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Felelős szerkesztő: Homok Ernő Szerkesztőség: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 51.
Telefon: 70/22-632-99 Kiadja: Rekline Stúdió Egyéni Cég. Felelős kiadó: Homok Emő

Hitelügyintézés!
KOMOLY BANKI HÁTTÉRREL!
Több éves hitel-ügyintézési gyakorlattal,

referenciaval, önalló irodaval rendelkezünk!

500.000 Ft-tól 30.000.000 Ft-ig
FORINT ÉS DEVIZA

AL.APÚ HITEL.EK!
Hite/kamat már 3,95 %-tÓ/!

Lakáscélú és szabad felhasználású hitelek.
adásságrendezés, terhelt ingatlanra is plusz hitelek,

szocpol. ügyintézés. személyi hitelek.
hilelkivállás. ingatlan lizing, vallalkozöi hitelek. stb.

Lakáscélú hitel törleszlése pl.: 1.000.000 Ft eselen 20 évre 6,100 FUhó,
1.000.000 FI eselen 25 évre 5.480 Fl/hó.

AKCiÓ!! AKCiÓ!! AKCiÓ!!
EGYES HITELTípUSOK ESETÉN

tRTtKBECSLES/ ES KÖZJEGYZŐi DíJ NáKÜL!
Egyeb jelentős kedvezmények:

akjr teljes banki kö/tségmentesség!
CHF alapu hitelek árlolyam-garanciával is!

Fix havi törfeszlesse/!
Épitesi es új lakas vásárlási hitelek soron kívül!

FÉSZEKRAKO PROGRAM 35 EVES KORIG
Epiu<eres. uj· fos hasznalt lakAis vá$árt U eseten .1l3mi garancl val,

10__ onero...et. vagy onero n Ikul lS. SO SlocpoUal

Qtfhonteremtö támogatás 35 eves korig
új- es használt lakás vásárlása eseten 50% szoc-pollal

Kózl.is..""1viseJiii és JtÖZ3fÍl,Jlm:uott/ hlrelc* alf.:Jmi g:u1mci.iv:JJ

cs:Jk a lfásjroJt Ing3lJ:m troezetevel12.5 '"" Ft·25M Ft~;g

ÚjlÚjlÚjlÚjl
Gyorshitel jelzálogfedezeftel, 3.000.000 Ft-ig!
Devizaban. akár arlolyam-garanciával. egyenieles lörlesztési mód

mellett. egyszerüsilen értékbecsléssel. és közjegyzői dij nélküli
Soron kivuli elbfrálassal1 (3·5 nap alan)

Hileligénylés minimálbérrel. vagy jövedelemigazolás nélküli

A hitelekhez életbiztosítás nem szükséges!

A t!itcfugyJnrc:::ú Al On k nyc/mtn k és fg6nyénck mcgfc/cfOcn
JJIcáS3n. "agy az irod nkb3n tdt1~nik - sz m !yrc sz; bottan!

Leinfarma/h tO:Jk.$ mobil:Jk v:Jgyunk!
Az elvégzen munk3nkert felelass get v/J/J3/unk!

HiVJON BIZALOMMAL!!!
(B:Jrmikor. hCfvcgén is! Idopont egy netCs $ZukségcS!)

OIVÁLLO ES FÚGGETLEIV HITEL/RODA:
UJ CfMÜNK: 5650 Mcz6b rény. Fot1un3 t r 5. ra SPAR mlJg~tt)

Tóth Jánosné
üzleti főtanácsadó
06-20/9376-738

Tóth János
területi képviselő

06-20/9220-990

Boros Krisztina
ügyviteli asszisztens
IRODA: Fax: 66/352-537
2()I455-1211; 7l»558-9247

Idólözi választás lesz március 4-én
Legutóbb a rendszerváltás évében 1990-ben volt rövid idő alatt olyan

nagymértékű átalakulás a Képviselő-testület összetételében, mint az idén
ősszel. Mint ahogy az közismert már az alakuló ülésen lemondott mandá
tumáról három listáról bejutott képviselő. Domokos László megyegyűlési

elnöksége, míg Dr. Dávid Imre és Katona Lajos más megfontolásból adta át
mandátumát a jelölő szervezetük listáján szereplő másik jelöltnek.

A novemberi ülésen Dr. Busai György mondott le, mivel jegyzői hivatása
nem egyeztethető össze - a törvény szerint - a képviselői megbízatásával.
Helyette Putnoki László képviselni Gyomaendrőd Fejlődésért Egyesületet.
Szintén a közelmúltban bekövetkezett sajnálatos változás, hogy Császárné
Gyuricza Éva súlyos betegségben elhunyt. Mivel ő egyéni választókerület
ben lett megválasztva helyette időközi választáson kell új képviselőt

megválasztani. (3. oldal)

AIrÓIJSzálló~~al nincs szerencsén~
Visszavásárolja a város a gyomai sportpályát



A RAGYOGÓ MOSOLY
MAGABIZTOSS TESZ!

" ..J s::r!p,.i;! 111'111 eh;,~' ú!llIodo::lli. teIlIIi is Re!! éltel

.. J SzépP/ile/II d,;!.f csodá!lli. Illeg is Re!! (;n·~'l1i.

!1o.'!)' egyiift é!!JessiiIlR ({ s:: éppe!.' "

Kivehetö és rögzített készülékek teljes
választéka az Ön igényeinek megfelelöen!

Á Nyeh' feWli fogszab<ilyoz,b

Á "ilágújdons<ignak számító D.U"ION teclu1ika
- jelentllsen lerö\i.c1iti ~ kezelési időt

FOG EHÉRÍTÉS
Ragyogóan fehér fogak 30 perc alatt!

.\fo ·t ,,!illde" B .rolld /lÍmpá .folifehéríté 'he:
l!yémlÍIlfköl'es ara"y fogih:.ert ajálldiko:'lIllk!
TElJES KÖRL fOG.' "z. TI ELL.\TÁS

Ózonkezelés Á Fogékszer .... Prewnció
Gyermekfogászat Á Szájsebészet

Implantológia Á Lézerterápia

DR. BÉKÉS FOGÁSZ. T
5500 Gvomaendrőd, Kossuth u. 30.

Beielentkez~s: (66)386-532 .... info (/·drbekes.hu
\\",\\.drbckcs.hu

YOCCA
VIRÁGDOlT

Gyomaendrőd,

Petőfi u. 2.

Telefon: 66/386-523

BOLDOG Új
ESZTENDŐT

KíVÁNUNK
MINDEN KEDVES
VÁSÁRLÓNKNAK!

KIVITELEZÉS· HŐSZIGETELÉS
GIPSZKARTON SZERELÉS

ZSINDELYEZÉS

Gipszkarton 9,5 mm: 1040 FUtábia
Gipszkarton 12,5 mm: 1090 FUtábia

Gipszk. impregnált 12,5 mm: 1800 Ft/tábla
Estrich beton 624,-/40 kg

HŐSZIGETELŐ AKCiÓ!
Már bruttó. 1823 Ft/m2·tól

Prokoncept
energiatakarékos epítési rendszer kétoldali hőszigeteléssel

• 50.70o/r kal kevesebb fütési költség. Höhidmentes szerkezet

Gyomaendrőd,Hősök útja 51.
Telefon: 66/282-440, Mobil: 30/332-6075, 30/627-8234

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

A jó húsnak nem kell reklám!

,

Ujévi köszöntő

Nagysúlyú sertésből kolbászhús: 750 Ft/kg
(Csak rendelésre és 5 kg feletti vásárlás esetén l)

Az új esztendóoen is a régi árakkal, a megszokott minőséggel

és választékkal várjuk kedves Vásárlóinkat!

Gyomahús Kft. dolgozói
Gyoma, Pásztor u. 17. Telefon: 30/9580-845

Nyitva: hétköznap 7-17, szombaton 7-12, hétfőn és vasárnap zárva

,

Ujra bankot vált
a város?

Felülvizsgálják az
ENCI adás-vételi

szerződését
Mint arról lapunk már előző

számában IS beszámoltunk, az
Endrődi Cipész Szövetkezet (ENCl)
épületét az önkormányzat közvetlenül
az októberi választások előtt eladta
egy budapesti cégnek.

Dr. Dávid Imre volt polgármester
még akkor rendkívüli önkormányzati
ülést hívott össze és tájékoztatta a
képviselőket arról, hogy egy Eco
Consult nevü kft. megvenné a várostól
a már több mint 10 éve üresen álló
egykori clpesz szövetkezet iro
daépületét. A négy szintes, 3000 me-es
irodaház, az 500 me-es ebédlő és az
épület előtt lévő 800 me-es parkoló
bruttó 13,5 millió forintért kelt el.

Az új képviselő-testület tagjai
közül többen is gyanúsan olcsónak
találták a vételárat, ezért a testület a
december 2l-i ülésen megbízást adott
Várfi András polgármesternek az
adásvétel i szerződés felü Ivizsgálatára.
A budapesti céggel ebben a kérdésben
tárgyalást kezdeményez az önkor
mányzat, amelynek végkimeneteléről

a polgármester tájékoztatja majd a
képviselő-testület tagjait.

Köztudomású, hogy néhány
évvel ezelőttaz akkori polgármester
dr. Dávid Imre javaslatára az önkor
mányzat számlavezetését az üTP
től áthelyezték az Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezethez, melynek
mellesleg igazgatója is dr. Dávid
Imre.

Az önkormányzat most külön
böző pénzinézetektől kért és kapott
árajánlatokat számlavezetésre. Vártj
András polgármester lapunknak
elmondta, hogy közbeszerzési
pályázatot fognak kiírni a
számlavezetésre, és ezután dön
tenek a képviselők az esetleges
pénzintézet váltásról.

nem csak az egyén nem él majd jobban,
az önkormányzathoz sem jut több pénz,
hiszen a normatívák is csökkennek.
Elkészült a város költségvetési koncep
ciója amely több százmilliós hiányt prog
nosztizál.

