anyagi jellegű ráfordítások 101 77
Személyi jellegű ráfordítások O 39
Érlékcsökkenési leírás 51 60
Egyéb költségek 559 1306
E) Vállalkozási tevékenység költségei O O
F) Összes tevékenység költségei 711 1482
G) Adózás elötti eredmény 1651 764
I) Tárgyévi eredmény 1651 764

Az egyesülel vezető tisztségviselői munkájukaltársadalmi munkában végzik.

Záradék: aMérleget és Eredménykimutatást avezetőség jóváhagyta.
Közhasznúsági záradék: jelentősebb változások: verseny szervezése-utaztalás

versenyekre-edzőtábor.

Kajakosaink sikeres éve és közhasznúsági jelentése
Mérleg (ezer forintban)

Elöző évi
675
675
215
215
890
890

3
887
1651
890

A kajakosok idősZámítása nem január i-jéhez kötődik, hiszen az idei
versenyekre már az előző év őszén megkezdlük a felkészülést a téli alapozással.
Szerencsére versenyzőink felkészülését semmi nem háborította. Igaz, hogy vízi
telepünk csak félkész állapotban van, de az alapvető feltételeket biztositani tudjuk, s
Kovács Gábor edző szakmai houáértése is houájárult ez évi sikereinkhez.

A téli hónapokban januárig heti öl, januártól pedig heti hat alkalommal volt
edzés, ahol úszással, tornatermi, kondicionáló és futó edzéssel készültünk
Koratavasszal, ahogy az időjárás engedte, vízre szálllunk. Első versenyünk aMagyar
Maratoni Bajnokság volt, amit Győrben rendeztek május 13-15-én. Egyesülelünk 5
versenyzővel képviseliette magát ezen a nagyon kemény, emberpróbáló versenyen,
ahol akorosztályuknak megfelelő 10 km-es távon indultak. Kimagasló eredményt ért
el Fazekas Nándor az országos IV. helyezésével. Következő versenyünk a Régiós
Diákolimpia volt Szegeden. Itt a tél az Országos Diákolimpiára való bejutás volt.
Eredményeink: 4 I. helyezés, 2 II. helyezés. 5 III. helyezés.

Az Országos Diákolimpiát Sukorónrendezték, ahol versenyzőink hat számban is
diákolimpiai bajnoki címe! szereztek. Emellett 2 ezüst, 2 bronzérmet is hazahoztak.
Euel nem csak a klub, hanem városunk két iskolájának. a Kis Bálint Általános
Iskolának és aSzent Gellért Katolikus Általános Iskolának ahírnevét is öregbílették.
Bajnokaink: HUNYA GYÖNGYI. ÁGOSTON KATA, KÉRI VIRÁG, T6TKA SÁNDOR,
GYARMATI BALÁZS, KISS CSABA és FAZEKAS GYÖRGYI. Ők a Békés megyei
Diákolimpiai Bajnokok ünnepségén is részt vettek aCsaba Centerben.

Soron következő versenyünk a békésszentandrási Simon-Fiala Emlékverseny
volt. Ezen 1 első, 2 második és 3 harmadik helyezést szereztünk. Majd egy hét
edzőtáborban vettünk részt Szarvason, ahol napi három edzéssel készültünk aVidék
és Magyar Bajnokságra. A Vidék Bajnokságot Sukorón rendezték, aminek télje a
Magyar Bajnokságra való bejutás volt. Innen egy vidék bajnoki címmel, 2 második
és kettő harmadik helyezéssel tértünk haza. Következő hétvégén Szarvason vettünk
részi aKörös Kupán, ahol 1első és 2második helyezést szereztünk.

Sajál versenyünket. aViharsarok Kupát immár 8. alkalommal rendeztük meg. A
kétnapos versenyen 13 egyesület velt részt, több, mint 400 indulóval. Ez városunk
egyik legszínvonalasabb. legnagyobb sporteseményévé nőtte ki magát. 3 arany-, 9
ezüst- és 4bronzérmettarlottunk itthon. Versenyünk színvonalára jellemző, hogy az
itt rajthoz álli gyerekek közül 20-an aMagyar Bajnokságon is dobogóra állhallak.

Az év legnagyobb versenye a Magyar Bajnokság voll. Ezen második helyezésl
ért el Fazekas Nándor-Csőke Richárd-Kiss Csaba vállóban; Kéri Virág-Hunya
Gyöngyi-Ágoston Kata váltóban. Harmadik helyezést szerzett Tótka Sándor-Kurilla
Zsolt-Gellai Tamás vállóban és Tótka Sándor-Kurilla Zsolt párosban. Negyedik
helyen végzelt Fazekas Nándor, Ágoston Kata-Kéri Virág párosban. Ötödik lett a
f'azekas Györgyi-Hunya Gyöngyi páros.

Rövid pihenő után augusztusban folytatódott a versenyszezon. A tiszafüredi
Népszerűsitő Versenyen 5 első, 2 második és 2 negyedik helyet szereztünk.
Meghívást kaptunk a Borsod-Abaúj-Zemplén megye bajnokságára. amit Tokajban
rendeztek meg Itt 7 első, 4 második és 3 harmadik helyezést gyűjtöttünk össze, s
elhoztuk Tokaj Város Nagydíjál.

