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közéleti havilap

Rövid hírek
Schmidt Péter
könyve
A Határ Győző Városi
Könyvtárban október 2-án
Schmidt Péter: A politikai
átalakulás sodrában című
kötetét Bihari Mihály mutatta be. Schmidt Péter 1990-tól
hat éven keresztül, azaz hetven éves koráig volt tagja az
alkotmánybíróságnak, míg
Bihari Mihály 1999-tól ez év
nyaráig, ugyanis akkor járt le
a mandátuma. Mint azt Bihari
Mihály a népes hallgatóság előtt
elmondta, a 82 éves szerző kötete 28 tanulmányt tartalmaz,
ezek nagy részét korábban már
itt-ott publikálta, kisebb részük
most olvasható először.

Városunk ízei a kolbászfesztiválon
Nagy közönség előtt mutatkozhatott be városunk

Nagy érdeklődéssel és elismeréssel fogadta október 24-én
délután a Békéscsabán Csabai Kolbászfesztivál közönsége
Gyomaendrőd bemutatkozását. Ambrus Zoltán fesztiváligazgató elmondta, örültek a gyomaendrődiek kezdeményezésének, hiszen egy-egy város bemutatkozása új színfoltot
jelent a fesztivál programjában, ugyanakkor a bemutatkozó
város is új közegben, széles közönség előtt tárhatja fel értékeit. A gyomaendrődiek ötletét annyira jónak tartják, hogy
ebből sorozatot terveznek, jövőre Szarvasnak ajánlanak
fel hasonló bemutatkozási lehetőséget.
Ebéd után a városi sport- hették az elmúlt században
csarnok parkolójában Szonda használt fatüzelésű perzselő
István, az Endrődi Tájház ve- használatát is. A böllérek mizetője szervezésében a gyomai után levették a négy sonkát,
és endrődi tanyavilág hagyo- majd a disznót hasára fordítva
mányos disznóvágását mutat- a hagyományos orjára bontást
ták be. A több száz érdeklődő mutatták be. A munka közmegtekinthette a régi szalmás ben a szép számú érdeklődő
perzselést, illetve megfigyel- közönséget pálinkával és kelt

tésztából készült süteménnyel
kínálták.
A sportcsarnok küzdőterén a Nagylaposi Birkacsárda
ételkészítési bemutatót tartott,
hálóba göngyölt savanyú káposztás kolbászhússal töltött
szűzpecsenye elkészítésének
a mikéntjét mutatták be, és
azt meg is kóstoltatták az
érdeklődőkkel. A színpadon
a kulturális programot az
Akantisz Old Boys zenekar
kezdte. A ’70-’80 évek slágereivel hangulatos bulit varázsoltak a sportcsarnokba, a
hölgyek egy csoportja táncra
is kerekedett.
(Folytatás a 3. oldalon)

Még nem volt példa arra, hogy egy kisváros három szakácsmesterrel képviseltesse magát a szakácsolimpián, október
19. és 22. között a németországi Erfurtban Gyomaendrődről
ott volt Tímár András, Tímár Albin és Tímár Attila. Tímár
András csapatkapitány a Békés Megyei Gasztronómiai Team
csapatával bronzérmet szerzett, a csapat tagja volt Tímár Albin
is, Tímár Attila pedig egyéni versenyben ezüstérmet ért el.
Az olimpiáról hazatérve Tí- A Békés megyei csapatot öten
már András elmondta, hogy a alkották, négy szakácsmester:
szakácsolimpiát is négyévenként Barna Ádám, Nyári János,
rendezik meg, az idén Erfurtban Tímár Albin és Tímár András
47 ország ezernél több verseny- szakácsmesterek, illetve Balogh
zője vett részt. Magyarország- László cukrászmester, a többi
ról összesen öt csapat indult a négy szakács egyéni versenynemzetközi megmérettetésen. ben indult. Csapatuknak egy
Megyénket összesen kilencen hidegtálat, egy menüt, négy
képviselték, Prohászka Béla ki- főételt és hat előételt kellett
vételével valamennyiüknek ez készítenie.
(Folytatás a 3. oldalon)
volt az első olimpiai részvétele.

Hunya Lajosné és Putnoki
Elemér kitüntetése

Megyesi Hajni
különdíja

Megyesi Hajnalka, a Városi
Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény növendéke még
májusban egy Veszprémben
megrendezett országos énekversenyen harmadik helyezést
ért el, így most október elején
meghívást kapott a veszprémi 10. Nemzetközi Gyermekművészeti Fesztiválra.
Az öttagú nemzetközi zsűri
a gyomaendrődi lánynak a
maximális 50 pontszámból
45-öt adott. Ez nem verseny
volt, hanem bemutató jellegű
fesztivál, produkciójáért Hajnalka különdíjat kapott.

Gyomaendrődi siker a
szakácsolimpián

Október 23-án a Szent
Imre Katolikus Templomban megtartott szentmise
után a Hősök téri kopjafánál a Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános Iskola
diákjai idézték fel az ’56-os
forradalom eseményeit, majd
dr. Erdész Ádám mondott
ünnepi beszédet.

Az érdeklődők közül a legtöbben most láthattak először szalmás perzselést.

„Sose lesz másként,
így rendeltetett”
Ady Endre
• TEMETKEZÉS
• SÍRGONDOZÁS
• KEGYELETI CIKKEK
ÁRUSÍTÁSA
• TELJESKÖRU
ÜGYINTÉZÉS

A Békés Megyei Levéltár
igazgatója hangsúlyozta, a forradalmat követő hatalmi vákuumban Endrődön Vaszkó Mihályt,
egykori nagy tekintélyű kisgazda politikust választották

HITELÜGYINTÉZÉS
KOMOLY BANKI – és ÜGYINTÉZÉSI HÁTTÉRREL, 8 ÉVES GYAKORLATTAL !

LAKÁSCÉLÚ- ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITELEK

ALAPKAMAT 4,95%-tól!!!
Pl.: 1 millió Forint lakásépítési célú hitel esetén (HUF) induló alacsony törlesztéssel - az első 5 évben 10 évre 10.630,- Ft/hó 15 évre 8.320,- Ft/hó 20 évre 7.240,- Ft/hó 25 évre 6.610,- Ft/hó
Pl.: 1 millió Forint lakásvásárlási célú hitel esetén (HUF)induló alacsony törlesztéssel - az első 5 évben10 évre 11.810,- Ft/hó 15 évre 9.460,- Ft/hó 20 évre 8.330,- Ft/hó 25 évre 7.700,- Ft/hó
SVÁJCI FRANK (CHF) ALAPÚ HITELEK ÁRFOLYAMGARANCIÁVAL vagy 5 ÉVES FIX TÖRLESZTÉSSEL

H I T E L E K - H I T E L E K - H I T E L E K
ÚJ LAKÁS VÁSÁRLÁS
HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁS
FÉSZEKRAKÓ HITELEK (35 éves korig)
SZOCPOL ÜGYINTÉZÉS
TERHELT INGATLANRA IS PLUSZ HITELLEHETŐSÉG

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
Gyomaendrőd, Ipartelep út. 2.
Tel.:06-66/386-233
Ügyeleti mobil: 06-30/630-80-97

meg a forradalmi bizottság elnökének, és mellé csatlakozott
jogvégzetként Uhrin Vendel.
Hasonlóan Gyomán is fontos
feladatot töltött be az újjá éledő
Kisgazdapárt. Bár november
4-én a szovjet tankok elfoglalták az országot, kevésbé ismert, hogy a forradalom ezzel
nem ért végett. A forradalmi
bizottságok egészen decemberig
befolyásolták a helyi eseményeket, ugyanis az emberek,
nem a régi vezetőkre hallgattak,
hanem az októberben megválasztott hitelesekre.
(Folytatatás a 3. oldalon)

LAKÁSLÍZING
GÉPKOCSI LÍZING ÉS HITELEK
BIRTOKFEJLESZTÉSI HITEL (NFA pályázatra)

Több

bank

ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉS
LAKÁS BŐVÍTÉS
KÖZALKALMAZOTTI HITELEK
GYORSHITELEK (AKÁR 3 NAP ALATT)
ADÓSSÁGRENDEZÉS
VISSZLÍZING
VÁLLALKOZÓI HITELEK
IDŐSKORI JELZÁLOGJÁRADÉK

ajánlata

közül

LAKÁS FELÚJÍTÁS
LAKÁS KORSZERŰSÍTÉS
KÖZTISZTVISELŐI HITELEK
SZEMÉLYI HITELEK
HITELKIVÁLTÁS
VILÁGLÍZING
FÖLDVÁSÁRLÁSRA HITEL
IDŐSKORI ÉLETJÁRADÉK, stb.

választhat!

FOLYAMATOS AKCIÓ!!!
Mindenkori aktuális akciónkról érdeklődésére telefonon vagy személyesen tájékoztatjuk
(IDŐPONT EGYEZTETÉSE SZÜKSÉGES!)

RÉSZLEGES BANKI KÖLTSÉGMENTESSÉG!!!

► LAKÁSCÉLÚ HITELEK

ESETÉN /HUF, CHF, JPY, EUR/

( ÚJ LAKÁS ÉPÍTÉSE, ÚJ- és HASZNÁLT LAKÁS VÁSÁRLÁSA, FÉSZEKRAKÓ HITEL, GYORSHITEL,
KÖZALKALMAZOTTI- , KÖZTISZTVISELŐI HITEL, FELÚJÍTÁS, KORSZERŰSÍTÉS, LAKÁSLÍZING)

►SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITELEK
►HITELKIVÁLTÁS ESETÉN

ESETÉN /CHF, JPY, EUR/

/HUF, CHF, JPY, EUR/

Jelzáloghitelek ügyintézése SORON KÍVÜL akár 1 hét alatt is!