- Ekkor kell elgondolkodni azon,
hogy mit lehet csinálni, hogyan lehet
növeini a bevételeket és csökkenteni a
kiadásokat. Az infláció mértékét meghal
adóan emeljük a helyi adók mértékét,
ugyanakkor az oktatási intézmények költ
ségeinek csökkentését is tervezzük,
hiszen a gyermeklétszám folyamatosan
csökken, intézmények összevonására,
elbocsátásokra is sor kerülhet - tájékoz
tatta a jelenlévőket Várfi András, aki a
tervezett fejlesztésekről is beszámolt.

peljük Gyoma és Endrőd

Gyomaendrőddé egyesülésének 25.
évfordulóját. Az újév kezdetén az
emberek különböző elhatározásokat,
fogadalmakat tesznek. Kívánom, hogy
ezekben legyen sikerük! Kérem, hogy
elhatározásaik között szerepeljen az
együttműködés, mivel csak közös
munkával lehet sikeres és szép jövőt

építeni, ahol az emberek szívében
boldogság és béke van. Kívánom, hogy
az ünnep a szeretet, a béke és a megújulás
jegyében teljen' Kívánom, hogy a
következő év legyen eredményes,
legyenek sikeresek álmaik meg
valósításában'

Boldog új esztendőt kívánok
Gyomaendrőd minden lakosának és
elszármazottainak I

Várfi András polgármester

- Továbbra is gondot jelent a
munkanélküliség, valamint az hogya
fiatalok már nem jönnek vissza
Gyomaendrődre főiskolai és egyetemi
tanulmányaik befejeztével, sőt az
idősebbek közül is többen külföldön
kénytelenek dolgozni - mondta beszá
molójában Várfi András polgármester a
december 13-án rendezett közmeghall
gatáson, ahol 53 érdeklődő polgár vett
részt. A város gazdálkodásával kapcsolat
ban a polgármester elmondta, hogy 2006
ban hitelfelvéteire nem kényszerült a
város, az intézmények a terv szerint
működnek, egyedül a gondozási központ
nál vannak gondol" A 2007-es esztendő

több mint 6%-os inflációval indul, a
közszférában nem lesz béremelés, de

Az új esztendő első napjaiban
tisztelettel köszöntöm Önöket' Ismét
eltelt egy esztendő, és mi egy évvel
idősebbek és bölcsebbek lettünk.
Elkezdődött egy új év. Lezajlottak a
választások, és megalakult az új
képviselő-testület. A városatyák
megkezdték munkájukat, és közösen dol
gozunk a város fejlődéséért.

A 2007. év nagyon nehéz lesz szá
munkra, mivel az ország gazdasági
helyzete miatt megszorítások lesznek,
ezért nagyon fontos, hogy a képviselő

testület együtt dolgozzon és együttes
erővel próbálja enyhíteni ezeket a
nehézségeket. Érezni lehet a képviselők

ben, hogy munkájukat a város érdekei
vezérlik és csapatjátékosként dolgoznak.
A 2007. éva város életében egy fontos
esemény, ugyanis ebben az évben ünne-
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Karácsonyi
csomagokat osztottak

Gyomaendrőd Város Önkor
mányzata a Térségi I-Iumánsegítő

Központ javaslata alapján 89 gyermek
számára igényelt élelmiszercsomagot,
és 35 darabot nyert el a pályázat
keretein belül.

A képviselő-testület döntése
alapján a 35 db élelmiszercsomagot a
Térségi Humánsegítő Központ osztot
tak ki.

Vezetőváltás a gondozási központ élén
Gellainé a munka helyett

a nyugdíjas életet vála ztotta
Gellai Józsefné a városi gondozási

központ vezetője kérelmet nyújtott be a
polgármesterhez, mely szerint 2007.
január l-től nem kívánja többé betölteni
munkakörét. Az idősek otthonának
vezetője - az előző polgármester
embereként - nyugdíjasként irányította
az évről évre bővülő intézményt.

A polgármester váltással valószínű

leg elveszítette a munkakedvét Gcllai
Józsefné, aki mellesi eg a képvisel ő
testület tagjaként továbbra is közéleti
szerepet vál lal.

Ugyanakkor az álala vezetett
intézménynél pénzügyi vizsgálatot ren
delt el a városháza a mintegy 16 milliós
hiány tisztázása érdekében. Valószínűleg
ez utóbbi tény indította Gellainét arra,
hogy önszántából távozzon az idősek

otthonának vezetői székéből. Az önkor
mányzat pályázatot ír ki a tisztség
betöltésére, addig pedig I-lainfart Lilla
látja el a vezetői feladatokat.

Putnoki kevesellte az árat
A képviselők közül senki scm

gondolta volna, hogy a december 21

i ülés egyik napirendi pontja komoly
vitát vált majd ki. Rovnyik Katalin a
Kner Gimnilzium tanára az általa
bérelt önkormányzati szolgálati bér
lakást szeretné megvásárolni. Ez
ügyben kérelmet nyújtott be a
városházára. A 69 m'-es 2,5 szobás,
felújításra váró Vásártéri lakótelepi
ingatlan árát az önkormányzat 5,5
millió forintban határozta meg.

A képviselők már éppen kézfel-
nyújtással szavaztak volna az
kérelemről, amikor szólásra
emelkedett Putnoki Lilszló képviselő,

aki megkérdezte képviselő társát
Czibulka Györgyöt, vajon ő mennyi
ért adná el Vásártéri lakó te Icp i
lakását. Czibulka meglepődött, de
mint mondta nem áll szándékában
eladni lakását. Putnoki képviselő vi-

szont ezzel azt szerette volna jelezni,
hogy a képviselők gyanúsan olcsón
akarják értékesíteni az önkormányza
ti bérlakást. Putnoki szerint ugyanis
egy ilyen bérlakásért 4,5-6 millió
forintot adnak ma.

(Csak mellékesen jegyezzük meg
- a képviselők közü] senkinek sem
tünt fel - hogy inkább soknak tűnik a
kért 5,5 millió forintos összeg,
különösen annak fényében, hogy a
négy szintes, szintén felújítilsra váró
volt cipész szövetkezet irodaházáért
alig 10 millió forintot kért az előző

testület.)
A jegyző tájékoztatta a gyanakvó

Putnokit, hogy az ingatlan eléggé
lelakott állapotban van, rövidesen
felújításra szorul az egész négylaká
sos épület, ezért a feltüntetett vételár
reális. Ezt a képviselők többsége el is
fogadta.

Változások
a testületben

Várfi a megyegyűlésben

A december 21-i önkormányzati
ülésen az ügyrendi és jogi bizottság
elnökévé választották Szabó
Balázsnét. A képviselői mandá
tumúról lemondott dr. Busai György
helyét elfoglaló Putnoki László
képviselő a humánpolitikai
bizottság tagja lett.

A 2006. évi önkormányzati
választásokon a Fidesz Magyar
Polgári Szövetség - KDNP 
Gazdakörök listáján szereplő

Császárné Gyuricza Éva képviselő

halála miatt, a lista 13. helyén
szereplő Várfi András,
Gyomaendrőd polgármestere került
be Békés megye Képviselő

test üIetének tagjai közé. Várti
András eskütételére február 2-án, a
megyei közgyülésen kerül sor.
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Tizenöt éves a Felsőrészi

Olvasó- és Gazdakör

Verso Biztosítási
Alkusz Kft.

66/284-989,
30/2660-788

Generali, Hungaria, Garancia,
AB Aegon, Uniqa, Union, Európa
biztosítások teljes körű ügyintézése.

- kárfelmérés
- korrekt, gyors kárrendezés,
- vagyonbiztosítás

(lakás, üzlet, üzem, stb)
- kötelező felelősség-, Casco-biztosítás
- életbiztosítás
- nyugdíj-előtakarékosság

- egyéb módozatok az ügyfél igényei
szerint.

Gyomaendrődi képviselet:

Kiss Lajosné (Éva)
Gyomaendrőd,

Madách u. 2/2.

leszedése, befőttek főzése, savanyítás
történik.

Augusztus 20-a az Új Kenyér
Ünnepe. A parasllcl11ber sÚllllára
szent dolog Szent István király
ünnepének hagyományteremtő
módon zenés, birkapörköltes est
keretében való megünneplése. A
pörköltet, pogácsát magunk készítjük.

Szeptember, október ismét a szán
tás, őszi vetések, kukorica, napraforgó
betakarításának a hónapja. ami
kemény szorgos odafigyelő munkát
kíván.

November hava Szent András

hava. Számvetések, leltározások, gaz

dasági évértékelés, beszámolók
időszaka.

December a pihenés, ünneplés, a
jövő évre való felkészülés hava.
Adminisztrációk elkészítése ekkor
történik.

A 2007-es esztendőre boldog új
évet kívánunk tagjainknak és hozzá
tartozóiknak, és minden kedves

Olvasónak! Bort, búzát, békességet!
Felsőrészi Olvasó és Gazdakör

Vezetősége

Gyoma központjában,
frekventált helyen

iroda- és üzlethelyiségek
kiadók!

30/33-26-075

Gazdakörünk 15 éves lett. Az év
első negyedévében a Gazdaköri
esteken a tagok az aktuális új vető

magokkal, új növényvédő szerekkel,
és az új gazdálkodási ismeretekkel
szakmai konzultáció keretében
bővítették tudásukat. A megtenneIt
áruk és értékesítési lehetőségek

megismerésével és nyomtatványok
helyes kitöltésével foglalkoznak. A
Gazdaköri estéken kikapcsolódásként
sakk-, kártya- és biliárd partik van
nak.

Februárban van a zenés,
birkapörköltes Farsangi Bál, amelyen

a régi népszokások, névnapokhoz
kötődő régi mondások felelevenítése

történi k.
Az április - május - június hónap a

gazdák életében dolgos munkanapok
ból áll. Tavaszi vetések, kapálások a
földeken. A nagygazdaságban a
tavaszi növényvédelmi munka

gépekkel történik. Akiskertekben,
háztájiban kézi műveléssel bioter
mesztési módon folyik a földmüvelés.

Június vége, jú lius hónap a gabona

aratásának ideje. Gyümölcsök

,.

Uj benzinkút nyílt!
Kizárólag minőségi MOL üzemanyag!

• 95 benzin
• diesel
A mindenkori MOL

átlagár alatt!
Endrődön, az vásártéren, a
Szarvasi út mellett'

Nyitva: 5.00-21.00
Mindenkit szeretettel várunk!

Újabb emléktáblát
avattak az egykori
"szürkeház"falán

A Gyomai Szülőföld Baráti Kör
kezdeményezésére december 12-én,
újabb 1956-os emléktáblát avattak a
Bethlen iskola Fő úti kollégiumának
falán. Köztudomású, hogy ebben az
épületben müködött az egykori
rendőrség és az államvédelmi hatóság,
a hírhedt ÁVH. Az október 23-i városi
ünnepségen már elhelyezett a város egy
márvány táblát a forradalom 50. évfor
dulója alkalmából. Decemberben pedig
a baráti kör emlékezett meg az egykori
helyszínen a fél évszázaddal ezelőtti

sortüzről és a kommunista hatalom által
meghurcoltakról.



Székely bognárok, szevasztok!
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Új lehetőség a határ
menti kapcsolatokban

Domokos László, él Békés Megyei
Önkormányzat új elnöke egyik első

külföldi útja a romániai Arad és Bihar
megyébe vezetett, Békés megye határ
menti együttműködésének erősítése

érdekében.
- Amegye fejlődése érdekében ki

kell használnunk a határmentiségünkből

adódó előnyöket, hogy Békés megye
profitálhasson Románia Európai Uniós
csatlakozásábóL A magyar-romún határ
menti együttmííködés területén új
fejezetet kell nyitni, ahol számunkra az
együttműködés legfontosabb célja a
megyei hagyományok ápolása és a
munkahelyteremtés - nyilatkozta a láto
gatása után Domokos László.