Békésen a megye négyegyesületével rendeztek versenyt. ezen 4 első és 5
második helyezést szereztünk. Számunkra évek óta az évadzáró verseny, aszeptem
berben Szolnokon rendezett Nagy Zoltán Emlékverseny. Ekkor 7arany, 1ezüst és 3
bronzéremmel gyarapítottuk érmeink számát.

Éremláblázatunk 2005-ben: 40 aranyérem, 34 ezüstérem, 25 bronzérem.
Eredményeinkkel bekerültünk aSport XXI. programba, s anyagi támogatásban

részesültünk, melyből hajóállományunkat fejlesztetlük, annak reményében, hogy
jövőre még sikeresebbek leszünk.

* * *
Közhasznúsági jelentés aKörös Kajak Sportegyesület 2004. évi tevékenységéről

AKörös Kajak SE közhasznú társadalmi szervezet (Békés Megyei Bíróság Pk. 60.
010/1998/12. sz. végzése) az egyesület kiadásai aD. E. Alapszabályában fogialI célok
megvalósítására irányulnak, úgymint:

-lehetőséget biztosítani alakosoknak, különösen a fiataloknak az evezőssport

megismeréséhez. gyakorlásához
-lehetőséget adni afiataloknak aszabadidő hasznos eltöltésére
-keretei adni atömegsport és aversenysport számára
-a kajakozás népszerűsítése Gyomaendrődön, népszerűsítő versenyek

szervezésével.
A kiadások tekintélyes hányadát az új vízitelep kialakítására fordítottuk. A

beruházás első szakaszának belejezése és áladása októberben megtörtént. A
működési kiadások a versenyekkel kapcsolatos költségekből, a sporteszköz-szál
lítójármű üzemeltetéséből. utazási és telefonköltségekből tevődnek össze

Az endrődi Közösségi Ház
decemberi programjából

December 2-19-ig naponta 8-13 óráig, pénteken csak 12
óráig IÜDÖSZÜRÉS
17-én 17 órától Piros pezsgő címmel zenés, humoros est, fellép

Kenéz Mariann, R. Kárpáti Péter és Albert Dezső

16-án az MKDSZ karácsonyi ünnepsége
21-én aBarátság klub karácsonyi ünnepsége
28-án I. sz. Nyugdíjas Klub szilveszteri vacsorája
31-én Batyus szilveszter, belépő csak elővétel ben: 1000 Ft
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APRÓHIRDETÉSEK

Anyakönyvi változások
Házasságkötés: Köleséri Attila és Simonfi Zita.
Elhunytak: Tóth Vince 87, Szendrei Jánosné, Kulik Eszter Mária
77, Gyetvai Péter Sándor 52, Gyuricza Máté 77, Majoros János 69
éves korában.

Tisztelt Hirdetönk!
A HíRADÓBAN megjelenő magánjellegű apróhirdetését kérésére ingyenesen
továbbítjuk aDél-Alföldi megjelenésű ~ B A Z Á K 7," és az
,"-'. NI apróhirdetés újság legközelebbi számában való megjelentetésre. A
beküldendő hirdetése mellé csak annyit írjon, hogya BAZÁRban is kéreml

Kérjük azonban ne feledje megadni az árat (ingatlanra, egyéb eladni
kívánl dolgai irányárát) sem! Kérjük olvasóinkat, hogy jelezzék azt is, hogya
Magyar Bazár Tas-ban hány alkalommal kívánják amegjelenéstl

Gyomaendrődi Híradó szerkesztősége. Szabadság tér l. sz.
Telefon: 66/581-237. fax: 283-288

Bekilldési határidőminden hó 25-e.

r-----------------------------------------------------------------------------------*
! INGYENES CSEREBERE HIRDETÉS (APRÓHIRDETÉS) i, ., .
: Feladó neve: 0 •• 0 •••••••• 00' 00 •••••••••• 0000 ••••••• 00... :· .· .: Címe: i· .i Cserebere (apró-) hirdetés szövege (max. 20 szö): !· ., .· .l ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I· ,· .· ,: ~ .. ~ .. ~ .. ~ ~........ ........................... :· .· ,· ,I ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• I

: :· ,: ' , ~ ~ .. ....... :· .· ,! (Irányár: Ft.) (olvasható frtissal!) i
1. • J

(90 éves) temetésén
részvétüket fejezték ki,

fájdalmunkban osztaztaki

ABohák és Dinya család

ALLAST AJANL

fokozalú. eladó. l.ár 50 E Ft. Érd.:
06/70/2309-948. -b-4x-
Peugeot 307-es 200l-es év)., lakkfekele
1,4-es benzines, klímával, MP3-as lejál
szóval, elektromos ablakemelővel, 17-es
alufelnivel. téli-nyári gumival, 9aranciá
val eladó. Hit.el, csere lehetseges. l.ár
2M 290 EFt. Erd.: 06/20/3702-087
-b-4x-

Köszönetnyilvánítás
Köszönetünket fejezzük ki

mindazoknak, akik

RUHÁK JÁNOS

VALLALKOZAS
A gyomai strandon melegkonyhas,
felújított üzlel, saját tulajdonú. eladó.
Ugyanitt biliárdasztalok olcsón eladók.
I.ár 14 MFt. Erd.: 06/30/3802-550. -b
4x-

TÚTKAÉP Kft. felyéte.lt hirget KÓMŰVES
és TEHER,GEPJARMU VEZETO
munkakörbe. Erd.: 06/30/3384-225

Albérletet keresek
a Vásártéri Itp.-en

~ Telefon: 06/70/6219-545
.........................................................