Hitelkihelyezés AKÁR az ingatlan forgalmi értékének 100%-ig!
Végrehajtás és APEH tartozás megoldható!

Megújult árukészlettel, szolid árakkal várjuk mezőgazdasági, teher és személyautó tulajdonosokat.
KSZDÉSZ kedvzmény program műhelyünkben.

KATONA GYÖRGY gumijavító

Hitelek már minimálbértől is igényelhetőek!
FONTOS!!! A hitelszerződések mellé életbiztosítás kötése NEM szükséges!
A hitelügyintézés az Ön kényelmének és igényének megfelelően lakásán,
vagy az irodánkban történik – személyre szabottan, gyorsan, szakszerűen!
LEINFORMÁLHATÓAK ÉS MOBILAK VAGYUNK!
HÍVJON BIZALOMMAL!
AZ ELVÉGZETT MUNKÁNKÉRT FELELŐSSÉGET VÁLLALUNK!
Ügyfélfogadás és teljes körű tájékoztatás bármikor (hétvégén is), időpont egyeztetéssel!
Plusz szolgáltatásunk: INGATLANKÖZVETÍTÉS ÉS ÉRTÉKBECSLÉS

Tisztelettel: TÓTH JÁNOSNÉ

Gyomaendrőd, Bajcsy-Zs. u. 107.
Telefon: (66) 285-127

üzleti főtanácsadó

TÓTH JÁNOS
irodavezető

BOROS KRISZTINA

IRODA/ ügyviteli asszisztens
ingatlanközvetítő, értékbecslő
06/20-9-220-990
06/20-455-1211 v. 06/70-558-9247
HÍVÁSRA HÁZHOZ MEGYÜNK!
Tel./ Fax: 66/424-314
06/20-9-37-67-38

Irodánk címe: 5650 MEZŐBERÉNY, FORTUNA TÉR 11. (LOTTÓZÓ mellett)
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Rövid hírek Újra rendezik a polgármester szabadságolását?
Zárt ülésen...

A testület zárt ajtó mögött
tárgyalt a „Gyomaendrőd Város
Idősekéért” Elismerő Oklevél
adományozásáról. Az oklevelet ez évben Hangya Lajosné,
önkormányzati képviselő, humánpolitikai bizottság elnöke,
a „Gyomaendrődi Idősekért”
Alapítvány kuratóriumának
elnöke veheti át az idősek karácsonyi ünnepségén.
A felsőoktatási ösztöndíj
pályázatának elbírálásánál a
képviselők úgy döntöttek, hogy
Szurovecz Tibor közgazdászhallgatót támogatják két félvére, és
diplomájának megszerzése után
Gyomaenrődön számítanak a
munkájára.

Még a napirendi pontok tárgyalása előtt Putnoki László
képviselő a „Gyomaendrőd
Város Fejlődéséért” Egyesület
nevében egy paragrafusokkal telezsúfolt előterjesztést
ajánlott megvitatásra. A felolvasott írásos anyag szerint a
polgármester éves szabadsága,
annak kiadási rendje jogilag
szabályozatlan, és ezt ügyeskedők arra használják ki, hogy
a szabadság pénzbeni megváltásával jelentős többletkiadást
okozzanak a városnak. Mivel a
polgármester szabadságolását
magasabb szintű jogszabály

nem rendezi, ezért a testületnek kell erről határoznia.
Dr. Csorba Csaba jegyző
Putnoki László felvetésére válaszolva elmondta, az előző
választási ciklus leteltével dr.
Dávid Imre polgármesternek
tetemes összeget kellett kifizetniük az évek alatt összegyülemlett és ki nem vett szabadsága pénzbeli megváltása
miatt. Ebből okulva a testület
még abban az évben egy rendelettel módosította a szervezeti és működési szabályzatát,
eszerint a polgármester július
30-ig köteles elszámolni az

előző évi szabadságával. A
jelenlegi szabályozás célja, ha
a polgármester a szabadságát nem tudja kivenni, akkor
azt évente fizessék ki, így ez
kisebb terhet jelent a költségvetésnek. Ez a szabályozás az
idők próbáját kiállta.
A képviselők arra hivatkoztak, hogy a dr. Busai György
egyesületi elnök által írt szöveggel alapos áttanulmányozás
nélkül ezen az ülésen most
nem foglalkoznak, annak javaslatát a decemberi ülésen
összevetik a jelenlegi szabályozással.

Két navigációs készülék a tűzoltóknak

Orvosok
szabadságon
A korábbi évek gyakorlatának
megfelelően a Városi Egészségügyi
Intézmény munkatársai most is
egységesen veszik ki a szabadságukat. December 22-től december
31-ig szabadságon lesznek, és mivel
január 2. péntek most pihenőnap,
helyette január 10. szombat lesz
munkanap, ezért január 5. hétfőn
kezdik a rendelést. Ez időben a
sürgős eseteket a békéscsabai kórház rendelőintézete látja el.

Számlavezetés
versenyeztetése
Az önkormányzat a takarékosság érdekében szükségesnek
tartja a pénzintézeti kiadások felülvizsgálatát, ezért a számlavezető bankok között versenyt
hírdet. Ennek lebonyolításával a
testület egy fővárosi céget bízott
meg. Csabó Ágnes pénzügyi tanácsadó kiemelte, a városban
jelenleg három pénzintézet működtet fiókot, és hamarosan megnyílik a negyedik is, és ezeknek
össze kell hasonlítani a szolgáltatási díjaikat, és közülük a legkedvezőbbet kell választania a
testületnek. Bankszámlavezetésére az önkormányzat tavaly közel 3,3 milliót, ez év első felében
1,6 milliót költött.

A kukaürítés
kötelező

A Gyomaközszolg ellenőrzések
után megállapította, a mai napig
538 olyan ingatlan van a városban, amely nem veszi igénybe
a kötelező hulladékszállítást.
Ezeknek az ingatlanoknak a tulajdonosait felszólítják arra, hogy
a szolgáltatásról kössék meg a
szerződést Gyomaközszolggal,
ellenkező esetben szabálysértési
eljárás kezdeményezhető velük
szemben.

Az átadás pillanata (balról jobbra): Szemlits Gyula, Ganzler Orsolya, Szilágyi Sándor,
a tűzoltó egyesület elnöke és Várfi András polgármester.
Az ülés szünetében a vá- gáció a gyors segítségért” prog- két készüléket ajánlott fel a
rosháza udvarán a Garmin- ramnak, amelyben nélkülözhe- gyomaendrődi tűzoltóknak.
termékek magyarországi for- tetlen feladatot ellátó mentők,
– Nagyon örülünk a támogalmazója, a Navi-Gate Kft. tűzoltók juthatnak navigációs gatásnak, munkánk során több
nevében Ganzler Orsolya két készülékhez. A gyomaendrődi olyan helyzet adódik, amikor
navigációs készüléket adott át parancsnok is megkereste a prog- egyszerűbb és gyorsabb lesz
Szemlits Gyula tűzoltó parancs- ram honlapjának üzemeltetőjét, a navigációs készülékre hanoknak. A Garmin nemzetközi hogy autóikat is szerelhessék föl gyatkoznunk – fogalmazott
cég aktív résztvevője a „Navi- GPS-készülékekkel. A Garmin Szemlits Gyula.

Nyolc új orvos érkezett

Dr. Torma Éva városi főorvos február 15-től dolgozik
városunkban, az eddig végzett munkájáról most számolt
be a testületnek. A képviselők
előtt elmondta, hogy az elmúlt nyolc hónapban nyolc
új fiatal szakorvos érkezett
a városba, őket a lakosság
elfogadta, megkedvelte.

A szakrendelő összesen 25
ezer lakos ellátásáért felel, hiszen ide tartozik Dévaványa,
Ecsegfalva és Hunya is. Újabban ellátási kötelezettség

GYOMASZOLG IPARI PARK KFT.
TÁJÉKOZTATÓJA
A GYOMAENDRŐDI IPARI PARK területén
közművesített telkek ipari és egyéb szolgáltatói
vállalkozások telepítéséhez eladók.
Kőműves, ács, burkoló és hőszigetelő
szakipari kivitelezést,
továbbá földnedves és mixer-beton
szállítását vállaljuk.

Tájékoztatás és ügyfélfogadás:
Gyomaendrőd, Ipartelep u. 2.
Tel.: 66/386-269

nélkül egyre több páciens
érkezik távolabbról is. A személyi változásokról dr. Torma
Éva elmondta, márciustól a
reumatológia szakrendelésen dolgozó orvos komplex
ellátást biztosít, az kiterjed
a csontritkulás gondozására
is. A belgyógyászati szakellátás keretében a lakosság régi
igénye valósult meg, ugyanis
kardiológus is rendel városunkban, így a szívbetegeknek nem kell Békéscsabára
utazniuk. A tüdőgyógyászati-tüdőgondozói szakrendelé-

sen, valamint részlegesen a
sebészeten is történt személyi
változás. A sebészeti esetek
száma megnőtt, és a szakmai tevékenység esztétikai
beavatkozásokkal egészült
ki. Szeptembertől sikerült
főállású radiológust alkalmazni, aki képzettsége révén
együtt végzi a hagyományos
röntgen- és ultrahang diagnosztikát. Októberben újabb
két orvos érkezett a városba,
ez által a bőrgyógyászaton és
az ortopédián korszerűsödött
az ellátás.