A már meglévő bihari-békési
megerősítésével - Arad megyei-Békés
megyei vegyesbizottságot hoznak létre,
amelynek a megyei képviselő-testületek

által azonos számban kijelölt tagjai

lesznek a különböző ágazatok vezető

képviselői. Avegyesbizottság
negyedévente ülésezik, a programot a
két megye elnöke hagyja jóvá.

A felek vállalták, hogy támogatják a
széles körü információ-, tapasztalat- és
tevékenységcserét gazdasági, kulturális,
oktatási, sport, turisztikai és igazgatási
önkormányzati terü !eteken.

A romániai Bihar megye és Békés

megye 1991-ben kötött együttműködési

megállapodást, melyet 1993-ban
emeltek testvérmegyei szintre.

Ezeket a kapcsolatokat erősítette

meg és bővítette a mostani megál
lapodással és vegyesbizottságokkal
Domokos László, a Békés Megyei
Közgyülés elnökének 2006. november

30-ai látogatása.

Régi bútorokat,
használati tárgyakat vásárolok!

Készpénzben
a helyszínen fizetek!

Telefon:
30/9-533-594

Szó-Beszéd

2006 szilveszterén nem Románi:l és
Bulgária EU-csatlakozásár<.l durrantak a
pezsgők. A két orsz,\g :lZ EU rossz idősza

kában ünnepelheti Q csatlakozást. de lehet.
hogya tagság első éveiben vidámabbak
lesznek. mint például mi. magyarok
voltunk. Rövid elemzésünkben megvi7.s
gáljuk, hogy mit kap a bővitéstől

Magyarorszúg, a két csatlakozó és úgy
általában az EU.

Zárt karokkal várt testvérek
Ahhoz képest, hogy Európa legna

gyobb magyar kisebbsége csatlakozik az
EU-hoz, Magyarországon volt nagy
központi ünnepség a bővítés tiszteletére.
Az örömkönnyek felszárításúhoz a magyar
kormány munkaeröpiaci korlátozásokkal
járult hozzá. 219 szakmában automatiku
san jár a munkavállalúsi engedély az újon
nan csatlakozóknak, például az egészség
ügy egészében. Magyarország emellett tárt
karokkal válja a székely bognárokat, a
csángó kádárokat, a román filozófusokat
és a bolgár csillagászokat is. A tanúrokat 
akikből pedig Erdélyben biztos van kinálat
- viszont nem.

Hogya kormány korlútozásokat
vezetett be, az javarészt az MSZP korábbi
politikájának csapdahelyzetéből követ
kezik. A szocialisták a 2002-es választúsok
idején 23 millió románnal riogattak. és
ellenezték a kettős állampolgárságot is,
mondván az is az erdélyi magyarság

látszerész Uzlet
Gyomaendrőd. Hősök útja 53.
Telefon: 66/284-255

• Computeres szemvizsgálat
• SZTK vények beváltása
• Szernüvegek javítása

Várja kedves vásár/óit
Szarka Csilla látszerész mester!

2007. január

áttelepülését erősitené. A korlátozások
milyensége viszont mintha azt jelezné.
hogy a szocialisták végre feladják a
demagóg rémisztgetést - a szimbolikus
keménykedés inkúbb saját szavazó iknak
szól.

A csatlakozás il románi:li magyarság
szempontjából ennek ellenére előnyös.

Bár ténylegesen eddig sem veszélyeztette
különösebben semmi a kisebbségi ma
gyarság jogait, az EU-csatlakozás garan
tálja, hogy ebben már nem is történhet vál
tozás. Az EU-csatlakozással minden
utazási nehézség elhárul az erdélyi ma
gyarok elől. bár tényleges változást majd
csak Románia a távoli jövőbe vesző schen
geni csatlakozása hoz majd. Az erdélyi
magyar felsőoktatás kérdésében nem
várható változás, mivel az román belügy
nek számít.

Dől majd a lé
A két csatlakozó ország feltétlenül jól

jár az EU-val. Mivel kifejezetten
elmaradott régiókról van szó. az EU
fejlesztési alapjaiból dőlni fog a pénz.
Románia a következő h~t évben napi II
millió eurót kap majd a I'elzárkózási alap
ból - így tényleg rohamos fejlődés indulhat
el az országban.

Már ha a korrupció el nem nyeli a
pénzeket. Mind a román, mind a bolgár
csatlakozással szemben az egyik legfőbb

ellenérv a nagyarányú korrupció volt.
Sokan él1ékelték úgy a két ország csat
lakozását, hogy az EU még egy utolsó
nagy gesztust tett, hiszen mindkét ország
gal kapcsolatban felmerüit, hogy az utolsó
pillanatban elhalasztják a csatlakozást.

Hatalmas fejlődési potenciál
Hogy ezek után az EU miért döntött

mégis a két ország felvétele mellett? A
pozitivulllokra nyitottabban azt felel
hetjük. hogy Romimiával és Bulgúriával
újabb 33 millió polgáITal bővül az EU,
gazdasági befolyása kiterjed a Fekete
tenger teljes nyugati medencéjére.
Ráadúsul a két országban, már csak
elmaradottságuk miatt is, hatalmas a
fejlődési potenciál. Az EU kilábalóban van
a 2004-2006-os időszak letargiájából.
2006-ban hosszú idő óta először az euró
pai gazdaság fejlődési üteme meghaladta
az amerikaiét.

Király András



Időközi választás lesz márciusban

Inkább nem fejleszt tovább
a piac működtetője

2007. január

Kolohné Pelyva Edit a Markt Platz
Egyéni Cég képviseletében, mint a
piacok és a v<\sárok rendezésére
kijelölt területek és az ahhoz kapc
solódó tevékenységek üzemeltetője

kérelemmel fordult a képviselő 
testülethez.

A 2003. január hó l. napj<\tól 2008.
december hó 31. napjáig szóló bérleti
szerződése szerint vúllalta, hogy
összesen l millió 600 ezer forint érték
ben valósit meg különböző fejlesztési
célokat.

Az eddig elkészült fejlesztések
értéke 772 ezer Ft. A szerződéses

jogviszony hátralévő részében a
kéreimében leírt részletes indoklás
szerint a fennmaradó 828 ezer Ft
értékií fejlesztést nem tudja meg
valósítani.

Indoklásában IeÍIja, hogy a gaz
dasági feltételek 2002 óta romlottak, a
piaci bevételek folyamatosan esökken
tek, míg a költségek emelkedtek.
Pelyváné szerint megváltoztak a v<\sár
lói szokások, a vevők a piac helyett az

Gyomaendrőd város 9. számú
egyéni választókerületben - Császárné
Gyuricza Éva hal<\la miatt
mcgüresedett képvise lő i he Iy
betöltésére - időközi önkormányzati
képviselő választúsra kerül sor 2007.
március 4-én (vas<\rnap). A szavazáskor
a választókerület névjegyzékébe fel
vettek kizúólag azokra az egyéni jelöl
tekre szavazhatnak, akiket előzetesen a
választópolgárok jelöltnek ajánlottale

Jelöltet ajánlani a választási
értesítővel együtt megküldésre kerü Iő
sárga színü ajánlószelvény kitöltésével
és a jelöltnek vagy megbízottj<\nak
történő átadásával lehet. Egy
választópolgár csak egy jelöltet ajánl
hat. Képviselőjelölt az lehet, akit az

Szó-Beszéd

áruházakba, hipermarketekbe és a
kínai boltokba jámak vásárolni és a
megszorító intézkedések is éreztetik
hatásukat. A szerdai piaci bevételei 50
százalékkal csökkentek, de a szombati
piaci bevételek is érezhetően vissza
estek.

Az elmaradt 828 ezer Ft fejlesztési
pénzt, - amiből a fedetlen piaci asz
talokat kellett volna tetővel meg eső

csatomával ellátni - inkább felaj<\nlja
visszafizetésre az önkormányzatnak. A
visszafizetést 2006, 2007 és 2008
évekre ütemezi, 2006-ban 300 ezer
forintot, 2007 évben 300 ezret és a
fennmaradó 228 ezret pedig 2008-ban
fizetné meg.

Kolohné kéne továbbá, hogya 12
hónapra esedékes havi bérleti dij
összegét évente április hónaptól
kezdődően 9 hónap alatt fizethesse
meg, mivel az első negyedév bevételei
nagyon alacsonyak.

Gyomaendrőd képviselő- testülete
felhatalmazta a polgármestert a bérlcti
szerződés módosítására.

egyéni választókerület választópol
gárainak legalább I százaléka jelöltnek
ajánlott. Nagyon fontos' A szava
zólapon az összes jelölt neve ábécé sor
["(~nctbcn szerepel. Csak egy jelölt
választható!

A választási kampány 2007. már
cius 2-án 24 óráig tart. Kampányt foly
tatni 2007. március 3-án O órától már
cius 4-én 19 óráig tilos. A jelöltet
legkésőbb 2007. február 9-én 16 óráig
lehet bejelenteni a választási
bizottságnál.

A választási bizottság a szavazat
számláló bizottságok jegyzőkönyvei

alapján 2007. március 5-ig összesíti a
szavazatokat és ezt követően megál
lapítja a végleges választási eredményt.

/'

Dr. Kreisz Agnes
ÁLLATORVOS
5650 Mezőberény,

Madách u. 1O/a.
Telefon: 06-30/206-50-50

Rendelési idő: hétfő, szerda,
péntek 17.00-18.30-ig, kedd,

csütürtök 9.00-1 O.OO-ig

Szolgáltatásaim:
- kedvtelésből tartott állatok

sebészeti, szülészeti,
belgyógyászati ellátása
(altatógép használata)

- védőoltások

- szűrőviszgálatok,

laborvizsgálatok
- tanácsadás

-bolti forgalomban nem kapható
gyógy- és normál tápok

forgalmazása (Eukanuba, lams)
- kézi gyógyszertár

- microchip és állat-útlevél

Sürgős esetekben egyéb
időpontban is elérhető

vagyok!
Műtétek időpontegyeztetés alapján I

Kerttulajdonosok
figyelem!

Tűzifavágást, veszélyes
és egyéb fák kivágását,

metszést,
továbbá fűnyírást, kaszálást,

rotálást,
víkend és egyéb telkek

gondozását,
elhanyagolt kertek és pol"ták

rendbetételét vállalom!
Hermann Mihály

20/388-2263

.............." .... ' "t" ~ .' ...... ""'::1.' -
~ . • '-.t- '.."'. ol ::-', ':~. i

.: Gáton járásrengedély
• ;-,f'-', ",'\ '••

7

~ ~ ..... ~ {f,;' '~...... ' ~.~ : ~ .,I ',:" .