Jó állapotú 3 funkciós babakocsi (nagy
~erekű) eladó esővédővel. I.ár 13 E Ft.
Erd.: 06/30/9781-803; 66/282-366. -b
4x-

Alig hasznalt számitógépasztal és
~ismérelú íróasztal eladó (11-12 E Ft).
Erd.: 06/20/5198-764. -b-4x-

KIADO

JARMU

FekVe;nyomo pad súlyokkal eladó. I.ár 25
EFt. Erd. 06/20/3702-087

Veszelyes és egyéb fák kivágását,
~allyazását vállalom: 06/20/3882-263

db tehén 2 borjúval eladó, magyar
tarkák. 1 db vem.hes tehén, ellés várható
oecember 21. Ar megegyezés szerint.
Erd.: 06/30/6023-237. -b-4x-
Clrkula, PB-palack, kiS méretu Iróasztal.
120 l-es hűtőszekréDY, 28-as férfi
versenykerékpár eladó. Erd.: 284-327
Alig hasznán, jÓ allapotban levó üst
eladó. Erd.: 282-905

Hagyományos, valamint mountaln blke es
versenykerékpárok mindennemű karban
t,artását, javltását, felújításál vállalom.
Erd.: 17 óra után és hétvégeken: 282-592
Változtatnr akai? Többletjövedelemre. van
szüksége? Dolgozzon velem! Erd.:
06/30/2497-622

Gye., Fő út 68. sz. alatt kiadó egy 24 mL
es. 2 hel.yiségből álló üzlethelYiség. I.ár
20 EFl. Erd.: 06/30/3880-843. -b-4x
Gye., Mlrhoh~tl u. 17. alatt lakás albér
letbe kiadó. Erd.: Kató Endréné 66/2.83
615 1--4 óra között; 66/282-052 Oszi
Napsu,Qár Otthon

Gye. -ön 2db gyermekkerékpár elado (2 E
és 5EFI . Erd.: 06/70/9457-560. -b-4x
1 -os oS I lal . ecem eng
érvényes műszakival eladó. I.ár 95 EFt.
Erd.: 06/30/4845-067. -b-4x-
Jó allapotban levo SiMSON 51-es, 3

u orl~amorzso és ar ,tetocserep
eladó. Erd.: 66/283-638

BAD-LUx Fürdoszoba Szalon. MI meg
valósiljuk álmai fürdőszobáját. Némn be
hozzánk, snem bánja meg! Hol? Szarvas
Deák F. u. 2., tel.: 216-023.

Gye.. Iflusagl ltp. 2+1szobás összkomfor
tos, földszinti lakás garázzsal eladó. l.ár 8
MFt. Erd.: 66/280-190. -b-4x-

VEGYES

NÓI, ledl/oddszat és szolárium (23
Fl/perc). Hol? Endrődön, aRózsa presszó
mellett. Bejelentkezés: Solymosi Edit, tel.:
06/30/5219-869

Gye.. Dktóbe,r 6. ltp. 3szobas lakas eladó.
t.ár 6MFt. Erd.: 06/30/9051-962-b-4x
Gyomán, aCsepús kertben [)láslel hektár
szántó eladó. l.ár 620 EFt. Erd.: 66/285
510. -b-4x-

eladó. 4 szoba + nappalj +garázs +mel
léképület. l.ár 9,5 MFt. Erd.: 66/284-295;
06/30/2497-622. -b-4x-

Eladó hasznalt önlöttvas fürdőkad,
keringető. szivattyú, golyóscsapok,
használt FEG 12-es falikazán, 5 l-es fali
vízmelegítő, .200 l-es villanybojler. t.ár
10-15 EFt. Erd.: 66/283-108 este. -b-4x
Veszelyes lak klvagasa (Ienyó IS)
allyazása, túzif" felvágása lánclúrésszel
elérhető áron. Erd.: 06/70/2830-347

. áz az n., g tuz ey s gyerme I$agy
eladó. Ar megegyezés szerint. Erd.:
06130/2615-127; 06/30/5583-083 -b-4x
2 db degu-mo~us ketreccel eladó 4000
FI-éri (Gye.). Erd.; 06/70/3636-770 -b
4x-

Bálak, rendezvények, tancos össze
jövetelek ELO ZENET szolgáltató zene~ara

az OLD AKANTISZ BAND. Erd.:
06/20/2216-633; 06/30/6108-928. -b
4x-

Vogel eke, vetogép, MTZ önlndltó, bálás
~zéna. szalma, nagy sú.lyú hízók eladók.
Ar megegyezés szerin!. Erd.: Gye., Móra F.
20.; 66/284-082 -b-4x-
~avágást és háZ körüli munkat vállalok.
Erd.: 06/20/3140-920