Gyomaközszolg Kft. tájékoztatója
Tájékoztatjuk Gyomaendrőd város Tisztelt Lakosait, hogy a hulladékszállítási díj az Ipartelep út 2 sz.
alatti telephelyünkön is befizethető. Kérjük, hogy aki teheti, irodánkban rendezze a szolgáltatási díj befizetését.
Köszönjük ügyfeleink megértését, és eddigi jóindulatú
hozzáállását.
Ügyfélfogadás:
Hétfő:
Kedd:
Szerda – Péntek:

700 – 1200 és 1230 – 1530
700 – 1100
700 – 1200 és 1230 – 1530

GYOMAKÖZSZOLG KFT. vezetése

Fő téma:
bevételek, kiadások

A képviselő-testület október 30-án megtartott ülésén
a legtöbb napirendi pont a
pénzről, azaz a bevételekről és a kiadásokról szólt.
A képviselők tárgyaltak a
helyi adók januártól esedékes emelésén. A költségek
csökkentése
érdekében
napirendre került a számlavezetés versenyeztetése.
Továbbá a hulladékszállításról szóló beszámoló tárgyalásakor is megfogalmazták,
hogy annak korszerűsítése

révén az önkormányzat évi
majd 40 millió forintot takarít meg, mert az ennyivel
kerül kevesebbe. Az ülésen
szó volt a pályázat útján
való pénzszerzésről is, az
önkormányzat változatlan
tartalommal ismét benyújtja
a DAOP-hoz a két általános
iskola felújításának tervét,
bár a két pályázat korábban
a szükséges pontszámot elérte, de akkor forráshiány
miatt nem részesültek támogatásban.

Három beruházás
az ipari parkban
Az ipari parkban az elmúlt négy évben összesen 10,6 hektár
talált gazdára, hat cég vásárolt hét területet. Az előző választási ciklusban négy céggel kötött szerződést a Gyomaszolg
Ipari Park Kft., de közülük csak kettő működik. Tavaly
és az idén három cég vásárolt területet, és ezek jövőre már
termelni fognak. És a három cég közül az egyik: a Civis
Bau Meister Kft. további területet kíván megszerezni – tudhatták meg a képviselők Egeresi Andrástól, a Gyomaszolg
ügyvezetőjétől.
Az ipari parkban elsőnek másrészt azzal a céllal, hogy
vásárolt telket a Packaging az ott jól prosperáló cégek
Service Szolgáltató Kft., ők Gyomaendrődön üzemrészt
3,7 hektárra tartottak igényt, vagy második telephelyet léde azon eddig egy kapavágást tesítsenek.
sem tettek. Az ügyfél ügyvédVárfi András elmondta,
jén keresztül úgy nyilatkozik, hogy a Stammiel-Stammiel
hogy a területet hasznosítani Kereskedelmi Kft. 2006-ban
kívánja, de ennek feltétele az, vásárolt 1,3 hektárt az ipari
hogy vevője legalább három parkból, a tervezett beruháévre szóló beszállítói szer- zást ők sem kezdték meg. A
ződést kössön vele. Az ipari céggel annak idején nem szepark jogi úton próbálja meg rencsés szerződést írtak alá.
visszaszerezni a területet.
A jövőben a beruházókkal
Egeresi András szólt ar- kötött szerződésekben rögzíról is, hogy a közeljövőben teni kell, hogy amennyiben a
tárgyal az ország egyik vállalt határidőre a beruházás
legjobban működő ipari nem valósul meg, akkor az
parkjának vezetésével, a ipari park a területet az infbudaörsivel, egyrészt azért, lációval megnövelt vételárért
hogy tapasztalatukat átadják, visszavásárolja.

Módosították az adókat
Az elmúlt évek gyakorlata
szerint az önkormányzat két
évente emeli az adók tételét,
ez elkerülhetetlem, hiszen
mindennek növekedik az ára,
és az önkormányzatnak stabilan kell gazdálkodnia. A
mostani két éves adóemelés
nem éri el az infláció mértékét.
Többen nehezményezték,
hogy az idegenforgalmi adó
vendégéjszakánként 300-ról
350 forintra nő, Várfi András
az ülésen elmondta, a vendégek nem az idegenforgalmi
adó mértékével foglalkoznak,
mert a költségeknek az csak
kis hányadát teszi ki, hanem

a szolgáltatások minőségével. A befolyt összegből az
önkormányzat alapot képez,
ugyanúgy, mint az üdülő telkek építmény adójából, és
ezeket a város pályázat útján
visszaosztja az idegenforgalom fejlesztésére.
Az építményadó mértéke
tíz százalékkal, a magánszemélyek kommunális adója
belterületen tíz, külterületen
öt százalékkal növekszik.
Emelkedik a piacozók és
vásározók iparűzési adója
is, napi tevékenységük után
az addigi 600 forint helyett
január 1-től 700 forintot kell
fizetniük.

GYOMAKÖZSZOLG Kft.
HIRDETMÉNYE
Tisztelettel kérjük a város Lakosait,
hogy mielőtt a hulladék műanyag flakonokat
a szelektív gyűjtőkbe helyezik, – a város
tisztaságáért és a költséges levegőszállítás
elkerülése érdekében – azokat tapossák laposra.

Ne feledjék a jelszót:

„Tapossa laposra!”
Köszönjük a tisztább város reményében!
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Gyomaendrődi siker a szakácsolimpián

Felvételünkön a szakácsolimpia
p Békés megyei
gy résztvevői,, balról jjobbra:
László, Nyári János
János, Barna Ádám
Ádám, Tímár András
András, Horváth Ferenc
Ferenc, Ambrus
Balogh László
György, Somogyi Lívia (a csapat koordinátora), Prohászka Béla, guggolnak: Tímár
Attila, Tímár Albin.
Mindezeket az olimpiai csar- Attila ezüst, Horváth Ferenc
(Folytatás az 1. oldalról)
A cukrászok is megkapták nokban kilenc négyzetméteres bronzérmet szerzett, így valaa feladatukat, nekik díszmukát asztalra kellett tálalniuk, a zsűri mennyi Békés megyei résztkellett készíteniük – Balogh természetesen figyelembe vet- vevő éremmel térhetett haza
László csokihegedűt alkotott te a megjelenítést is. Egyéni az olimpiáról.
– illetve hatszor öt darab bon- versenyben Prohászka Béla és
Tímár András kifejtette,
bont, természetesen kézzel. Ambrus György arany, Tímár megyénk fontosnak tartja az

i
idegenforgalom
fejlesztését, és
aannak része a gasztronómia is.
Tréningeken készültek a nemT
zzetközi megmérettetésre, sok
ssegítséget kaptak a sokszoros
kkecskeméti olimpiai bajnok
Varga Károlytól és a már taV
ppasztalt olimpikon Prohászka
Bélától. Az olimpiai részvéB
ttelt azért tartották fontosnak,
hhogy közvetlenül tapasztalják
meg, a világ gasztronómiám
jjában mi a trend. Mivel ma
már közismert, hogy két és
m
ffélszer többet eszünk annál,
mint amire szervezetünknek
m
sszüksége van, ezért – a változzatosságot megtartva – nagyon
kkeveset tesznek a tányérra. A
másik szembetűnő változás a
m
ssertés- és marhahús háttérbe
sszorulása, helyette egyre inkább
zzöldségeket, halat és szárnyast
hhasználnak fel.
Tímár András hangsúlyozta,
a Békés megyeiek két arany-,
eegy ezüst- és két bronzérme
iigazi csapatmunka eredménye,
uugyanis az egyéni indulók a
ccsapat eredményességét segíttették, a csapat tagjai pedig az
egyéni indulók munkájában
közreműködtek.
Az október 30-án megtartott
testületi ülésen Hangya Lajosné
képviselő javaslatára a testület
gratulált a három gyomaendrődi
szakácsolimpikon sikeréhez,
ezzel öregbítették a város vendéglátásának hírnevét.

Hunya Lajosné és
Putnoki Elemér kitüntetése
(Folytatás az 1. oldalról)
A tanácstestületekből igyekeztek a forradalmárokat kiszorítani, ennek hatására a
december 4-ei budapesti nagy
tüntetés után Békés megyében
is több összeütközéssel járó forradalmi hullám bontakozott ki.
December 4-én a gyomai forradalmi bizottság állásfoglalást
adott ki, december 11-én pedig
nagy tüntetés volt a városban.
Ennek a második forradalmi
hullámnak a december 10-én kihirdetett statárium vetett végett,
ez lehetőséget adott a halálos
ítéletek gyors meghozatalára és
végrehajtására, ennek lett áldozata a gyulai Farkas Mihály
és Mányi Erzsébet. A beszéd
után a városi önkormányzat, az
intézmények, a civil szervezetek
és a pártok városi szervezetei
helyezték el a megemlékezés
koszorúit az ’56 emlékére állított
kopjafa tövében.
Ezt követően az Endrődi Közösségi Házban ünnepi testületi ülés keretében Várfi András
polgármester kitüntetéseket

nyújtott át. „Gyomaendrődért”
Emlékplakettet kapott Hunya
Lajosné nyugalmazott óvónő
és Putnoki Elemér, a gyomai
művelődési központ egykori
igazgatója. Hunya Lajosné 1968.
óta dolgozott védőnőként, munkája során a családok életének
minden fontos szakaszában jelen
volt, a gondozottak hétvégeken
is kérhették segítségét. Nyugdíjba vonulását követően is
tovább dolgozott, ez évben 42
évi munka után szeretne véglegesen visszavonulni. Betegsége
miatt az ünnepségen nem tudott
megjelenni, az emlékplakettet
fia: Hunya Zoltán és kolléganője,
Fónagyné Dobos Katalin vette
át. Putnoki Elemér munkáját a
sport és a kultúra határozza meg.
A kulturális életbe 1956-ban
kapcsolódott be mint a gyomai
művelődési ház igazgatója.
Munkája során megteremtette
azokat a feltételeket, amelyek
lehetővé tették, hogy országos,
sőt európai hírű társas- és néptánc együttes tevékenykedjen
az intézményben.