;.~. Hirdetésieivétel! 1elelon:70/22·632·99 '~'.'
~·.c: '<il '.:,~.:!. \.-1,', ~ ..: 'I~: >1::" .. _rr:~· .... ,~~ . . ,

• , ",'" • :'"o '.$" ,.~

kapható munkanapokon 8-16 óráig a
Körösi Halászati Szijvetkezetben,

:: Gyomaendrőd, Kossuth u-. 27.
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ANyár zegi utca lakói nem akarnak zom zédokat

Tény, hogy indokolatlanul zsúfolt bcépítésű az ÚjJ,ert sor.
Keskeny, egyirányú utcák, sorházak, villanykarók stb.

miatt él terület elveszíti kertvárosi jel
legét, pedig lenne hely máshol is ilyen
társasházak építésére. Vajon miért nem
képviseli senk í az itteni lakók
érdekeit'? - tette fel a kérdést Fónagy
László.

Izsó Csaba képviselő, a város
üzemeltető bizottság elnöke szerint a
környezet az építkezéssel nem veszíti
el kertvárosijellegét. A tervezett épület
6 méternél nem magasabb, elé
parkolósáv is épül, és ezért nem látja
indokoltnak a lakók tiltakozását.

A képviselők végül nem méltá
nyolták a 16 lakó aláírásúval benyúj
tott kérelmet, tehát engedélyezik a
Gyomaszolg Kft.-nek korábban
értékesített telken a négy lakásos tár
sasház felépítését.

Röplabdázási lehetőség!
Felhívjuk minden érdeklődő figyeimét, hogy a nem

régiben megalakult Volley Röplabda Sportiskola röplab
dázási lehetőséget biztosít lányok nak a városi sportcsarnok
ban. Elsősorban 10-14 éves, magas, j ó mozgású gyerekek
jelentkezését várjuk, de bárki jelentkezhet, aki a sportág iránt
érdeklődik.

Foglalkozások helyszíne: gyomaendrődi városi sport
csarnok. Edzések időpontja: kedd 17""_ 18-'''. Havi tagdíj:
2.000 forint. Jelentkezni edzésidőben a helyszínen. Várjuk
minden tehetséges röplabda iránt érdeklődő fiatal jelent
kezését!

21-i önkormányzati
ülésen megjelent
Fónagy László
elmondté1, nem érti
miért kell össze-
zsúfolni ennYI
lakást egy VI-

szonylag kis
területen. - Úgy
tünik - mondta 
hogy egy több
mint 20 éves ren
dezési terv áldo
zatai vagyunk. A
zsú fo It beép ítés

tervezett beépítési módja. Az elmúlt
több mint tíz év alatt azonban egyszer
sem kérték a rendezésí terv
módosítását.

A december

INTEQ
/ /

NYELVc3TUDIO

Angolul, franciául,
németül, olaszul
szeretne tanulni?
Nyelvtanfolyamok kezdőtől a haladóig!
A tanfolyamok időtartama:

• kezdőtő! az alapfokú nyelvvizsgáig 260 óra
• alapfokútól a középfokú nyelvvizsgáig 260 óra
Diákok részére érettségi felkészítő és felzárkóztató!

A tanfolyamok időtartama szakaszonként:
2; • kezdő, újrakezdő tanfolyam 150/100 óra
~ • nyelvvizsga előkészítő 100 óra
~ • nyelvvízsga tréning 40 óra
~ • haladó 60 óra
;f • próba-tanfolyam 30 óra
* 6- IO[ős csoportok, vizsgacélú nyelvoktatás,
egyéni segítség, beíratkozás januárban, májusban.
F~rkas M:lrgil és Róza Vendel lillHil"ok
Tel.: üzenctrögz.: 66i2~2-óX6: 2()i4(,~-4~7ó. 201'! 142-122
E-maiI: vcndei@ane1.hu.lllargil0!anc1.hu.

Beíratkozás: 2007. január 5.
és január 12. 10-18 óra

A tanfolyamok helye: Kossuth út IS.
Egyéb s:::O/gá/iatásaink:
• nyelvvizsgákkal kapcsolatos infó (TELe. ÖSD. ITK Origó)
• próbavizsga. szinlfclmérés

A Gyomaszolg Kft. a Nyárszegi
utca páros oldalán egy négy lakásos
társasház építéséhez nyújtott be
kérelmet a polgármesteri hivatalhoz.
Az építési engedélyt a város részéről

kiadható, hiszen II hivatal szerint az
építkezés megfelel város település
rendezési terveinek és az építési
követelményekről szóló rendelet
előírásainak.

Az építkezés ellen él Nyárszegi utca
lakói képviseletében FÓllagy László és
Tóth Gellért kérelmet nyújtott be él

polgármesteri hivatalhoz. Az építkezés
elleni érveik szerint a környzet az új
társasházzal elveszti kisvárosi,
kertvárosi jelkgét. A keskeny utcán .a
közlekedés és a parkolás lehetősége

beszLíkül, csökken a zöldterület, ezzel
együtt a sportolásra alkalmas terlilet is.

A '80-as évek elején kezdődött a
Gyoma-végi üres terület, az Újkert sor
beépítése. Az említett utca is itt talál
ható. Fónagy Lászlóék 1988-ban kap
tak engedélyt az építkezésre és már
akkor ismert volt számukra is a terület



ADógos, meg a nyári szállás
2007. január

A képviselő-testület december 2 J-i
ülésén felhatalmazta apolgúrmestert,
hogy a város tulajdonát képező ingat
lanon lévő j uh nyári szá llús tartós
üzemeltetése sorún a Dógos Kkt. últal
okozott kúrok megtérítésére iJeres
eljárást kezdeményezzen.

Ismeretes, hogy az 1998-ban a
Körös árterében létrehozott túralItvo
nal tové'lbbfejlesztése kapcsán egy
pályúzatból 10 millió forintot nyert a
város, amelyből a Hármas-Körös
árterében történő juh legeltetést valósí
totta meg. A kivitelezésre id. Dógi
János nyújtott be nyertes ajúnlatot az
önkormányzathoz.

A vasúti híd tövében megépült juh
nyári szállás műszaki átadása J999.
végén megtörtént és a Dógi család által
alapított Dógos Kkt.-vej a birkatelep
üzemeltetésére 10 évre megállapodást
kötött az önkormányzat. Az ártérben

Watt
Villamossági Bolt
• Villanyszerelési anyagok
• Kapcsolók, dugaljak, vezetékek

• Izzók, energiatakarékos izzók

• Ipari dugaljak és kapcsolók

• Barkácsgépek nagy választékban

• Háztartási gépek és alkatrészek

Gyomaendrőd, Fő út 2 14.
Telefon: 66/386-358

Boldog új évet kívánunk!

Szó-Beszéd

azonban nem sokáig legeltették a
birkákat, pedig a jószágot az úrtérben
elburjánzó gyalogakúc elleni harcrn
vetették volna be. Az ügyet még a
Körös-Maros Nemzeti Park is felkarol
ta. A betelepítettjószágállomúny azon
ban rövid idő alatt megcsappant, sőt el

is fogyott.
A Dógos

I(kt. ellen 2003.
augusztusában
felszámolás in
dult, majd 2005
elején meg is
szűnt. Dógi
János részéről az
eltelt időszak

ban vo It ígéret a
birkatelep to
vábbi üzemel
tetésére, de
ebből gyakor
latilag nem való
sult meg semmi.

A birkahodály időközben műszakilag

leromlott úllapotba került, a megál
lapodásban annak idején egyértelmlíen
rögzítették, hogya bérlő, a Dógos Kkt.
köteles az ingó és ingatlan vagyont
rendeltetésszerűen l1aszná Ini, an nak
állagát megóvni. A kárfelmérés alapján
a helyreúllítás költsége 3,2 millió
forint.

Az okozott károkért peres úton van
lehetőség a megszűnt túrsas21g tag
jaival szemben kártérítési igény
benyújtására. A képviselő-testület

ugyanakkor pályázatot hirdetett a
birkaólak tartós üzemeltetésére.

Körösi Weekend
Horgász-, hobby-, és kempingszaküzlet

HORGÁSZFELSZERELÉSEK
teljes márkakínálat l

FOLYAMATOS AKCiÓK!
Állateledel:
száraztápok, konzervek,
fagyasztott termékek,
madár-, rágcsáló eledel ...

Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 70/2610-472
Nyitva: 8-17 óráíg,
szombat, vasárnap 8-12 óráig

9

Agyógyszállókkal
nincs szerencsénk
Visszavásárolja a város
a gyomai sportpályát

Még dr. Ft'ankó Kál'oly pol
gánnesterségének idején, 1991-ben a
békéscsabai Thermái Invest Rt. és az
önkormányzat szerződést kötött arról.
hogya Liget Fürdő mellett fólépítendő

gyógyszúlló területével é' részvénytúr
saságba részvényesként belép a város.
A gyógyszálló megéiJítéséhez a
gyomai futballpálya melletti
edzőpálya területét apportáltúl<,
amelynek akkori jcgyzett rész-
vényértéke 6,2 millió forint volt.

A gyógyszálló azonban nem épült
fel él megadott határidőig 1993.
végéig, ezért az önkonnúnyzat kérte a
Thermal Jnvest Rt.-től <lZ apportált
ingatlan visszaadását. Időközben a
részvénytársasé'lg tönkrement és J996.
márciusában jogulód nélkül meg
szűnt.

A felszúmoló avagyonrendezési
eljúrás során a gyomaendrődi önkor
mányzatot tájékoztatta arról, hogya
gyomai sportpálya területét értékesíti,
és a felszámoló cég célszerűnek tar
taná, ha az önkormányzat vásárolná
meg a saját területét nettó 2 millió
forintos áron. A képviselő-testület

december 21-i ülésén llgy határozott.
hogy az önkormányzat vásárolja meg
az említctt áron a területet.

Endrődön, a Templom zug I
holtágnál is gyógyszúlló építését ter
vezték helyi lokúlpatriótúk még a
kilencvenes évek elején. AKisréti
GyógyszállóbóJ sem lett semmi
saJ nos ...

Katona József l'v1űvelődési Központ

Januári programok
A Magyar Kultúra Napja tiszteletére

január 22-én 17 órilkor kiállítás nyílik B.
Molnár Zsuzsa helyi fiatal alkotó textil
munkúiból és festményeiből. A kíállítás
megtekinthető febl"llár 2-ig.