Lakáshlt~l, személYI kölcsön, befek
tetések! Erd.: 06/70/2269-876
Eladók: heverók (5 EFt), 3 fáZlsu daráló
(15 EFt), házi kész. oszlopos fúró (8 EFt),
máz~a súlyokkal (lOE Ft), teatúzhely (5 E
Ft . Erd.: 06/20/2559-403. -b-4x-

Eladó 1 db Kárpát 5-ös palackos
gáztűzhely (3 EFt), 1 db 2 kerekű kéziko
csi (lOE Ft), 1db 26-os női (5 EFt), és 1
db 28-as női felújított kerékpár (lOE FI),
lovábbá .bontott faanyag, ár megegyezés
szerint. Erd.: 06/30/9157-670. -b-4x
120 I-,es villany bOjler olcsón eladó. I.ár 7
EFt. Erd.: 06/70/2269-876

MA ZSI Papír lroszer tovabbra IS várja
kedves vásárlóit. Hol? Endrődön, aRózsa
~resszó mellett, tel.: 06/30/4267-121.
lsztelt Szüioki Korrepetálás, leizárkóz

tatás, magánórák. fejlesztő foglalkozások,
másnapra, dolgozatokra, versenyekre való
felkészítés, tantárgyspecifikus jártassá
gok, készségek, képességek fejlesztése,
t~hetséggondozás általános iskolásoknak.
Uj, hatékonyabb tanulási stratégiák, mód
szerek elsajátítása. Tanulási problémákkal
küszködő gyerekek felzárkóztatása. A téli
szünetben intenzív, félév előtti fel
készítések indulnak. Tankönyvek, feladat
lapok. dolgozatlapok és egyéb oktatási
eszközök bizlosítottak. Cél ..a minél jobb
iskolai eredmény elérése! Erd.: 285-141
~18-19 óra), 06/30/8563-218.

Használt Cikkek kaphatók: hútó, lagyasztó,
kombi-hOtő. kerékpárok. CD-s magnó
rádió. Erd. Körgál u 25.; 282-366;
06/30/9781-803

Elado Gyoman 2 sZintes csaladi hqz +
melléképületekkel. t.ár 14.9 M Ft. Erd.:
06/30/6677-031. -b-4x-

Gye.-ön, Igényesen felujitott kockaház
sürgősen eladó Fegyvernek u. 40. alatt.
l.ár 7,6 M Ft. Erd. 06/70/3361-172;
06/20/4554-008. -b-4x-

Endrodön 4 szobás, összkomfortos haz
meltéképületekkel + garázs eli,ldó.
Azonnal beköltözhető. tár 7,8 MFI. Erd.:
66/285-810: 06/70/2150-304. -b-4x
Gye., Honvéd u. lelujitott, gázlüteses
parasztház nagy kerjlel, melléképületekkel
eladó. l.ár 5 MFt. Erd.: 06/70/4551-808.
-b-4x-

Gye.. KoranYI u. 17. sz..alattl kertes háZ
eladó. l.ár 2 M Ft. Erd.: Szurovecz
Miklósné Gye., Alkotmány u. 8. -b-4x
Gye.. l.elujitott csaladi haz eladó. l.ár 6.5
MFt. Erd.: 66/284-482 -b-4x-

Endrődön, aKondorosI ut mellett 2szoba,
konyha, előszoba, kamra, fürdőszoba 100
m2, lúrolt .kút, 1438 m2 porta eladó. l.ár
900 EFt. Erd.: 06/30/9617-822. -b-4x
Gyoman, afürdőhöz közel összkomfortos,
3 szobás vízparti nyaraló garázzsal,
gázfűtéssel eladó. Lakótelepi lakáscsere
is érdekel. l.ár 8,5 M Ft Erd.: 66/386
588. -b-4x-

Gye., Magtarlaposl u1-3. alatt épülő fél
ben lévő ikerház áron alul eladó. l.ár 4 M
Ft Érd.: 06/30/5657-790. -b-4x-

Gye. Mikszath utcában 3 szobás.
összkomfortos ház eladó, lakóte!epil
beszámítok. l.ár 10 M Ft. Erd.:
06/20/4428-362. -b-4x-

Összkomlortos haz eladó, külterület. de
nem tanya. Hunyán. t.ár 2,5 M FI. Erd.:
06/70/9412-829 -b-4x-

Gyoman, az Arany J. 16. sz. alatt 4
szobás, összkomlortps családi ház eladó.
l.ár 10 M Ft. Erd.: a helyszínen
hétvégeken: 06/20/5266-573 -b-4x
Gye., Oktober 6. IIp.-en 4. emeleti, 3
szobás, 86 m2-es lakás eladó, vagy kertes
házra cserélhető. Erd.: 386-750:
06/70/6193-299

Gye., központjaban összkomlo.rtos
paraszlház eladó. l.ár 8 M Ft. Erd.:
06/70/3843-329 de 8-tól 14 óráig
Telek elado Gye., Bethlen u. 14. sz. alatt
1053 ml. t.ár 800 EFt. Erd.: 06/70/9432
603. -b-4x-

Gye., zöld övezetben, gyogyfürdőhöz
közel, 2szobás családi ház eladó. l.ár 5,5
MFt. Erd.: 36/315-145. -b-4x-