Városunk ízei a kolbászfesztiválon
(Folytatás a 1. oldalról)
Pilzno testvérvárosunk
Sokolaie ének- és táncegyüttese hagyományokhoz kapcsolódó néptáncot és modern
társastáncot mutatott be. Az
ifjúsági együttes 8-16 éves
tagjai láthatóan komoly szakmai képzésben részesülnek,
ennek megfelelően színvonalas
produkcióval álltak elő, és a
közönség ezt vastapssal hálálta
meg. Kedves gesztus volt a

lengyelektől, hogy befejezésül
egy magyar népdalt énekeltek
el. A Körösmenti Táncegyüttes
gyermek, ifjúsági és felnőtt
csoportja, illetve a Rumba
Táncklub különböző korosztályú párosai a tőlük megszokott
profi szintű produkciót nyújtották. A sportcsarnokot megtöltő
közönség vastapssal jutalmazta
őket. A nézők egymás között
dicsérő szavakkal illették a
gyomaendrődi fellépőket.

Várfi András polgármester
szerint bár a Csabai Kolbászfesztiválnak Békéscsaba ad
otthont, de az Békés megye
kiemelt rendezvénye. Immár
sokadik éve nem csak a megyéből és az országból keresik
fel sokan, hanem külföldről
is. A fesztivál jó alkalmat
nyújtott arra, hogy a város
bemutassa kulturális értékeit és hagyományait. Sőt
a város nyitottságát is bizo-

nyíthatta, hiszen fellépet az
épp Gyomaendrődön vendégeskedő pilznoi ifjúsági
ének- és táncegyüttes. Az
október 25-ei kolbászgyúró
versenyen német testvérvárosunk csapata immár második éve vesz részt, a lengyel
testvérvárosunk delegációja
is eljött a rendezvényre, most
első alkalommal csak érdeklődőként, de jövőre már ők is
beneveznek a versenybe.

GELLAI

Felvételünkön a kitüntetések átvevői: (balról jobbra)
Fónagyné Dobos Katalin, Hunya Zoltán, Putnoki Elemér és neje.

Ház eladó

ÉPÍTėANYAGKERESKEDÉS
GyomaendrĘd, HĘsök útja 51.
Telefon: 66/282-440; 30/33-26-075; 30/48-80-326

TeljeskörĦ építĘanyagkereskedelem:
- Terranova termékek - hĘszigetelĘ rendszerek, ragasztók, fugázók,
felújító rendszerek
- Frühwald betontermékek, térburkolók
- Gipszkartonok, gipszkarton szerelési anyagok, lécek, gipszek,
glettek
- Téglák, tetĘcserepek, tetĘzsindelyek, lemezes tetĘfedĘ anyagok
- HĘ-,hang-, és vízszigetelĘk
- OSB lapok, tetĘfóliák, párazáró fóliák, tetĘkiegészítĘk, szellĘzĘk
- ÉlvédĘk, szegĘk, szilikonok
- Schiedel kéményrendszerek, Ytong-Xella falazó elemek
- Kazettás álmennyezeti rendszerek, függesztĘk, lapok
- Prokoncept energiatakarékos házépítési renszer
- Grünpower vákumcsöves napkollektor
- Rozetták, stukkók, hászámok, betĦk kül-és beltérre
- Kéziszerszámok, csavarok, szegek, segédanyagok
- Hagyományos építĘanyagok - sóder, cement, homok, mész
- és még sok más, ami építkezéshez, felújításhoz szükséges.
Árainkból:
- Fagyálló csemperagaztó
880,- Ft/zsák (25kg)
- Estrich
685,- Ft/zsák (40kg)
- Flex ragasztó
2.435,- Ff/zsák (25kg)
- AljzatkiegyenlítĘ
2.200,- Ft/zsák (25kg)
80,- Ft/m 2-tĘl
- TetĘsíkfólia
- Dry-háló
135,- Ft/m 2-tĘl

Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési
Közhasznú Közalapítvány ajánlja:
Kedvezményes hitelek vállalkozásoknak
• Mikrohitel – helyi alapból
• Mikrohitel Plusz
• Új Magyarország Mikrohitel
• Kisvállalkozói hitel
Vállalkozási, önkormányzati projektek
• generálása
• pályázatírás, tanácsadás

Keressen bennünket!
További információ:
www.bmva.hu
Cím: 5600 Békéscsaba, József A. u. 2-4.
Telefon: 66/442-520; Mobil: 30/466-8367; 20/466-7961;

A Gyomaszolg Kft. értékesíteni kívánja
a Gyomaendrőd, Nyárszegi utca 6. szám alatti
100 négyzetméteres sorházi házát 27 négyzetméteres garázzsal és a teraszhoz kapcsolódó 400
négyzetméteres udvarral.

A ház kellemes környezetben található
és jól megközelíthető.
Figyelem: most kedvezményes a vételi ár!
Érdeklődni lehet:
Egeresi András ügyvezető igazgatónál
a 20/988-00-13-as telefonon.
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Rövid hírek Helyi vállalkozó építette a Selyem utcát
Atlétika,
tenisz
Helyhiány miatt novemberi
számunkból a sportrovat sajnos
kimaradt. Október 6-án délután atlétikai találkozót rendeztek, ahol a
Gyomaendrőd körzetéhez tartozó
öt iskola mindegyike képviseltette
magát. A legeredményesebbnek
a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola tanulói bizonyultak
11 arany-, 10 ezüst- és 9 bronzéremmel. Október 10-én Budapesten az UTE atlétika pályáján
az Országos Atlétikai Ügyességi
és Váltófutó Csapatbajnokság öszszetett pontversenyben második
helyezett lett a Kner Imre Gimnázium és Szakközépiskola leány
csapata. Erdei Kristóf, a 14 éves
teniszező egy regionális mesterversenyen a 2. helyen végezve az
országos korosztályos ranglistán
a 92. helyre lépett. E témákról
részletesen a Gyomaendrőd Onlinenon olvashatnak: gyomaendrod.
mconet.biz.

Helyi dolgozókat foglalkoztatva gyomaendrődi
vállalkozó építette meg a
Selyem utca III. ütemét,
ez 325 méter hosszú és hat
méter széles szakaszt jelent.
A közbeszerzési eljárást a
fővárosi Vegyépszer Építő és
Szerelő Zrt. nyerte el nettó
29 millió forintos árral, és a
munkát átadta a Délkeleti
Útépítő Bt-nek, mint alvállalkozónak.
Mivel a vasúti aluljáró tervezett építése során az elkerülő
útnak része lesz ez a szakasz
is, ezért az út olyan erős alapot

kapott, hogy elbírja a komoly
forgalmat.
Mint azt Csahóczki János, a Délkeleti Útépítő Bt.
ügyvezetője elmondta, az
útalap aljába öt centiméter
vastag homok réteget tettek,
erre jött rá húsz centi homokos kavicsréteg, majd húsz
centi beton, a tetejére pedig
tíz centiméter vastagságban
aszfalt réteg került. A földmunkálatokat szeptember 10.
körül kezdték el, és október
31-re átadták az utat.
Rácz Imre, a körzet önkormányzati képviselője arra
hívta fel a figyelmet, gondot

jelent, hogy a Selyem utcába
csatlakozó Bethlen Gábor utca
száz méteres szakasza tönkre
ment, pedig ez eddig csekély
forgalmat bonyolított le. Az
útalap megsüllyedt, a két centis
aszfaltréteg feltöredezett. A
Selyem utca elkészülte után
nagyobb forgalmat bonyolít
le, ezért ezt a szakaszt is újra
kell építeni, erősebb alappal és
vastagabb aszfaltréteggel.
A polgármesteri hivatal
városüzemeltetési és vagyongazdálkodási osztálya
a Bethlen Gábor utca felújítását indokoltnak tartotta, és
azt sikerült is megoldani.

Őszi Tárlat

Immár sorrendben a XI. Őszi
Tárlatot nyílt meg a Katona József
Művelődési Központban október
15-én. Sass Ervin újságíró megnyitójában az idei kiállítást az
eddigiek közül az egyik legjobb
színvonalúnak nevezte, ugyanakkor sajnálatos tény a megszokott
harmincegynehány alkotó helyet
most csak tizenhatan küldték
be munkáikat. Részletek a
Gyomaendrőd Online-on.

Felvételünkön jól látható
látható, milyen mély alapot kapott az út
út, az aszfalt a szegélykő magasságába került. Balról Rácz Imre önkormányzati képviselő, jobbról Csahóczki János.