Január 27. (szombat) 16 óra
A Rumba Túncsport Egyesület

félévzáró bemutatója. KÖZI"emLlködik az
egyesület, valamint a Városi Zenc- és
Művészeti Iskola társastc'\I1c tanszakának
valamennyi táneosa. Belépő: 500 Ft.
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Táncosok bálja
Múlt év november 18-án a városi sportcsarnokban

rendezték meg a Körösmenti Táncegyüttes
Alapítvány és a Körösmenti Alapfokú Mü
vészetoktatási Intézmény bálját. A rendezvény
gálamüsorában a táncegyüttes és az iskola diákjai
mellett a táncoktatók is bemutatták tudásukat. A ren
dezvényen fellépett Marót Viki és a Nova Kultur
zenekar is. K01Jács László IOlói a bálon készüllek.
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incöt éves a Rumba A Kner TSE párosa harmadszor
a világbajnokságon!

Honti 3generációs
kiállítás

A gyomaendrődi

Vidovszky Béla I<.ép

tárban 2007. január 13-án,

szombaton IS órakor
nyitják meg a Honti

család három generációs
kiállítását.

A tárlaton Honti Antal.
Honti László, Honti Rita

és Csemniczky Dávid

műveiben gyönyörköd
hetnek él művészetkedvelő

látogatók.

Idén január 27-én
kerü I megrendezésre a
finnországi Tamperében
az Ifjúsági Latin
Világbajnokság. Ma-
gyarországot az elmúlt
évekhez h'lsonlóan két
páros képviseli majd
ezen a nagyszab{\sú
versenyen. Kurilla
L<1szló Meszlényi
Viktória párosunkat érre
az a megtiszteltetés,
hogya Magyar Tánc
sport Szakszövetség - az
elért eredmények alapján - delegálta ismét őkct a
világbajnokságra. Ez nem csak a gyennekeket tölti el
nagy büszkeséggel, hiszen immár negycdik éve, hogy
Gyomaendrőd v{ll'osából indulhatnak a táncosok a
VB-re. Lackó és Viki már két alkalommal állt rajthoz
a Junior ll-es Latin Világbajnokságon 2004-ben
Lettországban, 2005-ben Spanyolországban. A
versenyre való felkészülésben segítséget kaptak
Maurizio Vescovo és Törökgyörgy Melinda világbaj
nok ll. helyezett párostól is.

Tímár Krisztián, egyesületi elnök

A képen a Maribol'ban eredménye
sen versenyzett gyermek táncosok:

Sztankó Nanetta, Kéri Miklós,
Andol' B<lrbara, Deúk András,
Paróczai Zsófia, Kulik Andor

Nanettd, [(ulik Andor és Paróczai
Zsótid hatodik, Molnár Ádám és
Paróczai Rebeka hetedik, mig Perci
Péter és Sárközi Noémi vdldmint
Czcglédi Dávid és Andor Nikola
középdöntős és ahhoz nagyon
közel i hclyezést ért el. a ncmzetközi
mérce szerint is magas színvonalú
vcrsenysorozaton. A Rumba
Táncklub külön büszke arra, hogy d
hazai és nemzetközi viszonylatban
is kimagdslóan teljesítő vcrsenyzőit

kizárólag saját magd neveli, s v<lla
mcnnyi igdzolt versenyzője

gyomaendrődi gycrmek és lidlal.
A Rumba Táncklub vczetése

ezúton köszöni meg mindazoknak a
támogatását, akik az elmúlt
harmincöt év alatt valamilyen
módon hozzájárultak a klub eddigi
eredményes működéséhez. Az
egyesület a jubilcum jegyében zajló
ez évi rendezvénye ire szeretettel
várju mindazokat az egykori tánco
sait, akik mindvégig hűségesek

maradtak táncklubjukhoz.

Har
A gyomaendrődi Rumba

Tánck\ub 2007-ben ünnepli fennál
lásának 35. évfordulóját. Az 1972
tavaszán alakult klub múr az első

néhány évben komoly ered
ményeket könyvelhetctt el. A hct
venes évek végén Megyeri László
és Csapó Ildikó, Nyíri Zoltán és
Szendrei Éva az akkori országos
bajnokságok győztese i és érmesei.
Az utóbbi öt-tíz évben a mai aktív
felnőtt táncosok közül Megyeri
Csaba. Gombkötő Imre, Mészáros
András országos bajnokok illetve
sokszoros finalisták. illetve Bencsik
Mihály. Szilágyi Edit régiós és
területi bajnokságok döntősei.

Az elmúlt néhúny hét eseménye
és nemzetközi eredménye még
szebbé tette jubileum évének
közeledtét. híszen külföldi
versenyekről húrom aranyéremmel
és számos döntős helyezéssel tértek
haza a rumbás túncosok. A térség
egyik legrangosabb, több mint ezer
púrost felvonultató nemzetközi
versenyén az Austl'ian IDSF
Openen Deúk András és Andor
Barbara a gyermek latin táncok
versenyében negyedik helyezést ért
CI. Két hétre rá Gombkötő Imre és
Malina Andrea a horvátorszúgi
Varazdinban versenyzett ercd
ményesen. December elején a klub
már hét párossal vett részt a szlové
nIai Maribor IDSF Open
versenysorozaton. A három nap
mérlege három aranyérem, egy
negyedik, két-két hatodik, hetedik
és két középdöntős helyezés. Deák
András és Andor Barbara ezen a
versenyen három első és egy
hatodik helyezést ért el. Klubtársaik
közül Mészáros Dénes Kéri Katalin
negyedik, Kéri Miklós és Sztankó

PVC 650 Ft/m2 ártól,
1-4 méter szélességben l

TAPÉTA 500 Ff/tek. ártól
kapható l

A PVC házhozszállitása megoldhatól

Gellai Miklós
Gyomaendrőd, Fő út 29.

(az endrődi varosrészen)
Telefon: 66/285-392

AUTÓSOK FIGYELEM!
- Környezetvédelmi állapotfelmérés
- Számítógépes futóműbeállítás

- Járműdiagnosztika
- Hibakód-olvasás

Varga Béla, autószerelő mester
Gyomaendrőd, Csokonai u. 37. Telefon: 66/386-216, 30/271-1828
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Uj gumiabroncsok

Gyomaendrőd, Hársfa u. 8/1.
Tel./fax: 66/282-095, 20/9142-122

I

I

Konyhabútorok
készítése egyedi méretre.

Nyílászárók cseréje
bontás nélkül,

hőszigetelt üveggel.
Telefon: 30/9554-571

s ládi vasárnap
aDreher Söröző· Étteremben

Régi bútorokat,
használati tárgyakat

vásárolok,
készpénzben

a helyszínen fizetek!
Telefon:

30/9-533-594,
30/393-2162

Január 7. Lencsgulyas, ropogós
malacsült, karika burgonya,
kaposztavai töltött paprika, csöröge

Január 14. Csontleves csigatésztaval,
brassói aprópecsenye, vele sült
burgonyával, csemege uborka, kandallós
csemege
Január 21. Spárgakrém leves piritott
mandulával, rántott csirkecomb sonkás rizs,
ecetes dinnye, somlói galuska

Január 28. Orjaleves daragaluskaval,
sajttal töltött sertésszelet, burgonya püré,
őszibarack kompót. Tejes pite barack
lekvárral.

A menü ára: 750 Fl/adag
Étkezési utalványokat elfogadunk l

Cl3ofáog új é\'et kívánunk
mináen keáves venáégünkndc.

Telefon/fax: 66/386-444
Mobil: 20/980-8842, 70/36-55-360
E-maii: info@timarpanzio.hu
www.timarpanzio.hu

Kérdezzel/ek hátremi

Elérhetüsegiillk:
info@drhekes.hu és

,,:\\ 'I'·. drbekes. Illi

Következő téll/únk:

Fogs::ahál/o::ús

rás, amely az örlőfogak

(hatosok, hetesek) rágófel
szÍnét óvj<1 meg <1 rejtett.
idő előtti SZlIv<1sodástól. A
rúgófog3k felszínén bchú
zódások és mélyedések
vannak, melyeket össze
foglalóan barázdarend
szemek nevezünk. A baráz
darendszer rendkivül nehe
zen tisztíthi1tó, először cl
szincződik, majd legtöbb
ször <1 fog bclscje fclé szu
vasodik.

Ezt megelőzhetjük, ha a
fogak előtörése után rövid
időn belül a rejtett zugokat
lezáljuk. Ez tulajdonkép
pen a barilzdazáriis. Az
eljárás során egy géllcl
kezeljük a fogfelszínt,
majd a fog sértetlcnsége
mellett hig tömőanyaggal

feltöltjük a barázdarend
szert. Ezzel eléljük, hogy
i1Z apró rések, amelyek a
fog belsejébe vezetnek,
leláruljanak. A fogak
éflsége nem sérül, csak
plusz védelmct kap. A bea
vatkozás gyors, kelle
metlen élménnyel nem jár.
A barázdazáró anyag kb. 4
5 évigIllarad meg a fogfel
színen.

Dr. Békés Annamária
és csapata

árusítása mindenféle gépjárműhöz.

Szerelés, javítás, centírozás!

Akciós TÉLI gumik!
Katona György gumijavító

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

gyerekek ezeket a tej fo
gakat maguknak eltávo
lítják, vagy étkezés során
kiesnek. Van, amikor nem
hajlandó kihúzni, haszn{t1ni
viszont m<Ír nem tudja,
mert ragosra alkalmat
lanok. Ilyenkor él gyennek
nem eszik rendesen, mert
félti a mozgó fogát. Ha
nem sikerül rávenni a
mozgó fogacska kibillen
tésére, fogorvoshoz kell
fordulni. felkészítve arra,
mi fog vele történni. Ha
sikerül mégis rávenni a
gyermeket. hogy kihúzza
magának, vagy megengedi
a szülőnek, hogy kihúzza,
hllzás után miiI' kilMszód
hat a maradó csücske.
Ekkor nem kell megijedni,
nem tÖrött bele él tej fog,
hiszen milI' nem is volt
gyökere.

Abban az esetben is
szakemberhez kell fordul
ni, ha a maradó fog megje
lenik a sziljüregben, de a
mege Iőző tej fogacs ka még
nem esett ki. A gyors
fogeltávolítással még van
esélyünk arra, hogy
beálljon a sorba amaradó
fog, és elkerülhetjük a
fogszabályozó kezelést.

A barázdazárás egy
korszerű prevenciós eljá-

• Stancolt és hagyományos
papírdoboz gyártása!
• Staneaforma készítés!

!!~ Papírdoboz

A fogváltás mcnetrend
jében az első maradófogak
a hatosok. amelyek leghá
tul nőnek ki oZ utolsó tej
fog mögött 6 éves korban.
Gyakran hiszik a szülők,

tévesen, hogy még tejfo
gak, hiszen előtörésüket .
nem előzi meg tejfog
kipottyanása. Ezeknek az
alapos tisztításám nogy
hangsúlyt kell helyezni,
mivel az egész élet során
szükség lesz rájuk, és
tisztántartásuk gyokorta
felületes. A fog áttörése
után célszerű elvégezni o
prevenciós (megelőző)

barázdazáníst (Id. lent).
Ezekkel párhuzamosan

cserélődnek az első met
szőfogak is. Majd 9 évesen
jönnek a négyes, ötös
fogak és II évesen a szem
fogak, aminek gyakran
nem jut már hely, ilyen
esetben fogszabályozó
kezelés indokolt lehet. 13
éves korban ped ig a
második nagyörlő, a hetes
fog búj ik át. A bölcsesség
fogak - ha vannak és haj-
landóak előbújni

általában 18 éves kor után
teszik meg, de egyénenként
változó.