Gye központjában, Jókai u. 20. alatt
öss4komtortos parasztház eladó. l.ár 8 M
FI. Erd.: 8-16 óráig: 06/70/3843-329.
b-4x-

Gyoman a kozpontban, telatér
beépítéses, 2 család részére is alkalmas,
hőszigetelt, jól karbantartott családi ház
meltéképülettel, garázszsal, (j00 m2-es
telken eladó. l.ár: 16 M Ft. Erdeklődni:
06/66/285-693 vagy a06/30/4716-476
os telefonszámon lehet.-b-4x-

INGATLAN

Endrod. Napkeleti u. 15. alatti háZ eladó.
t.ár 2,5 MFt. Erd.: 661283-638. -b-4x
Gye., Oregszolőben, az Iskola u. 21. sz.
alatti ~áz eladó nagy kerttel és alsóépület
tel. l.ar 1.5 MFt. Erd.: Gye.. Zoldfa u. 7.;
06/30/5372-849. -b-4x-
700 n.öl kert eladó gyümölcsfákkal, fúrott
kút, villany bevezetve. 4x2 ol-es szerszá
[)lOS, méhésznek is ajánlott. l.ár 300 EFt.
Erd.: 06/70/2309-948 -b-4x-
Zártkert eladó. telekké mlnosltheta. Zjllka
M. u. 2., 516 n.öl. l.ár 680 E Ft. Erd.:
06/30/3608-143

Gye., Rózsa F. 14. sz. ala Iti csaladi háZ
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<$1$l>Minőség. Megbizhatóság. .,FordFoeus

• IQ. Assodatlon of Commerctal and specas.ooVe~ Editors (ACE) &:birl:lJés,Q aJaoJán.

Sándor Service Kft
5310 Kisújszállás, Deák F. u. 69-75.• Tel.: 59f321-134, Fax: 59/322-300
e-maii: fsandor@mail.externet.hu honlap: www.fordsandorservice.hu
Minden szombaton és vasárnap 8-12-ig nyitva'

FordFiesta alapáron most 3 év garanciával, 1995 OOO Ft-tól lehet az Öné.
Ha más felszereltség mellett dönt,

akár 400 OOO-500 OOO Ft kedvezményt adunk, amely csak nálunk a
120 hónapos akciós finanszírozással összevonható!
Törlesztörészlet havi 16838 forinttól, THM 8,1 % !

Keresse fel márkakereskedésünket, mely idén ünnepli fennállásának
25 éves jubileumát'

Kapcsolodjon 2005. dccembw 31-ig Sl.l1PCf

gyors intc:rr.N-SlO!gáI13(jsunkhcz (S «OltJ3ko
zási díj nelkül. már havi 2 999 Ft-tól. akár
10 munbnapon belül f1vtlheli a :cw.i:!t'Sávu
internet ~'/1ijto~t.a előnyöket! Rjad.isul. mi J

lcibelmodem<t j, ingyen biztositjuk ö a leg
gyursabbaltat egy mtgys.zcrú MP3 It'j~tsló

val is nl<:9:lj~ndtko12uk!·

FiberNet szélessávú internet
már havi 2 999 Ft-tól,
csatlakozási díj nélkül,
ajándék MP3 lejátszóval

Hallott már
ilyet?

FilJcrNct kábdtde.vitio csomagok 2005.
decc:mber 31-ig tn5r 2 999 Ft-os t:S:ltla
kozási díjjal! Sőt, kabdtdcvíziú cS internet
cgyüt.t.<:s megrendelése c$Ctcn mindket
s.zoI9.;It.~t5s ~tlJkozási díjjt C!cl1gcdjük!

Jelen rdji:kolut~s nem teljes körú, ezért
:u akc:ió tov3bbi rcszlctcirol és fc:ltétclc.iröl
minden esetben ér<kklödj3n tc:rúh:tikg
illd":kts ügyfclszolgalati irudánk munk3
tnrS3in:í1.

SZt:rloocstcötesi Ichc:tűSt:9 iillt'tkötöinkn..~I:
..\0 Anik6 ·06 pal JE&-ű/2o
r;:iltip C~b;t - ex; (70) J&2-1928

Üg'(r~I.\z:olgal:lt Gyomacndród részére:
4100 liJidll~ló. HMk ttlC' J/3.
Tel.: (52)1)]·370

','.:. un iC'j::SlÓr:. -.an.'uWO ~j.1nf.:u~n(

; 'br.c:l ~f~ ~I:)U

F InterNet
KABElTÉVÉN

TAPÉTA, FESTÉK
ÉS AdÁNDÉKSZALON

5500 Gyomaendrőd,Kossuth u. 45.

Tapéták
habos, selyem, papír - széles választékban
csempemintás 1020 FVm
öntapadós, 45 cm-es 295 FVm;
67,5 cm-es 442 FVm
BORDŰRŐK
Fúrészporos tapéta még mindig akcióban:
800 FVtekercs!

Mennyezetburkoló
polistyrol burkolólap 635 FV2 m2

polistyrol szegőlécek 199 Fl-tól

Ajánlatunk:
Karácsonyra ajándéktárgyak, gyertyák,

párologtalók

Nyitva tartás:
hétfőtől péntekig: 8-12-ig, 13-17.30-ig,
szombaton: 8-12-ig

Telefon/fax: 66/386-553; mobil: 06/70/5037-612
J(ellemes karácsonyi ünnepeket kí-vánunk

minden kedves Vásárlónknak!