Gyomaendrődön
25 családon segítenek
„Élet másokért” Közhasznú Egyesület és a Templomos Lovagrend Tiszántúli
Kommendája – más szervezetekkel együtt – ez évben
hetedik alkalommal hirdeti
meg „Segítsünk a rászoruló
gyerekeken!” adományozási
akcióját. December 19-án a
gyomai Jézus Szíve Katolikus Templomban 25 olyan
családot adományoznak
meg, ahol tartósan beteg
gyermeket nevelnek, illetve Kárpátalján, pontosabban Munkácson a római
katolikus székesegyházban
ötszáz családnak nyújtanak
át segélycsomagot.
Vaszkó Sándorné, az „Élet
másokért” Közhasznú Egyesület elnöke, a lovagrend tagja
lapunknak elmondta, a korábbi évek karácsonyt megelőző
adakozása miatt már sokan
ismerik, és az utcán évközben is többen megállították,
hogy szükségük lenne ruhára.
A lovagrend és az egyesület
megpróbálta ezt az igényt
kielégíteni, így találtak rá
Budapesten Bereczky Zoltán evangélikus lelkészre.
A ruhákat az ő gyűjtéséből
kapják adományként, tehát
térítésmentesen. Bereczky
Zoltán még a szállításáról is
gondoskodik, az egyesületnek
és a lovagrendnek csupán a
benzinköltséget kell állnia. A

lelkész jó minőségű felnőtt
és gyermekruhákból álló
adományát – három állandó
segítőjével együtt – ő fogadja,
és gondoskodik arról, hogy
az eljusson a rászorultakhoz.
A rászorulókat ő keresi meg.
Korábban bárki mehetett ruháért, de akkor a helyzet kezelhetetlenné vált, az emberek
egymás kezéből kapkodták ki
a ruhákat.
Ez évben Bereczky Zoltán
négyszer jött adományaival
Gyomaendrődre, a Ford Tranzit kisteherautóját mindig telepakolta. Bár az evangélikus
lelkész már nem tartozik a
legfiatalabb korosztályhoz,
a gépkocsi vezetése mellett
Budapesten a felpakolásában
és itt a kipakolásában is részt
vállal. Az adományok megfelelő raktározásáról Várfi András
polgármester gondoskodik, a
ruhákkal tavasztól ez idáig
mintegy ötven családon tudtak
segíteni.
Az adományokból tavaly és
tavaly előtt is jutatott az Öregszőlőben működő Tulipános
Óvodának. Az óvoda ezeket a
ruhákat jelképes összegért adta
tovább a szülőknek, és ebből
annyi pénz gyűlt össze, hogy a
gyerekeket elvihették a Szegedi
Vadasparkba, ahová egyébként
nem juthattak volna el.
(Az idei adakozásról szóló felhívás lapunk 7. oldalán
olvasható.)

dönts okosan

vállalkozásodnak
lesz mire
büszkének
lennie...

ismét magasra
táncoltuk
a kamatot

K&H
üdvözlet betét

10,10

%

kamat és EBKM

a hazai
bankok
közül elsôként
a K&H-nál

K&H Új Magyarország
Mikrohitel
EU-s forrásokkal
forint alapú hitelek, kedvezô kamatokkal:
forgóeszköz hitel 8,5%, beruházási hitel 9%

3 havi, új betétre és egy futamidôre vonatkozó lekötés esetén

A KMOP - Közép-Magyarországi régió ügyfelei nem vehetik igénybe.

ügyfelenként 50 ezer forinttól 50 millió forintig

díjmentes Új Magyarország Hitelgaranciával

2008. október 13. és november 28. közötti elhelyezés esetén

Jelen hitel, illetve garancia igénybevétele csekély összegû (de minimis)
támogatásnak minôsül.

dönts okosan több száz tanácsadó segítségével
K&H Cégvonal (06 1/20/30/70) 335 3355
www.kh.hu
gyors ügyek sávja
hiteltanácsadás
pályázati tanácsadás

K&H TeleCenter (06 1/20/30/70) 335 3355
www.kh.hu
gyors ügyek sávja hiteltanácsadás befektetéstervezés

biztosítások

Új betétnek minôsül: kizárólag Bankon kívüli forrásból származó betétösszeg, amely összeggel a lekötés napján meghaladja a számlatulajdonos Banknál vezetett
betét- és bankszámláin elhelyezett megtakarítások, és az értékpapírszámlán elhelyezett K&H befektetési alapok, valamint a K&H megtakarítási életbiztosításokba
befektetett összegek összesen egyenlegét, a lekötés napját megelôzô naptári hónap utolsó banki munkanapján ily módon számított záróegyenlegéhez képest.
Jelen tájékoztató nem minôsül ajánlattételnek vagy befektetési tanácsadásnak. A termék leírását, valamint az egyéb részleteket a vonatkozó szerzôdési feltételek,
illetve a vonatkozó Hirdetmények, valamint a Bank Üzletszabályzata tartalmazza. A Bank a kondíciók megváltoztatásának jogát fenntartja. Automatikusan
megújuló betét esetén a nem kedvezményes EBKM értéke 1,00-4,06%.

biztosítások

Jelen hirdetés nem minôsül ajánlattételnek, célja pusztán a figyelem felkeltése. A termék, szolgáltatás részletes leírását, kondícióit a vonatkozó szerzôdés, Általános szerzôdési
feltételek, a K&H Bank Üzletszabályzata és Hirdetménye tartalmazza, melyek megtekinthetôek bármely K&H bankfiókban,
illetve www.kh.hu internetes oldalon. A megkövetelt biztosítékokról, a hitelkeret összegérôl és a rendelkezésre
bocsátásáról a K&H Bank minden esetben önállóan, kizárólag a saját feltételei szerint dönt. A Bank a kondíciók
megváltoztatásának jogát fenntartja.

Érdeklődjön bankfiókunkban!
5500 GYOMAENDRŐD, FŐ ÚT 194.
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A magyarok egészsége fenyegetően rossz! Gyújtsunk gyertyát értük is! Rövid hírek
„Nyerj életet” címmel a fővárosi Kor Kontroll Társaság
október 28-án egészségnapot
tartott az Endrődi Közösségi
Házban. Az érdeklődők fórum
keretében neves szakembereknek tehették föl kérdéseiket,
illetve ingyenes szűrővizsgálatokon vehettek részt.
Dr. Ottó Szabolcs, az Országos Onkológiai Intézet főigazgató
helyettese a fórumon elmondta, a
magyarok egészsége fenyegetően
rossz, a daganatos betegségek
arányában és az ebből adódó
elhalálozásban a világranglista
első-második helyén állunk. Dr.
Kiss Róbert, a Magyar Kardiológus Társaság főtitkára, arra hívta
föl a figyelmet, hogy hazánkban
alakosság fele keringési zavarban
hal meg. Dr. Sárosi Tamás, az
ÁNTSZ regionális igazgató-helyettese megjegyezte, régiónkban
a szűréseken a behívottaknak
csak fele jelenik meg.
Dr. Tóth János diaetológus
főorvos megdöbbentő adattal
szolgált, Magyarországon ma
már egymilliónál több cukorbetegről tudnak, de a valódi szám
ennél jóval magasabb lehet.

Hangya Lajosné önkormányzati képviselő a fórumon megkérdezte dr. Sárosi Tamástól,
hogy miért szüntették meg a
lakosság teljes körű tüdőszűrését. A válaszban elhangzott,

mivel a tbc-s megbetegedések
aránya 0.25 ezrelék alá esett
vissza, ez az alacsony előfordulási arány járványügyi szempontból nem indokolja a teljes
körű szűrést.

A helybeni ingyenes szűrővizsgálat lehetőségét sokan kihasználták, népszerű volt a stressz-szűrés is.

Programajánló
Katona József Művelődési Központ
November 21. péntek 9 órától ifjúsági bérletes hangverseny a Filharmónia Kelet-Magyarország Kht. Szervezésében.
November 22. (szombat) 14 óra a Galaktika Baráti Kör vendége Kalmár János (író, újságíró, őstörténet kutató)
Az előadás témái: a Biblia, és ami mögötte van; Nubiától a Kárpát-medencéig; maja próféciák. Belépő: 400
forint.
Endrődi Közösségi Ház
November 8-án este 8 órától Operettkirály címmel előadás a felújított emeleti nagyteremben. Rendező: Hídvégi Miklós, főszereplő: Pitti Katalin, további szereplők: Kiszely Zoltán, Merényi Nikoletta, Balogh László,
Füsti Molnár Béla, Pohly Boglárka. Magyarországi ősbemutató. Jegyek elővételben 2. 000.- Ft-ért a közösségi
házban kaphatók.
November 15-én este vacsorát ad az Endrődi Gazdakör.
November 22-én Katalin-bál a Barátság Klub rendezésében.
December 5-én Hangya Levi és Tücsök Peti műsora kisiskolásoknak és óvodásoknak.
December 6-án Cukorbetegek Klubjának ebédje.
Kulturális Egyesület
November 14-én 17 óra 30 perctől Határ Győző-emlékestet tartanak az OMart könyvesboltban. Közreműködnek:
Dinnyés József daltulajdonos a költő megzenésített verseivel; Balázs Andrea, a Karinthy Színház művésznője
és a Tűzmenedék együttes.