Mi kor amaradófogak
elkezdenek előbújni, nyo
mást gyakorolnak a tejfo
gak gyökerére, amitől az
felszívódík. A tej fogat
kipottyanása előtt már
szinte csak az íny tartja,
iIyenkor ide-oda bi Ileg. A
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Bárdos András örült a gyomaendrődi diákoknak

A Kis Bálint Általános Iskola újságíró szakkörének tagja közül: Ágoston
Boróka, Bene Dominik, Farkas Zoltán, Cyebnár Bianka, Harmati Dániel,

Lövei Kitti, Valuska Sára

A VI. Ol'szágos Diák-média
Fesztiválon a Kis Bálint Általános
Iskola újságíró szakköréből

néhányan máI' másodszor vettünk
részt a Diákújságírók Országos
Egyesületének fesztiválján.

A rangos rendezvénynek él

közelmúltban a Budapesti Kommu
nikációs Főiskola adott otthont.
Iskolánkból heten utaztunk a szakkört
vezető tanárunkkal, Dubis Fel"CllCné
Marika nénivel erre az Igen nívós
talc\lkozóra.

A délelőlt folyamán egymást
követték az érdekesebbnél érdekesebb
előadások, amelyeket a szakma
legjobb képviselői tartottélk. Az online
újságírásról Új Péter, élZ Index inter
netes portá I főszerkesztőj e besí':é lt
nekünk.

FESTŐ
SZAKMUNKÁSa KAT
keresek felvételre!

Telefon:
20/9645260

Bárdos András él TV2 hirszer
kesztője olyan fontos újságírói fogélI
makat magyarázott el nekünk mint: <lZ

újságírói alapérték, forráskritika, cél
csoport. Ha ezeket pontosan ismerjük
és használjuk hitelesek és ugyanakkol"
érdekesek is lesznek cikkeink és "nem
leszünk pusztán üzenőfüzetek".

Előadása nagyon logikusan felépített
és szúmunkra nagyon jó l követhető

volt. Éreztük, hogy Bárdos Andrásnak
van tapasztalata a tanításb8n. hiszen a
Színművészeti Egyetemen is oktat.

Az autogram 8dásakor kedvesen
elbeszélgetett velünk. Örült, hogy
Gyomaendrődrőljöttünk, hiszen édes
anyja Fenilkel Judit városunk endrődi

részének szülötte. AláírásM
kérésün!<re úgy ís jegyezte, mint
Fenákel Judit fi8.

Gyoma központjában
bevezetett

büfé-fa Iatozó-kávézó
üzemeltetésre

kiadó!
30/33-26-075

Dr. Túry Ferenc pszichiáter arról
beszélt. hogy mi él média szerepe az
ideálok kialakításában, s hogyan vál
tozolt ez az idők folyamán. Igen
szellemesen illusztrált előadásával

meggyőzött benni.inket arról, hogy
mindenki lehet szép 8 maga termé
szetességében, akkor is, ha nem "tren
d i".

A nemzetközi szolidaritásról, a
humanitárius mentőakciókról számolt
be Pavelcze László, aki mentőcsapa

tával elsők között érkezett a cunami
sújtott8 területekre. A sajtó szerepét
azonban nem értékelte egyértelmüen
pozitívnak. Mesélt rossz tapaszta
latairól ezzel kapcsolatban.

A Story főszerkesztője Ómolnár
Miklós előadásában amellett érvelt,
hogy egy bulvárlap is lehet nívós. A
könl1YCt mCJfajokat az újságírásban
sem szabad lebecsülni, mert akkor ter
mészetesen clsekélyesednek, míg a
megfelelő értékelés hatására nő a
színvonaluk. Tőle tudtuk meg, hogya
"bulvár" elnevezése ezeknek a lapok
1181< sajátos8n magyar jelenség. A
pletykalapoknak is nevezett újságokat
ugyanis Pesten a körúton árultálc A
körút franci8 nevéből származik él

műfaj elnevezése. Amerikában "six
page"- nek nevezik ezeket a rr18gazi
nokat, mert régen az Lljságok 6.
oldalán lehetett ilyen magánjellegű

híreket olvasni.
Ez a nap n8gyon tartalmas volt

számunkra, sokat tanultunk, 8mit
igyekszünk majd a mi újságunk
írásakor is felhasználni. Ha csak
módunk lesz rá, a további fesztiválok
biztos résztvevői szeretnénk lenni.

Kis Bálint Iskola újságíró szakl<öre

,

Epületek bontása,
tereprendezés, törmelékeiszállítás,

lyukfúrás, árok- és gödörásás,
istállók takarítása és egyéb

..I:h. földmunkák! •
~II 30/415-4206



Ingyenes apróhird~tések· ..
. .

r--~~----------------------------,

Irányár: .

ÉrdekLődni: .

Pályázati felhívás!
A Bónom-zug Vizéért

Egyesület elnöksége pályázatot
hirdet a Bónom-zug Kecskés
zugi részén. vízparti ingatlanon
épült cgyesü!t:ti pihenőház. volt
Béke rah~z lizel1leltetésére. Az
ingatlan jelenlegi állapotában 20
fő egy térben való elsLÚllá
solására alkalmas + kinti
sátorozás.

Konyha, WC-k, zuhanyo
zók, mosdók. hideg-meleg viz.
100 fő ['észére asztalok és padok
rendelkezésre ~lInak.

Jelentkezési hatúridő 2007.
jal1ll~r 17. Bővebb felvilá
gosítúst Jenci László elnök a
30/438-4943-as telefonon ad.

vagy bérelhető. Cleilney
gőztisztitó. régi sz~mitógép gycr
mekúgyra cserélhető. Érd.:
30/4~5-0422

Rendbentartásért olll,lkússal
albérIctet keres 2 személy. Érd.:
30/363-0262

Dolgozatok, szakdolgozarok,
egyéb szövegek számitóg~res

kivitelezését vállalom. Erd.:
30/461-R025

Új kaptár 16 keretes NB
bádogletővel festetlen. Irányúr: 1(,
czer Ft. NB hcírskerct 100 db.
rrúny~r: 85 Ft/db Érd.: 66/2R4-276

A Ligct F(irdő területén
melegkonyhás ü7.letépület eladó.
Irányár: 12 millió Ft. 30/380-255f>

Üzlethelyiség és rakt~rhclyi

ség kiadó az Endrődi u. 9. sz. alatt.
Érd.: 66/386-554

Tennényes zsúkok. 7q mérleg.
galambszállilÓ ketrec. kaktuszok.
régi bútorok. üszők. elektromos
kézigyalu. tv tartó. Irányár: 25 ezer
Ft-tól. Érd: 661436-086

Vjarka orosz automilta
mosógép, 40 kg-os t'émplatós mér
leg. gyalupad. 6 rekeszes élei
l1lelegentanó, 3 és 2 sz~rnyas

redőny tokos ablakok és ajtóJapok.
Iránycír: 5-10-10-10 ezcr Ft. Érd.:
30/438-4943

Házi szilvap~linka olcsón
eladó. 1600 Ft/liter. TeleFon:
66/285-107.30/429-66-21

180-as lel1lczolló, TW400SP
hegesztő tra fó. marószcrszámok.
kúpos esigafúrók. új csapágyak
eladók. Érd.: 20/5627-209

Egy cserp Svájc már
Gyomaendrődön isi KizéÍrólag
gyógynövényalapú készitmények,
vitaminok. étrendkiegészítők.

30/646-226 I

JÁRMŰ

MUNKÁT KERES,
KíNÁL

EGYÉB

s(irgőscn elildó. lnínyár: 2.9 millió
Ft. Érd.: 20/436-8840

A Pocosban I 100 m' kert, kis
r"h~zzal. fúroll !<ll II al eladó.
66/2R4-242

Nem vizparti 724 mO-cs Kert
eladó. Vill~lJlY. t'llrOl! kút. locso
lórendszer van. Ir:lJlyár: 550 ezer
Ft. Érd.: 661285-894

Koesorhegyen 864 m' ter(detü
zárt kert fLlratt kúttal. villannYill
eladó. Iránycír: 50 ezer Ft. Érd.:
66/282-744. 20/532-5372

Gyomaendrőd környékén
földet bérelnék, Érd,: 30/415
4206

A 46-os föút mellett 240 m'-es
téglaépület mCihelynek, raktéÍrnak
kiadó. Irányár: 150 Ft/m'. Érd.:
70/370-1140

H~lószobilbLllorok eladók.

Érd: 70-566-3938
Hizó, vasvájú, vashordók,

barkcícsgép, lánc fürész, Trabant
futómlí, kaktuszok, régi bútorok,
üstök, Singer varrógér, zsákok
eladók. Érd.: 66/436-086

Bontásból ajtólapok, gáz-
kazán, tagolt lemezradiátorok.
fürdőkád, mosdókagyló eladó.
Bontásból törmelék ingyen elvi
hető. Érd.: 70/536-1549

Gázkonvektorok bontásból
eladók. Ir~nyár: 8-18 ezer Ft/db.
Érd.: 301345-6369

2 db heverő, 2 db fotel eladó.
lrúnyúr: 7 és 3 ezer Ft. Érd.:
66/386-434

60 csövcs álló szolárium eladó

1993-as Audi 100 TDl metál
sötétszűrke extrcíkkal mcgkímélt
állapotban eladó. iránycír: 800 ezer
Ft. Érd.: 70/550-4319

Beltérben kisebb kőműves

munkát. hidegburkolást. akúr bon
tús nélkül meglévő blll'kol,llJ'a is
vállal ok. Érd.: 30/360-8128

Azonnali. közvetlen munknle
hetőségek az Unióban.
Vendégl~tós, fémipar. épitőipar,

mezőgazdaság. 30/291-31-35
Veszélyes fák kivcígásil,

gallyazása, tűzi fa felvágása
elérhető áron. Érd.: 701283-0347

Okleveles agréÍrméroök
egyetemi diplomcíval, A-B-C-E-T
kategóri~s jogositvánnyal munk~t

keresek. Érd.: 30/245-7320

KERT, TELEK,
NYARAlÓ

A Siratói-holtúgnál vizparti
telek, téliesített. tetőteres faházzal

Hunyán. 2 szobás. összkom
fortos ház eladó sok melléképület
tel. Ir. ár: 2.5 millió Ft. Tel.:
30/532-0998

A B~lbits M. LI. 23. sz. alatti ház
eladó. Érd.: 30/602-7744

A Csillagos u. 2. sz. ,\lalli 2
szobás összkomfortos kertes h~lz

eladó. Irányár: 6 millió Ft. Érd.:
(,6/216-926

Anlny J. LI. 16. sz. alatt 4
szobás összkomfortos családi ház
eladó. Irányár: 9,5 millió Ft. Érd.:
él helyszínen.