AUTÓSISKOLA • Gyomaendrőd, Hősök útja"33.
Gyomaendrődi Autósiskola

az alábbi időpontban
és kategóriákban

~T' LI INTE zív \
tanfolyamot indít

Gyomán: 2005. december 8-án 17 órakor
Endrődön: 2005. december 8-án 17 órakor

(Déryné Művelődési Otthon)

Személygépkocsi,
motorkerékpár,

segédmotoros kerékpár
Jelentkezni: Gyomaendröd, Kossuth u. 18. Tetefon: 66/285-556, 06/30/4025-878

Foglalkozások: kedd, csütörtök 17-20 óráig
Ügyféllogadás: hétfő, szerda, 17-18 óráig Gyomaendröd, Kossuth u. 18.
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M Ú S·Z A KI

~aUJb~Rtor
Megnyitott a DIEGO, az EURONOCS, hamaros~!J' a\~,~J'L~lt~ÚTOR!
Ne hagyja utolsó pillanatra a karácsonyi ajándék vásárlását! .. . .
Kínálatunkból: _ \"

• szórakoztató-elektronikai terméke~'., .. 'r,_
• háztartási kis és nagy gépek ;,. / ((i
• szépségápolási készülékek /.. . .. ;: "
• számítógépek, note-book, LCD-moni~orQ,k... ~ /'"
• padlószönyegegek, PVC-szönyegek' ,~ ."I. .(.
• laminált padló, lakástextil... } ~#" .t

Folyamatos akciókkal várjuk kedves Vásárlóinkat! l,' ", .4 + /' y'"

. ' ...., r' J.
Egyéb szolgáltatásaink: többféle áruvásárlási hite1'fingyen'és~házhozszál
lítás Gyomaendrőd terLiletén, függyöny- és szönyegbe~zegés! (
Gyomaendrőd, Mirhóháti u. 33. sz. alatt (a volt Lakatos Ny,o/da épületében)'!

Kellemes ift1t1cpekct ldvát1~t1k lte~ves Vásárlóit1kt1ak!
Nyitva tartás: 8.30-18.00; szombat 8.30-13.00; vasárnap 8.30-12.00

MÁGUS-COMP
Számítástechnikai szaküzlet és szerviz

"Karácsonyi AKCIO!

AKCIÓS számítógép konfigurációk!
P4-es szárrútógép
(2,13Ghz,256MB,
40 GB, CD-ROM)
54990 Ft tól

15%·05 könyv AKCIÓ.

AKCIÓS hitelek!

Kellemes karácsonyi ünnepeket
és boldog új évet kívánunk!

Címünk:
5500 Gyomaendrőd, Fő út 230. (A gimnáziummal
szemben.)
Tel/fax: 66/581-610
E-mail: magus-comp@bekesnet.hu
Nyitva tartás: hétfőtól-péntekig: 8-12 és 13-17

szombaton: 9-12
Az árak változtatásának jogát fenntartjuk

c •••••••• o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••· .
: Megnyitottam az új TOTOZOT-LOTTOZOT :
:a Fő út 174. sz. alatt, a OUELLE ruhaüzletben!:
: Itt feladhatja minden típusú játékszelvényét, .
: valamint vásárolhat kaparós sorsjegyet is!
···: QUELLE· QUELLE • QUELLE·: Az üzletben továbbra is kaphatók
: a Ouelle-katalógus ruhái - fél áron! .
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ;0 o ••••

LÁTSZERÉSZ ÜZLET
GYOMAENdRŐd, Hősök ÚTjAN 57. TElEfON: 284-255

INqYEN ES kOM PUTER~S) SZEMvizsqÁlAT
H. ,K.-P. ,Szd.!dÉlElőn

SzTK-vÉNYEk bEvAlTÁsA- SiEMüvEqEk kÉszíTÉSE,
jAvíTÁSA • OI~nikAi cikkEk, NApszEMüvEqEk

NAqyvÁlAsZTÉkbAN kApHATók

KARÁ,2s0~}):_ kERETVÁsÁRf
DECEM bER. 24-iq .MiNdEN,~z1::MüvEqkERETből

20'~ ÁRENejEaMiNyr)AduNk!
CYORS És pONTOS ki~zolqÁlA?s.l.\l vÁ~r~'k kEdVES vÁsÁRlóiNkAT!

TisZTElrnd: SzarRa GaIa ~TSZERÉSZMESTER

MiNdEN kEdVES vÁsÁRlÓNkNAk kEllEMES ÜNNEpEkET kíVÁNUNk!
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If .Körösi Weeke.nd Hor~~sz-~~~d'
,.~ hobbY-, kempmgszakuzlet ~~
HORGASZFELSZEREL~SEK

- teljes márkakínálat
FOLYAMATOS AKCiÓK!

Állateledel: minden alap- és prémium kategóriában
Vasutas Egészségbiztosítási beváltóhely

Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 06/70/2610-472
Nyitva: 8-17 óráig, szombat, vasárnap 8-12-ig

r---------------------,
RÉGI BÚTORT, ANTIK BÚTORT VÁSÁROLOK
Gyomaendrőd, Bocskai u. 59.