Halottak napja körül gondoljunk azokra is, akiket
nagyanyáink hiába vártak haza
a háborúból, akiknek gyermekei
árván nőttek fel. Mostanában
Ukrajnában, a Lemberg melletti Bukvina közelében eddig
ismeretlen magyar katonasírokat
tártak fel. A tíz Békés megyei
katona közül egyet azonosítottak biztosan: Reinschroth
(Beinschroth?) József, 1910. május 10-i születésű gyomai katonát,
aki az eddigi nyilvántartásokban
is szerepelt. Talán akadnak az ott
eltemetettek között más endrődiek
és gyomaiak is. Az elhaltak azonosítása a Hadtörténeti Intézet és
Múzeum munkatársaira vár. A
Nemzeti Kegyeleti Bizottsággal
és a helyi hatóságokkal, lakosokkal együttműködve igyekeznek
a hadisírokat feltérképezni és
gondozni.
A Donnál eltűnt nagybátyámat keresve a múzeum internetes adatbázisában számos
endrődi és gyomai hangzású
nevet találtam. Az oroszországi
irattárakból származó feljegyzések sajátos helyesírásuk miatt
nehezen olvashatók, a Gyoma
és Endrőd helynevek a legkülönfélébb átírásban szerepelnek,
viszont a táborok és sírhelyek
jelölésével, amelyek azonosítá-

Forrás:
http://www.hadifogoly.hu
Hadtörténeti Intézet és
Múzeum Központi Irattára
Címük: 1027 Budapest,
Feketesas u. 4.
Tel.: 212-4430, fax: 212-5324
E-mail: igazolas@hm-him.hu
Bula Teréz

Zenéltek, táncoltak, főztek
Gyomaendrőd Város Cigány
Kisebbségi Önkormányzata a Magyarországi Nemzeti és Etnikai
Kisebbségekért Közalapítvány,
valamint a Földművelésügyi és
Vidékfejlesztési Minisztérium
által nyújtott támogatásból október 11-én rendezte meg a VIII.
Cigányzenész és Tánctalálkozót,
gasztronómiai nappal egybekötve.
A tánctalálkozónak a Varga Lajos
Sportcsarnok adott otthont, míg
a főzőversenyt a sportcsarnok
udvarán tartották meg.
A főzőversenyre 13 csapat nevezett be. A pörkölt kategóriában

ADSL sebességgel Gyomaendrődön is!
Együtt. Veled

A valódi mobil szélessáv élménye

Új

sában a Hadisírgondozó Iroda
és maga a honlap is segíthet,
nagyon hasznosak lehetnek az
amatőr kutatók, érdeklődők számára. A kigyűjtött endrődi és
gyomai neveket itt terjedelmi
okokból nem adhatom közre,
csupán a Bukvinában – vagy
Bukownában - azonosított fogoly
adatlapját, de a fenti adatbázist
bárki kutathatja.
Személyes adatok:
Név: B/Reinschroth József
Anyja neve: Lehocki Magdolna
Születési idő: 1910.05.20
Lakóhely: Gyoma
Alakulat: 49/I. zlj.
Rendfokozat: t. honv.
Halál időpontja: 1944. 04.
15.
Halál helye: Bukowna
Halál oka: fejlövés
Temetés helye: Bukowna
Sírjelszám: 20224

3 GB

Mobilinternet-csomag
Kedvezményes havi díj:

1950 Ft
fél éven át,
1 éves hûségnyilatkozattal

A havidíj-kedvezményre vonatkozó ajánlat 2008. augusztus 1-jétôl 2008. szeptember 30-ig érvényes. A kedvezmény az aktiválás hónapjában és
azt követô 6 hónapban vehetô igénybe. A mobil szélessávba nem értendô bele az EDGE. Az akció további, teljes körû és részletes feltételei, illetve
a 3G/HSDPA lefedettségre vonatkozó információk a T-Pontokban, üzleteinkben és ügyfélszolgálatunkon érhetôk el: 1430, 06-1/265-9210.

Gyomaendrőd, Fő út 214. H – P: 900 -1200 , 1330 -1730
Tel./fax: +36 66 282 822 Sz:
900-1200

Gyomaendrődről Kovács Tibor
nyert birkapörköltjével, második
lett Kovács Zsolt Dévaványáról
vegyes sertéspörköltjével, a
harmadik díjat is Kovács Tibor
nyerte meg marhapörkölttel. A
külön kategóriában a „Szarvasi
Fiatalok Holnapért” Egyesület
csapata diadalmaskodott tárcsán
sütött tanyasi csirkével.
A főzőverseny eredményhirdetése után Nótár Mary lépett a
színpadra, őt pedig Stefano követte. A sztárvendégek fellépése után
a „Hangulat” együttes biztosította
hajnalig a talpalávalót.

Erdélyi
kirándulás

Október 9-től október 11ig a Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda alkalmazotti
közösségéből 28-an erdélyi
kiránduláson vettek részt. Útjukat Nagykárolyban a Károlyi
kastély megtekintésével kezdték,
és Körösfőn fejezték be. A kollektíva végre három napig kötetlenül együtt lehetett. (Részletes
írás a Gyomaendrőd Online-on:
gyomaendrod.mconet.biz)

Vozár M.
Krisztián

A Zenei Világnap alkalmából október 9-én Vozár M.
Krisztián zongorista, a Városi
Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény tanára adott koncertet. Műsorán klasszikusok
szerepeltek, köztük összetett,
nehéz darabokat is hallhattunk.
Vozár M. Krisztián elárulta, bár
már 30. életévét tölti, de csupán
három-négy éve koncertezik.
Ugyanis 25 évesen találkozott a
világklasszis Gulyás Márta zongora- és kamaraművésszel, aki
rádöbbentette, hogy másképp is
lehet zongorázni. Gulyás Márta
segítségével megtapasztalhatta,
van tehetsége ehhez a művészeti
ághoz. Főállásban a Békés Megyei Jókai Színház korrepetitora,
itthon és külföldön évente öt-hat
koncertet vállal.

Ovis sportnap
A Varga Lajos Sportcsarnokban október 17-én immár
negyedik alkalommal rendezték
meg Ugra- Bugra Óvodai Sportnapot. A rendezvényen tíz fős
csapatokkal képviseltette magát
Gyomaendrőd hét óvodája. A
versenyt a Selyem úti Óvoda
nyerte meg, a második helyen a
Százszorszép Óvoda végzett, a
harmadik pedig a Csemetekert
Óvoda lett.
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Két részeg sofőr karambolozott
Október 18-án 9 órakor a Fő út és a Bajcsy-Zsilinszky
utca kereszteződésében baleset történt személyi sérüléssel. Az elsődleges megállapítások szerint a BajcsyZsilinszky utca felől balra, a Fő útra kanyarodott ki
egy Mercedes személygépkocsi, és a vasúti átjáró felől
érkező BMW-vel összeütközött – tájékoztatta a sajtót
Paraizs Tamás őrsparancsnok.
A karambol következtében és az fának ütközött. A négy
a Mercedes a közelben parkoló utasból három könnyebben, egy
személygépkocsinak ütközött, pedig súlyosan megsérült.
és abban jelentős kár keletkezett.
Október 9-én 22 óra 20 percA BMW-ben utazó két személy, kor jelentette egy gyomaendrődi
illetve a Mercedes vezetője is lakos, hogy betörtek a lakásába
könnyű sérülést szenvedett. A és a VI. kerületben lévő tanyárendőrök a helyszínen megálla- jába is, de semmit sem vittek
pították, hogy mindkét gépkocsi el. A kiérkező nyomozók helyvezetője ittas. Ellenük ez eljárást színi szemlét tartottak, majd
a szarvasi rendőrkapitányság távozásuk után a tulajdonos
közlekedési osztálya folytatja újra jelentette, hogy lakásában
ittas vezetés és közúti baleset megzavarta az újra felbukkant
okozása miatt.
betolakodót. A rendőrök visszaOktóber 25-én a kondorosi mentek a helyszínre, és a sértett
úton Hunya felől érkezett egy elmondása alapján az elkövetőt
Suzuki gépkocsi, a vezető mel- a saját lakásán elfogták. A feldelett ülő férfi eddig ismeretlen rítés során az is kiderült, hogy
ok miatt a kormányhoz nyúlt, a betörő a sértettnél dolgozik,
letérítette az útról a gépkocsit, tehát a főnökéhez hatolt be. El-

lene betöréses lopás kísérlete
miatt folyik eljárás.
Október 10-én a késő délutáni órákban telefonált egy férfi,
hogy barátnője a saját lakásán
öngyilkos akar lenni, ezért nagy
adag nyugtatót vett be. A rendőrök a helyszínre mentek, és
a lány anyja a rendőröknek
támadt, számon kérte, hogy
milyen jogon menne be a lakásába. A nő előbb csak kiabált
az egyenruhásokkal, majd megpróbálta tettlegesen is bántalmazni őket, de ezt a rendőrök
megakadályozták, és megbilincselték az asszonyt. Időközben
a megérkezett mentők ellátták
az öngyilkossági kísérlettel próbálkozó lányt. Az édesanyja
ellen feljelentést tettek rendőri
intézkedés akadályozása miatt.
A nő ismerős már a hatóságok
számára, ugyanis július végén
a Rózsa presszóban részegen
verekedett, és akkor is rátámadt
a kiérkező rendőrre.