Endrőd központjában össz
komfortos hosszú parasztház gaz
dasági épületekkel. garáz.zsal
eladó. Irányár: 4.6 millió Ft. Erd.:
661282-898, 20/245-1262

Öregszőlőben Szőlőskert LI.

18. sz. alatti ház beköltözhetö
állapotban eladó. Érd.: 20/490
7557. 66/2XO-191

Ady E. LI. 47. sz. alatt 1.5
szobás konvektoros ház nagy sarki
telken eladó. I['ányár: 2 millió Ft.
Érd.: 30/995-3647

Gyomán a Selyem u. 127. sz.
alatt 4,5 szob~s beépitett tetőterű

lakóház garázzsal. mellék
épületekkel költözés miatt ked
vező <\ron és feltételekkel eladó.
Irányár: bútorokkal 9 millió,
bútorok nélkül 8.R millió Ft. Érd.:
30/438-4943.

HÁZ, lAKÁS

Ingyenes az apró!
A Szó-Beszéd ingyenesen jelenteti meg azoknak az olvasók
nak a lakossági apróhirdetéseit, akik ezen a szelvényen
küldik be megjelentetés céljábó\l A szelvényen a megjelölt
helyre kell beírni a kívánt szövege t és a szelvény t leve
lezőlapon vagy borítékban elküldeni a következő címre: Szó
Beszéd 5500 Gyomaendrőd, Pf.: 48. Egy apróhirdetés
szövege lehetőleg ne tartalmazzon 15 szónál többet! A hirde
tések szövegéél1 felelősséget nem vállal a szerkesztőségi

Feladó neve: .

Címe: .

Az apróhirdetés szövege: ..

Gyomán I emeletes iker
házban 4 szob;) összkomfortos,
gázos szuterénos húzrész parkosi
tott udvarral eladó. lrúnyár: 13
millió FI. ~rd.: 70/624-7240

A fiirdő közelében igényesen
feliljított 3 szobás, 2 gar~izsos kis
rezsij(í 100 m'-es ház eladó. Érd.:
30/4R5-0422

Endrődi u. 3 I. sz. alatti kertes
házamat elcserélném lakótelepi
lakásra. Érd.: 20/361-5736

Többfunkciós felújitott,
összkomfortos családi ház eladó.
Gyoma központjában - IRO m' (3
szoba+2 félszoba)+40 m' össz
komfortos önálló lakrész.
Vegyestüzelésü kazán+gáz. Érd.:
70-566-3938

A Rózsahegyi K. u. I. sz. a\<lt
ti kertes házamat elcserél ném
lakótelepi lakásra. 20/361-5736

A Napkeleti u. 18. sz. alatt
komfort nélküli parasztház
sürgősen eladó. Irányár: 1.9 millió
Ft. 70/579-9770, 30/349-3643

A Blaha L. i1ton összkomfor
tos, 2 szobás családi ház mel
léképülettel, gémizzsal eladó.
Irányár: 5,5 millió FI. Érd.:
20/538-7150.66/285-191

Felújitott lakótelep i I'lkás.
kertes ház. vízparti 2 szintes
nyaraló eladó. Irányár: 6.5 - 3,5 
3,5 millió Ft. Érd.: 20/567-1378

A Polányi M. u. 44. sz. alatti
parasztház sürgősen eladó.
Irányár: 1,1 millió FI. Érd.:
66/285-304

I
I
I
I
I
I
I " , .
I Alalras .
I

~--------------------------------~



A-64/2004

Rendkívüli téli akció,
hogyagázáremelés ne jelentsen gondot...

Bontási, beépítési és párkányozási költség:

A Németh Kft. és az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet közös akció
jában most kedvező kamatozású hitel keretében cserélheti ki nyílászáróit

korszerű műanyag nyílászárókra.
Az akció keretében 5 légkamrás műanyag nyílászárókat adunk

3 légkamrás nyílászárók áráért!
PÉLDÁK.:

1.) GYOMAENDRŐD,VÁSÁRTÉRI LAKÓTELEP (3 SZOBÁS LAKÁS)
90x180 cm bukó + bukó-nyíló ablak 1 db 62.640,- Ftldb 62.640,-

180x180 cm kétszárnyú bukó-nyíló ablak 1 db 90.120,- Ftldb 90.120,-
150x180 cm kétszárnyú bukó-nyíló ablak 2 db 82.080,- Ftldb 164.160,-
90x270 cm nyíló erkélyajtó fix felülvilágítóval 1 db 70.800,- Ftldb 70.800,-

I 240x180 cm 3 szárnyas nyíló, bukó-nyíló ablak 1 db 124.560,- Ftldb 124.560,-

összesen: 512.280,-
20 % kedvezmény: 102.456,-

összesen: 409.824,-
133.330,-

Nyílászárók bontva, beépítve, párkányozva 523.154,-

2.) GYOMAENDRŐD,OKTÓBER 6. LAKÓTELEP (2 SZOBÁS LAKÁS)
180.240,
37.440,
45.120,
70.800,-

333.600,
66.720,-

90.120,- Ftldb
37.440,- FtJdb
45.120,- FtJdb
70.800,- FtJdb

összesen:
20 % kedvezmény:

180x180 cm kétszárnyú bukó-nyíló ablak 2 db
180x60 cm bukó ablak 1 db
90x180 cm bukó-nyíló ablak 1 db
90x270 cm nyíló erkélyajtó fix felülvilágítóval 1 db

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

I Bontási, beépítési és párkányozási költség:

Nyílászárók bontva, beépítve, párkányozva

összesen: 266.880,
81.922,-

348.802,-

3.) GYOMAENDRŐD,IFJÚSÁGI LAKÓTELEP (2.5 SZOBÁS LAKÁS)
55.800,

326.400,
60.240,-

442.440,
88.488,-

18.600,- FtJdb
81.600,- FtJdb
60.240,- FtJdb

összesen:
20 % kedvezmény:

60x60 cm bukó ablak 3 db
180x150 cm kétszárnyú bukó-nyíló ablak 4 db
90x240 cm nyíló erkélyajtó 1 db

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

összesen:
Bontási, beépítési és párkányozási költség:

353.952,
113.754,-

Nyílászárók bontva, beépítve, párkányozva

(A fenti árajánlatok a 20 % ÁFA-t tartalmazzák!)

467.706,-



A-64/2004

Rendkívüli téli akció,
hogyagázáremelés ne jelentsen gondot...

A Németh Kft. és az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet közös akció
jában most kedvező kamatozású hitel keretében cserélheti ki nyílászáróit

korszerű műanyag nyílászárókra.
,

,,3 X 1 FT" HITELAKCIO
THM: 14.82 - 14.85 %

Igényelt összeg Futamidö

2 év 3 év 4év 5 év 6 év 7 év

Ft Havi törlesztörészlet

200.000 11.220 7.440 5.850 4.940 4.350 3.930

300.000 16.830 11.150 8.780 7.410 6.520 5.900

400.000 22.440 14.870 11.700 9.870 8.690 7.860

500.000 28.050 18.580 14.630 12.340 10.860 9.830

600.000 33.660 22.300 17.550 14.810 13.030 11.790

700.000 39.270 26.010 20.480 17.270 15.200 13.760

800.000 44.880 29.730 23.400 19.740 17.370 15.720

900.000 50.490 33.440 26.330 22.210 19.540 17.690

1.000.000 56.100 37.160 29.250 24.680 21.710 19.650

,,3 X 1 Ft" hitelakció keretében Önnek az első há
rom hónapban csak havi egy forintot kell fizet
nie és csak a ne~yedik hónapban kell elkezde
nie a törlesztést. Igy a téli hidegben a gázszámlán
felül nem kell törődnie a törlesztőrészlettel.

Önerő és kezelési költség nélkül! Az akció ideje
alatt az Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
nem számít fel folyósítási jutalékot és szerződés

kötési díjat!

Hitelbírálati díj az akció ideje alatt: 0,8 %
(min.: 5.000,- Ft max.: 8.000,- Ft)

Önnek forint alapú kölcsöne lesz, nem devizahite
le - nincs kitéve az árfolyamok változásának - így
a vállalt törlesztőrészleteket kell fizetnie.

Felhívjuk figyelmét, hogy jelen ajánlati kalkuláció nem minő

sül ajánlattételnek, az csupán egy előzetes tájékoztatást nyújt
az esetleges ajánlatkészítéshez és szerződéskötéshez.

A RÉSZLETEKRŐL ÉRDEKLŐDHET:
- Németh Kft.

Gyomaendrőd, Fő út 81/1.
Tel./fax: 66/283-385, 386-328, 20/9376-356

- Endrőd és Vidéke Takarékszövetkezet
Gyomaendrőd, Blaha L. u. 5. Tel: 386-881
Gyomaendrőd, Kossuth u. 20. Tel: 386-202

Akciónk 2007. április 30-ig
érvényes mind társasházakban,

mind családi házakban végzendő

nyílászárócserékre Gyomaendrődön!
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Felelős szerkesztő: Hornok Ernő Szerkesztőség: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 51_
Telefon: 70/22-632-99 Kiadja: Rekline Stúdió Egyéni Cég. Felelős kiadó: Hornok Ernő

Hitelügyintézés!
KOMOLY BANKI HÁTTÉRREL!
Több éves hitel-ügyintézési gyakorlattal,

referenciávaJ, önálló irodával rendelkezünk!

500.000 Ft-tó/30.000.000 Ft-ig
FORINT ÉS DEVIZA
ALAPÚ HITELEK!

Hitelkamat már 3,95 %-tó/!
Lakáscelú es szabad lelhasználású hitelek.

adósságrendezes. terhelt ingatlanra is plusz hitelek.
szocpol. ügyintézés. személyi hitelek. hitelkiváltas. in~

gallan lízing. vállalkozói hitelek. ingatlanvisszlízing stb.
Lak3scéJú hilellOrlesztése pl.: 1.000,000 FI esetén 20 évre 6.100 FVhó.

1.000.000 Ft esetén 25 évre 5.480 Ftlh6.

AKCiÓ!! AKCiÓ!! AKCiÓ!!
ÉRTÉKBECSLÉSI ÉS KŐZJEGYZŐI Díj NÉLKÜL!

Egyéb jc/cnt6s kedvezmenyek:
akár teljes banki kóltségmentosség!

CHF elepú hite/ek árfolyem·gerencióval ls!
Fix havi törfesztésseJ!