Telefon: 06/30/3932-162, 06/30/9533-594

REÁLIS ÁRON VESZEK
• boltberendezést • hagyatékot, régiségeket, ócskasá

gokat • régi stílbútorokat • parasztbútort (szekrény,
asztal, kaszli, sublót, falitéka, konyhaszekrény, láda,

szék, tükör és tükörasztal, kredenc)
Fizetés azonnal, készpénzzel!

~:'~a:.~~t~G.:~m~:n~r~d:~o~s~a:.U~ :9~ .J

Gépjármű-tulajdonosok, figyelem!
Válla/kozásom keretén belü/:

Gyári, új gumiabroncsok árusítása személy-,
teher-, mg,-i gépjárművekhez,

valamint targoncához,
Továbbá válla/om:
Személy-, teher-, mg.-i gépjármű
és targonca gumiköpeny szerelését,
javítását, centírozását

Érdeklődni:

Katona György gumijavító
5500 Gyomaendrőd,Bajcsy-Zs. út 107.

Tel,: 66/285-127 Nyitva: H-P: 8-17-ig, SZD.: 8-12-ig.

INTE Q
NYELV8TUDIO:

Nyelvtanfolyamok kezdötöl a nyelvvizsgáig
2005. SZEPTEMBER-200G. SZEPTEMBER

induló csoportok:
középfokú angol nyelvtanfolyam november 1-jétől

- nyelwizsga júniusban és augusztusban

Hidegburkolást vállalok
Haveida János 06/20/5401-300, 66/283-587

nyelvvizsga október-novemberben
Jelentkezés: december 17-ig folyamatosan

Telefon: 06/20/9142-122, 06/20/4684-876

E-maii: vendel@bekesnet.hu

(}

RÓZA VENDEL
Gyomaendrőd,Hársfa u, 811. (I
TeL/fax/ü, rögz,: 66/282-686,

teL: 06/20/9142-122· 20/4684-876
E-maiI: vendel@bekesnet.hu

Nyilvántartási szám: 06-0077--02

Kezdő angol
Alapfokú német 2006. januárban
Alapfokú angol

r·_·_·_·_·_·~·~·_·_·_·,

i PAPIRDOBOZ i
Stancolt és hagyományos •

PAPÍRDOBOZ gyártása I
STANCfDRMA KÉszíTÉS i.

RÓZA KFT. I
5500 GYOMAENDR6D, Ipartelep u, l/l, .

Tel./fax: 66/282-095, 06/20/9142-122 I
E-maii: vendei@bekesnet.hu .

Fém csarnokok,
magtárak

tervezését,
kivitelezését vál·

laljuk!
06/20/9527-636

THERIfIl

ÁLLÁST AJÁN L! Asztalosipari cég
ÚJ BÚTOR GVÁRTÁSÁHOZ ÉS RÉGI FENVŐBÚTOR JAvírÁSÁHOZ

önállóan dolgozni tudó bútorasztalosokat, asztalossegédet keres.
Jelentkezni a 06/30/9533-594-es telefonszámon lehet

Epítőipari Kft.

TEVÉKENYSÉGEINKET PIACKÉPES ÁRON KíNÁLJUK
• Magas- és mélyépítési munkák generál kivitelezése, tervezése
• Transzportbeton értékesítés, szállítás
• Egyedi asztalos termékek gyártása
• I,nterspan bútorlap-értékesítés
• Epítőipari gépek, segédeszközök bérbeadása (toronydaru,

keretes állvány, útpanel.,,)
Eladó: 1 db 39 személyes Ikarus autóbusz

1 db fix platós IFA pótkocsi
Érd.: 30/9552-374
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"Ertékeljük együtt értékeinket!
~ , ~

Meghitt, békés
KARÁCSONYT

és eredményekben gazdag,
BOLDOG Új ÉVET

kívánunk
valamennyi tisztelt

Olvasónak!

r'~Endrődés Vidéke Takarékszövetkezd
~ *alapítva 1957. május 18. *

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
:Gabonamoly-, zsizsikgázosítás:
:MAGTÁRFERT6TLEN íTÉS:
: csótány-, hangyairtás :
: Petrovszki, 66/386-203, 06/30/3615-162 :

irect
-'

AKCIO!
150 TV csatorna, már 3990 forint havidijért!

Februárig ingyen Sport csomag ff!

BELÉPÉSI DíJ CSAK

5000 Ft
Te/emax Távköz/ésfechníka
Békéscsaba Gyóni G u. 6. Te1.:66/442-75

Mobil:2019-266-853; 2019-629-687

MŰHOLDAS,FÖLDI ÉS WiFi
ANTENNAK
DIGITALIS
MŰHOLDVEVŐK
SZÉLES VALASZTÉKA

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Karácsonyra: fénvképezőgépek. filmek. fotóalbumok.
Ajándékutalvónvt is ajándékozhat!