Új szakorvosok:
a bőrgyógyászaton és az ortopédián
Október 1-től, két új orvos: dr. Mihucza Marianna,
és dr. Zahorán János kezdte
meg gyógyító tevékenységét
városunkban.
Dr. Mihucza Marianna
bőrgyógyász
– Gyulán születtem 1975.
január 1-én, jelenleg is ott élek.
Általános és középiskolás éveimet szülővárosomban töltöttem,
1993-ban érettségiztem az Erkel Ferenc Gimnáziumban. Az
érettségi után felvételt nyertem
a Szegedi Tudományegyetem
Orvostudományi Karára, ahol
1999-ben végeztem cum laude
minősítéssel. Az orvosi diploma
megszerzése után bőrgyógyász
rezidensként dolgoztam két évig,
ezt követően a szakvizsgához
szükséges gyakorlati éveket a
gyulai Pándy Kálmán Kórház
bőrgyógyászati osztályán töl-

Idősek világnapja
Az ENSZ 1991-ben minden
év október 1-ét az idősek világnapjává nyilvánította. A Térségi
Gondozási Központ október hónapban, minden évben rendezvényeket szervezünk ez alkalomból. A bentlakók részére október
2-án ünnepi műsorral nyitottuk
meg a rendezvénysorozatot, október 10-én nyárson szalonnát
sütöttünk, ezen vendégül láttuk
a békési nyugdíjas kör tagjait,

akik műsorral kedveskedtek.
Október 18-án teadélutánt tartottunk az Őszidő Nyugdíjasklub
énekkarával, október 22-én pedig
bográcsoztunk, a szórakozásunkat élő zene tette teljessé. Rendezvényeink vidám hangulatát
fokozták a helyi zeneiskola, az
általános iskolák növendékeinek
műsorai, valamint a különböző
amatőr együttesek fellépései. Az
egységek gondozó-ápolói mű-

sorral illetve saját készítésű házi
süteményekkel kedveskedtek ellátottainknak. Az otthonukban élő
alapellátást igénybe vevő idősek
részére október 3-án az Endrődi
Közösségi Házban szerveztünk
idősek napi ünnepséget, melyen
szép számmal vettek részt városunkban és a társult településeken
élő időseink.
Mraucsik Lajosné
intézményvezető

töttem. Szakvizsgámat 2005.
áprilisában tettem le a Szegedi

Tudományegyetemen, kiváló
eredménnyel. Azóta vagyok
jogosult a bőrgyógyász (bőr-,
nemibetegségek és kozmetológia)
cím használatára.
–Tavaly novembere óta a
békéscsabai Réthy Pál Kórház
Bőr- és Nemibeteg-gondozó
Intézetében dolgozom teljes állásban. Német és angol nyelvből középfokú C típusú állami
nyelvvizsgával rendelkezem.
Dr. Torma Éva igazgató főorvos
felkérésére 2008. október 1-től
Gyomaendrőd és vonzáskörzete
lakosságának bőrgyógyászati ellátását végzem a Városi Egészségügyi Intézményben. Munkámat
igyekszem a szakma szabályait
mindenkor szem előtt tartva, a lehető legnagyobb körültekintéssel
végezni, mely reményeim szerint
a betegek megelégedésére szolgál
– hallhattuk bemutatkozásként
dr. Mihucza Mariannától.
Dr. Zahorán János
D
oortopéd szakorvos
– Negyvenkilenc éves vagyok,
ggyermekéveimet Mezőberényben
töltöttem. Az Orvostudományi
tö
Egyetemet 1985-ben végeztem el
E
Szegeden. A békéscsabai Réthy
S
Pál Kórház ortopéd osztályán
P
kkezdtem orvosi tevékenységemet, és az óta is ott dolgozom.
m
Ortopédiából 1990-ben, majd
O
22007-ben traumatológiából szakvvizsgáztam. Munkám nagyobb
részét az ortopédiai esetek teszik

ki. Feladataim a fekvő betegek
ellátása, műtétek végzése, illetve szakrendelésen a járó betegek
vizsgálata, kezelések beállítása.
A szakrendelésen behatóbban
foglalkozom gerinc, térd és váll
betegekkel, ezen elváltozások
széles körű diagnosztikájával,
terápiás ellátásával. A fekvő beteg
osztályon szűkebb kapacitással

konzervatív kezeléseket alkalmazunk, illetve nagyobb számban
operatív tevékenységet folytatunk.
Legszélesebb kapacitást a műtétek végzése jelenti. Operatív
kapacitás nagy részét a protetikai
tevékenység tölti ki, ez csípő- és
térdprotézis „beültetését” jelenti.
Gyakran végzett műtéti megoldás
az izületi tükrözés, melyet leginkább a térdízületnél, ritkábban a
vállízületnél alkalmazunk. Ez év
október 1-től a gyomaendrődi Városi Egészségügyi Intézményben
az ortopédiai szakrendelésen is
dolgozom – nyilatkozta lapunknak dr. Zahorán János.

Új vezető a Vöröskeresztnél

Augusztus 11-től
től Nagyné
Pintér Ágnes a Vöröskereszt
gyomaendrődi területi szervezetének megbízott vezetője.
Nagyné Békéscsabán az egészségügyi szakközépiskola elvég-

z után csecsemőgondozóként
zése
ddolgozott. Ez év márciusán közhhasznú támogatottként került a
Vöröskereszthez. Jelenleg GyuV
lán a Tessedik Sámuel Főiskola
lá
eegészségügyi fakultánsán tanul
sszociális munkásnak.
Eddigi munkája során azt tappasztalta, hogy – bár nagyon régi
sszervezetről van szó – mégis sokkan nem ismerik a Vöröskereszt
ssokrétű munkáját. Fő feladatuk a
vvéradás szervezése. Egyrészt új
vvéradókat toboroznak, másrészt
a már meglévőket igyekeznek
megtartani, és nem utolsó sorban meg is kell becsülni őket.
Fontosnak tartják, hogy új véradókat találjanak, ennek érdekében elsősorban a 18. életévüket

COLOR SHOP
PAPÍRBOLT
– játék
– ajándék
– papír-írószer
– nyomtatvány
– irodaszer
– bélyegzőkészítés
– laminálás
– iratfűzés
– filmelőhívás
– fénymásolás

Gyomaendrőd, Petőfi utca 4.
Telefon: 66/284-552,
e-mail: uhrinzoltan@globonet.hu

betöltött fiatalokat igyekeznek
megnyerni az ügynek.
A másik nagy feladatuk
a szociális segítségnyújtás.
Egyrészt szívesen fogadnak
jó állapotban lévő használt
ruhákat, és ezeket szétosztják
a rászorultak között. E területen
az a céljuk, hogy a rászorultak
szélesebb körét találják meg,
ugyanis a tapasztalatok szerint
többen ódzkodnak a segítség
kérésétől. A harmadik kiemelt
feladatuk a diákok körében az
egészségnevelés, igyekeznek felhívni figyelmüket arra, hogy
az egészség érték, azt meg kell
óvniuk. Önkéntesek körében
elsőssegélynyújtást és csecsemőgondozást oktatnak.

KREATÍV
KUCKÓ
Novemberi foglalkozások:
• November 8-án szalvétatartó készítése
csipeszből.
• November 15-én porcelánbögre festése
filctollal.
• November 22-én ajtódísz készítése.
• November 29-én adventi koszorú készítése.

Várunk minden kedves érdeklődőt!
Jelentkezés telefonon vagy személyesen.

Gyomaendrőd, Petőfi utca 2.
Telefon: (70) 230-18-83
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Tájékoztatók
Pályázati felhívás
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
(5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.)
pályázatot hirdet a Tourinform Iroda (5500 Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2.)
vezető álláshelyének betöltésére.
Pályázati feltételek: büntetlen előélet, felsőfokú szakirányú végzettség, vagy felsőfokú állami iskolai végzettség
és középfokú szakmai végzettség, legalább egy (angol, német) idegen nyelvből középfokú nyelvvizsga, három
éves szakmai gyakorlat. Az elbírálásnál előnyt jelent a szakmai- vagy két nyelv ismerete.
Az iroda tevékenységi köre:
Turista információs szolgáltatás
Idegenvezetés, idegenforgalmi tevékenység
Hirdetési tevékenység
Kiadványok készítése
Rendezvények koordinálása szervezése.
Bérezés: Az 1992. évi XXXIII. tv. szerint.
A megbízás ideje: 2009. január 1-től, határozatlan időre szól.
A pályázatot három példányban kell benyújtani, melyhez csatolni kell: szakmai program, önéletrajz, végzettséget
igazoló okiratról fénymásolat, erkölcsi bizonyítvány, referenciák, hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat
elbírálásában részt vevők a teljes pályázati anyagba betekinthessenek.
A pályázat benyújtásának helye: Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete.
A benyújtás határideje: 2008. november 30.
Elbírálás határideje: A benyújtási határidőt követő 30 nap.
Az intézményről tájékoztatást ad: Várfi András polgármester tel: 06-20/566-66-00
Pályázati felhívás
Gyomaendrőd Város Jegyzője a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1)
bekezdése alapján pályázatot hirdet Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és
Vagyongazdálkodási Osztályához az alábbi köztisztviselői munkakörökre
műszaki ügyintéző
pályázati referens
zöldterület gazdálkodási feladatok
Mindhárom munkakörre vonatkozó pályázati feltételek:
- Magyar állampolgárság
- Cselekvőképesség
- Büntetlen előélet
- Egyetemi vagy főiskolai szintű szakirányú szakképzettség
- Felvétel esetén vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítése.
A pályázat részeként benyújtandó iratok:
Szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány, hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat elbírálásában részt vevők a teljes pályázati anyagba
betekinthetnek.
A pályázat benyújtásának határideje: 2008. november 20.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2008. december 1.
Az egyes munkakörökre és a pályázatra vonatkozó részletes tudnivalók
a városi honlapon (www.gyomaendrod.hu) megtalálhatók.

A Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola
a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A §-a alapján pályázatot hirdet
gazdasági vezető
munkakör betöltésére.

A megbízás időtartama, jellege:
Teljes munkaidős, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszony.
A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok:
A költségvetési intézmény pénzügyi és gazdálkodási feladatainak ellátása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
felsőfokú gazdasági vagy pénzügy-számviteli végzettség
•
•
MS Office-, Excel felhasználói szintű kezelése
•
magyar állampolgárság, büntetlen előélet
Elvárt kompetenciák:
önálló és felelős döntési képesség
•
•
kiváló szintű együttműködési képesség
•
pontosság, rendszeresség, megbízhatóság
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
mérlegképes könyvelői szakképesítés (amennyiben a pályázó nem rendelkezik a mérlegképes
•
könyvelői szakképesítéssel, vállalja, hogy három éven belül megszerzi azt)
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
szakmai önéletrajz
•
•
végzettséget igazoló dokumentumok
•
erkölcsi bizonyítvány
A pályázat benyújtásának határideje:
2008. november 15.
A pályázat elbírálásának időpontja:
2008. november 30.
A munkakör betöltésének kezdete:
2008. december 01.

FELHÍVÁS

JÓTÉKONY CÉLÚ ADAKOZÁSRA!

Az Élet Másokért Közhasznú Egyesület, a Templomos Lovagrend Tiszántúli Kommendája, a
Templárius Alapítvány, az Összefogás a Magyar Családokért Kiemelten Közhasznú Egyesület, a helyi
kereszténydemokraták, a Karitász gyomaendrődi csoportja, és sokan mások idén újra megrendezik a

VII. „SEGÍTSÜNK A RÁSZORULÓ GYERMEKEKEN!”
II. ADOMÁNYOZÁS NAPJA
jótékony célú adakozását.

Terveink szerint az Élet Másokért Egyesület és a Templomos Lovagrend Tiszántúli Kommendája
részéről 25 gyomaendrődi, tartósan beteg gyermeket nevelő családot, illetve a Templomos Lovagrend
Tiszántúli Kommenda, az Élet Másokért Egyesület, az Összefogás a Magyar Családokért
Kiemelten Közhasznú Egyesület, a helyi kereszténydemokraták és a Karitász Gyomaendrődi csoportja, és sokan mások részéről 500 családot, közel 1500 magyar és ukrán kárpátaljai gyermeket szeretnénk ebben az esztendőben is megajándékozni a nagylelkű segítségeknek köszönhetően.
Helyei:
Jézus Szíve Katolikus Templom (Gyomaendrőd – gyomai városrész)
•
Ideje: 2008. december 19. (péntek) du. 14 00 óra
Munkács (Kárpátalja) Római Katolikus Székesegyház
•
Ideje: 2008. december 12. (péntek) de. 1100 óra
Gyűjtünk: az elmúlt évekhez hasonlóan tartós élelmiszert, édességet, írószert, játékokat,
könyveket, stb, ami egy gyermek számára örömet jelenthet.
Továbbá keresünk olyan védnököket, akik nagyobb adománnyal és hozzájárulással
támogatják a gyűjtésünket.
A FELAJÁNLÁSOKAT A KÖVETKEZŐ CÍMEKRE VÁRJUK:
Vaszkó Sándorné, Gyomaendrőd OTP melletti könyvelőiroda
Szt. Imre Róm. Kat. Plébánia Hivatal, 5502 Gyomaendrőd, Fő u.1. sz.
AKI ANYAGILAG SZERETNE SEGÍTENI, AZ A KÖVETKEZŐ CÍMEN TEHETI MEG:
Számlaszámaink:
Élet Másokért Egyesület
K&H Bank: 10402245-50505148-49571008
Templárius Alapítvány
Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet: 53200015-11060273
A felajánlókat kérjük, hogy adóigazolás miatt adószámukat feltétlen tüntessék fel a befizetés
során a közlemény rovatban.
Gyomaendrőd, 2008. október hó
Ungvölgyi János
kuratóriumi elnök

FELHÍVÁS
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/1991. (X. 30.) KT számú
rendeletének 2007-es módosításakor döntött arról, hogy „Gyomaendrőd Város Önkormányzatának Elismerő Oklevele”-t alapít – többek között – az alábbi kategóriákban:
„Gyomaendrőd Város Kultúrájáért” kitüntető oklevél
Az elismerő oklevél kitüntetésben részesítettek a város címerével ellátott díszes oklevelet kapnak. Az elismerő oklevelekből évente kategóriánként maximum egy adományozható. Javaslatot
nyújthat be bármely gyomaendrődi lakos, civil szervezet, társadalmi szervezet, intézmény. Az
elismerő oklevelek adományozására az adott kategóriákhoz kapcsolódó ünnepnapokon, vagy
az azt követő képviselő-testületi ülésen kerül sor.
Gyomaendrőd város polgármestere jelen felhívásban teszi közzé a javaslatok benyújtásának
határidejét és az oklevelek adományozásának időpontját:
Városunk kulturális
2009. január 22. 15,00 órakor
„Gyomaendrőd
2008.
életében
szerepet
2008.
Kultúra Napján a PolgárVáros Kultúrájáért” játszó személyek, december 03. december 18. amesteri
Hivatal Nagytermékitüntető oklevél szervezetek
ben átadó ünnepség
További információ: Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala, Gyomaendrőd, Szabadság tér 1.
Tóthné Rojik Edit, telefon: 66/386-122

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Gyomaendrőd Város Önkormányzat Képviselő-testülete nyílt pályázatot hirdet
a vásár-, piacrendezési, illetve mérlegelési tevékenység
tartós bérbeadás útján történő üzemeltetésére
A pályázat elkészítéséhez, a pályázat részletes feltételeire vonatkozó előírások
ingyenesen átvehetők a Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatal Műszaki és
Vagyongazdálkodási Osztályán. Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. sz. Telefon:
(66) 386-122/136 mellék.
Pályázat benyújtásának határideje: 2008. november 28.-án 12,00 óra

Tájékoztatás

személygépkocsi, motorkerékpár és
moped kategóriában!
Beiratkozás:
Gyoma, Kossuth u. 18.
minden kedden és csütörtökön 17-től 19 óráig.

A polgármesteri hivatal tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot,
hogy az önkormányzat házaló kereskedésre senkinek sem
ad ki engedélyt, mivel azt jogszabály nem teszi lehetővé.
Az ilyen kereskedők feltehetőleg illegálisan végzik tevékenységüket, az eladott áruról számlát nem adnak, így a
vevők a megvásárolt termékkel kapcsolatban hivatalos
szervhez reklamációt nem nyújthatnak be.

Tanfolyam időpontja:

Kérjük, hogy erre fokozottan figyeljenek oda!

TANFOLYAM INDUL

Telefon: 06-30/402-58-78
2008. november 12. 17 óra

Endrődön: Endrődi Közösségi Ház, Gyomán: Kossuth utca 18.

PAPÍRDOBOZ
Stancés szitaforma,
szitázás

RÓZA KFT.,

Gyomaendrőd, Ipartelep u. 1/1.
Telefon: 20/914-2122

www.rozakft.hu

Vaszkó Sándorné
egyesületi elnök

Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala

A gondozott kertért, parkért
• kaszálás, nyírás, parlag-fűmentesítés
• elhagyott telkek rendbetétele
• facsemete ültetése, park- és erőtelepítés
• szántás, rotálás, magágy-előkészítés, fűmagvetés
• veszélyes és egyéb fák vágása, metszése, permetezése
• vízi létesítmények (stég) építése

Hermann Mihály
20/388-2263

hermannkert@fibermail; fax: 66/610-419

Apróhirdetés
h d
Kárpitos munkát vállalok.
Telefon: (30) 35-21-600.
Hirdetésfelvételről további tájékoztatás kérhető Molnár Lajostól a
30/561-47-71-es számon.

Forgalmi rend változása
A Selyem utca III. ütem útépítés kivitelezésének befejezésével
a Kulich Gyula – Selyem utca kereszteződésében a forgalmi rend
megváltozott, a Kulich Gyula utca alárendelt útvonal lett!

Gyomaendrőd Város Polgármesteri Hivatala

MAZSI
PAPÍRBOLT
Gyomaendrőd, Kossuth u. 34.

-papíráru, irodafelszerelés
-nyomtatványok
-játék, strandcikkek
-fürdőmedencék

-ajándékok, illatszerek
-bizsu
-fénymásolás
-iratfűzés

A karácsonyi ajándékozáshoz utalványok kaphatók!

Avon és Oriflame termékek heti rendeléssel!

Személybiztonsági
S
é i
á i szolgáltatást,
l ál á
vagyonvédelmet, magánnyomozást,
cégek leinformálását vállalom.
Hermann Mihály, 20/388-2263;
hermannkert@fibermail.hu; fax: 66/610-419.
Gyomaendrődi Hírmondó közéleti havilap
havilap. Kiadja: Gyomaendrőd
Közéletéért Egyesület. Engedély szám: 163/0613-1/2007; Felelős kiadó: Szabó Balázsné. Szerkesztő: Molnár Lajos. Grafika és nyomdai
előkészítés: Kürti Csaba, (70) 275-5673, www.agstudio.hu; Szerkesztőség: 5500 Gyomaendrőd, Szabadság tér 1. Telefon/fax: (66)
581-237, elektronikus levél: hirmondo@gyomaendrod.hu. Hirdetésszervezés: Molnár Lajos, telefon: (30) 561-47-71.Terjeszti: Fazekas
Jánosné vállalkozó, telefon: (30) 481-52-32.

Hirdetés

Ismét kapható OLASZ PIZZA