Rrany· és bővülő ezüstékszer
kínálatunkkal

óliunk rendelkezésére!
Aranv- és ezüstékszerek javítása. tört oranvból

ékszerkészítés.
Tört oranv azonnali cseréjel AronV. ezüst még mindig

nólunk a legkedvezőbb áron!
December 8-ig leadott aratlyöntés-megretldelése

december 23-ra elkészül!
Folyamatos RGFA akciók!

Amatőrfilm kidolgozás. Audio- és videokazetták széles
vólasztéka. digitális felvételek fénvképre mósolósa!

Az OMart Könvyesbolt
Karácsonvi vásór az üMart Könvvesboltban:

• albumok
• szép- és szakirodalom

• idegennvelvű kiadvánvok
Kellemes ünnepeket kívónunk minden jelenlegi

és leendő vásárlónknak!

OMart Könyvesbolt az OMart Üzletházban
Gyomaendrőd,Fő út 216. Tel.: 284-815

~GYOMAENDRiíDiBuTöRBiJLT-:
· Kisréti utca 36. szám (volt Tejcsarnokkal szemben) .

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket kívánnak
kedves vásárlóiknak a gyomaendrődi Kisréti úti

bútorbolt dolgozói.

Karácsonyig tegye széppé otthonát a nálunk
vásárolt jó minőségű, kedvező árú termékekkel!

Kínálatunk:
.• konyhai garnitúrák
• szekrénysorok
• űlőgarnitúrák, 3+2+1
• franciaágyak
• széles választékban kiegészítő kisbútorok .
• étkezőgarnitúrák

Két bank kedvezőhitelei!
. VéÍsároljon most, törlesszen 2006·ban!

A Credigen' bank bónuszai üzletünkben
'. . levásárolhatók

Ügyintézés a helyszínen!

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig: 9-17 óráig,
szombaton: 9-12-óráig • telefon: 66/282-068
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I I I

KINAI NAGYARUHAZ
Gyomán, aHősök útja 48. szám alatt.
Endrődön, aFő út 16. sz. alatt.
Folyamatosan megújuló téli árukészlettel várjuk kedves Vásárlóinkat

. agyomai és endrődi üzletünkben!

Női, férfi és gyermek
téli cipők, csizmák, hótaposók
kötött pulóverek, garbók
télikabátok, overallok
sapka, kesztyű, sál, női kalap
bélelt nadrágok.

Karácsonyi kiegészítőkés ajándé
műfenyő, fenyőfadíszek.

kül· és beltéri izzók
játékok, plüss állatok...

CSEMPECENTRUM
ÉS

CSILLÁRSZALON

NYERJE MEG KARÁCSONYI AJÁNDÉKÁT!
Főnyeremény: 100 OOO Ft-os vásárlási utalvány!
December 22-ig 10000 FV1 db sorsjegyet adunk.
Kiárusítás decemberben!

PADLÓBURKOLÓ LAPOKBÓl, FALI CSEMPÉKBÓl, FÜRDŐSZOBAI KIEGÉszíTÓKBŐL
ÓRIÁSI KEDVEZMÉNY!
Zuhanykabin 80x80 ives biztonsági üveggel +zuhanylálca 56 800 Ft helyell43 900 FL
Zuhanykabin 90x90 íves bizlonsági üveggel +zuhanytálca 71800 FI helyeit 45900 FL
Fürdószobaszekrény 60 cm-es 49900 Ft helyett 39900 FL
Kádak (poliészter) 170 x70 31 OOO Ft helyell24 790 Ft

100 x150 39400 FI helyett 31900 Ft.

Lakásvilágílási felszerelések, karácsonyi dekoráció, kültéri és beltéri fényfüzérek,
ajándék tárgyak széles választékban kaphatók!

Áraink akészlet erejéig érvényesek!

Kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánunk!
5500 Gyomaendrőd,Toldi út 1/1.

A mezöberényi úton, a helységnévtábla után 200 more.
Ünnepi nyitva lartás: hétköznap 8-17-ig, szombal, vasárnap 8-13-ig

Tel./fax: 06/66/284-528, mobil: 06/20/9667-647
Békés megye területén 40 OOO Ft feletti vásárlás esetén

DíJTALAN HÁZHOZSZÁllíTÁS!

\UT, PULOVER IKCIO!
@ Hétfőn 600 FVkg; kedden 500 FVkg; szerdán 400 Ftlkg;
l U~ \sütörtökön 300 FtI~g; péntek~n ~O? ~~kg; sz~mbaton 1.~0 ~tJ
GYOMAENORÖO NYitva tartas. hetfo: 8-17-lg, keddtol pen
Bajcsy-Zs. út 63. tekig: 8.3O-17-ig, szombaton: 8-12-ig

Gyomaendrődi Híradó· GyomaendrődVáros Önkormányzatának lapja· Felelős szerkesztő:Biró Károly
Kiadja: GyomaendrődVáros Képviselő-testülete.5500 Gyomaendrőd,Szabadság tér 1. • Tel./fax: 66/581-237, fax: 66/283-288

A kiadásért felel: dr. Csorba Csaba jegyző • Készült: Balu Print Bt. Gyomaendrőd. telefon: 06/66/283-489
E-mail: gyehirado@freemail.hu • TeIjesztlk a gyomaendrődi kereskedők· Engedélyszá.m: III/PHF/l08/BE ISSN 1417-7390
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