Építási es új lakás vásárlási hite/ek soron kívül!
FESZEKRAKO PROGRAM 35 EVES KORIG

Epltkezés. uj- '$ hasznJlt I k s v*sarli nelen lIami gDranCI val.
10 onerov l, v,lgy nero n Ikul 15. 50" ocpolldl

Otthonteremtö támogatás 35 éves korig
új· és használt lakás vásárlása esetén 5(W. szoc-pollal

KoztisztviseJtii cs kdzltlkDlmnzottl hltolak /faml gnranc/.ávlIt
cstJk n vlfs6rolt Ingot/itn fcdC20tévfJ112.5 M Fr - 25M Fl-ig

Gyorshitel jeJzálogfedezettel, 3.000.000 Ft-ig!
Oevizában, akár árfolyam-garanciával. egyenletes törlesztési mód

mellen. egyszerúsiten értékbecsléssel. és közjegyzőidij nélkul!
Soron kivüli elbírálással! (J..5 nap alan)

Hileligénylés minimálbérreJ. vagy jOvedelemigazolás nélkül!

A hite/ekhez eletbiztositás n~m 5zükseges!

A hirclugyinré:és 112 On kt!nYflfm.nek .$ ,gcnyrnek mcgf. Icfoco
/.JkAsttn. v39Y az írod.-mkb:m tOrt nlk - szem Iyr. $z3bortan!

Leinform Ihato/lk ts mobl/ak vagyunk.'
Az elv~gzt·rtmunk3nk~rt fclclóss gct vj/J.:tlunk!

HIVJON BIZALOMMAL!!!
(B3rmlkor. héf'llcg n is! fdtJpont egy ~f ,&s szukstgeS!)

ONALLO ES FUGGETLEN HITEL/RODA:
Új CIMONK: 5650 Mczö~rény. Fortun:J Itr 5. (. SPAR mt"gdtt)

Új szolgáltatásunk:
ingatlanközvetítés és értékbecslés

Tóth Jánosné Tóth János Boros Krisztina
üzleti főlanácsadó irodavezető ügyviteli asszisztens

ingallanközvelitó értékbecsló 06-20/9220-990 IRODA: Fax: 66/424-314
06-20/9376-738 2(lI455-1211; m55lW247

Afürdöigazgató sem akar
tovább dolgozni

Vezetöváltás a Liget Fürdö élén - 3. oldal
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A jó húsnak nem kell reklám!

Gazdasági program 2010-ig

Köztudomású, hogy néhány évvel
ezelőtt az akkori polgármester dr.
Dávid Imre javaslatára az önkor
mányzat számlavezetését az OTP-től

áthelyezték az Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezethez, melynek
mellesleg elnöke is dr. Dávid Imre.

Az új önkormányzat különböző

pénzinézetektőlkért és kapott áraján
latokat számlavezetésre. Várfi András
polgármester egy hónappal ezelőtt

lapunknak elmondta, hogy közbe
szerzési pályázatot fognak kiírni a
számlavezetésre, és ezután döntenek
a képviselők az esetleges pénzintézet
váltásról.

A téma a képviselő-testület január
25-i ülésén újra napirendre került. A
képviselőknek arról kellett döntenii.ik,
hogya legmegfelelőbbszámlavezető

bank kiválasztására közbeszerzési
eUárást íljanak-e ki.

Az ügy kapcsán felfokozott érdek
lődés mutatkozott a hallgatóság
soraiban ott ült dr. Hunya Miklós, az
Endrőd és Vidéke Takarékszö
vetkezet ügyvezetője és még a koráb
bi alpolgármester, Katona Lajos is
megjelent.

Először Rácz Imre képviselő

jelentkezett szólásra, aki azt javasol
ta, hogy ne legyen közbeszerzési
eljárás kiírva, azaz maradjon tovább
ra is az önkormányzat bankja az
Endrőd és Vidéke Takarék-'
szövetkezet.

Ugyanezen a véleményen volt
Csányi István alpolgármester is. A

hallgatóság soraiból Katona Lajos
elmondta, hogy nem kellene erőltetni

a pénzintézet váltást, és hogy a
takarékszövetkezet is éppen olyan
helyi vállalkozás, mint mondjuk az
ablakgyártás... Katona kérte, hogy a
témát vegyék le a napirendről.

A szavazáson végül a korábbi
szándéktól eltérően minden képviselő

azt támogatta, hogy a takarék
szövetkezet maradjon továbbra is az
önkormányzat számlavezető bankja.

Mégsem
váltanak bankothálózat kialakítása (I5 millió Ft).

Csúszda építése a Liget Fürdőben
(24, I millió Ft).

Autóparkoló építése a fürdő mel
lett a volt virágkertészet helyén (J 5
millió Ft).

A 2008-as év programjai közül
említést érdemel az ipari parkban
felépülő inkubátorház (240 millió
Ft), ugyanitt egy ipari csarnok
létesítése kezdő vállalkozások
segítése céljából (250 millió Ft).

A 46-os főút Gyomaendrődöt

elkerülő szakaszának engedélyezési
tervének elkészítése (50 millió Ft).

A 2009-es év programjai között
szerepel a Kis Bálint Általános
Iskola teljes rekonstrukciója és egy
tornaterem építésével együtt (266
millió Ft).

A Rózsahegyi Általános Iskola
rekonstrukciója (l 00 millió Ft)

A városi ligetek rehabilitációja
(60 millió Ft)

A 2010-es év programjai között
megemlíthetjük egy újabb ipari
csarnok létesítését a vállalkozások
és a kezdő vállalkozók segítése
céljából (450 millió Ft).

A Póhalmi út építését (60 millió
Ft), a Varjasi út burkolaterősítését

(45 millió Ft), köztemetők bővítését

(50 millió Ft) tervezik a választási
ciklus utolsó évében.

Komplex sporttelepet építene a
város az Újkert soron a katolikus
iskola mögötti területen. Új városi
sportpálya és új sportcsarnok épülne
az előzetes tervek szerint a két
településrész között (850 millió Ft).

Az új képviselő-testület a 20 l O-ig
tartó gazdasági ciklusra gazdasági
programot készített. A polgármester
elmondta, hogy a programban azok
az elképzelések is szerepelnek, ame
lyeket a korábbi testület készített
elő, és azok is amelyeket az új
képviselő-testület alakított ki. Az
alábbiakban a négy éves programból
közlünk néhány fontosabbnak tartott
részletet. Zárójelbe tettük a meg
valósítás becsült összegét.

2007. év programja
A Bánomkerti szennyvízcsatorna

megépítése (45 millió Ft).
A Selyem út III. ütem megépítése

(30 millió Ft).
Kerékpár út építés, tervezés (77,8

millió Ft).
Kilenc belterületi út építése (70

millió Ft).
Külterületi belvízkár elhárítás,

Görbekút Vidólaposi és
Szénáskerti csatornák rekonstruk
ciója (110 millió Ft).

Belvízrendezés II. üteme (163
millió Ft).

Belterületi holtágak rehabilitá
ciójához terv készítése (7 millió Ft)

Ipari parkban inkubátorház ter
vezése (8,4 millió Ft).

Új hévíz kút hasznosítása, komp
lex fütési rendszer kialakítása a
fürdőben, sportcsarnokban és a
városházán (132 millió Ft).

Tíz új bérlakás építése (120 mil
lió Ft).

Járdafelújítás (5 millió Ft).
Külterületen élő idősekről való

gondoskodás, tanyagondnaki

Nagysúlyú sertésből

kolbászhús: 750 Fl/kg
(Csak rendelésre és 5 kg feletti vásárlás esetén!)

Az új esztendőben is a régi árakkal, a
megszokott minőséggel és választékkal

várja kedves vásárlóit
Tari Sándor, Tóth Zoltán és Köleséri Attila'

Gyomahús Kft. Gyoma, Pásztor u. 17.
Telefon: 30/9580-845

Nyitva: hétköznap 7-17, szombaton 7-12, hétfőn és vasárnap zárva



2007. február Szó-Beszéd 3

Vezetőváltás a Liget Fürdő élén
Afürdőigazgató sem akar tovább dolgozni

Az új városvezetés megalakulásá
val, illetve a régi polgármester
távozásával, immárom él második
intézményvezető gondolta úgy, hogy
nem dolgozik tovább. Múlt év végén
Gellai Józsefné a gondozási központ
vezetője nyújtotta be lemondását,
január 4-én pedig Furka Sándor a
Liget Fürdő Kft. igazgatója jelentette
be távozási szándékát. Furka
munkaviszonya január 31-én szűnt

meg és a polgármesterhez címzett
lemondó levelében hat havi munka
bérét kérte kifizetni. Furka közös
megegyezéssel válik meg munkahe
lyétől.

Furka Sándort távozása okairól
kérdeztük:

Menesztették a város
ügyvédjét

Új ügyvéde van a városnak. Az új
városvezetés lecserélte Gyomaendrőd

eddigi jogi képviselőjét: dr. Varga Imre
ügyvéd helyett dr. Bakondi György
látja el ezt a feladatot. Ugyanakkor a
város jogi ügyeiben dr. Timár Gyöngyi
ügyvéd is feladatot kapott.

Garancia
a foglalkoztatásra

A képviselő-testület egy korábbi
ülésén megbízta a polgármestert,
hogy vizsgálja felül, hogy érték- és
árarányosan történt-e az ENCI iro
daházának értékesítése. Várfi András
és dr. Csorba Csaba jegyző január 23
án ez ügyben tárgyalt Budapesten az
ingatlant megvásárló cég vezetőivel.

- Szeretnénk írásos garanciát
kapni arról, hogyamegvásárolt
ingatlan egy részében tartósan,
legalább 5 éven át maradjon meg a
foglalkoztatás - mondta Vádi And
rás. A vevő cég ugyanis partneri kap
csolatban áll azzal az Uwyta Kft.-vel,
amely az épületben már évek óta
csökkent munkaképességű em
bereket foglalkoztat.

- Én döntöttem úgy, hogy távozok,
de ennek okát illetően nem akarok
nyilatkozni - mondja Furka Sándor,
aki a számos kritika ellenére ered
ményesnek tartja igazgatói pálya
futását. Azt mondja, hogy a fúrdő

támogatását 2005-höz képest 2006
ban 16 millió forinttal csökkentette.
Ugyanakkor 30 százalékkal nőtt a
fürdő éves forgalma 2006-ban az
előző évhez képest.

- Ha ilyen sikeresnek tartja az
elmúlt esztendőt, akkor mi az oka
annak, hogy távozik posztjáról?

- Az igazi okról nem kívánok nyi
latkozni.

- Lehet ennek az az oka, hogy ön
dr Dávid imre embereként keriilt ebbe

Pályázat az idősek

otthona vezetői székére
A idősek gondozását végző városi
gondozási központ vezetői széke
Gellai Józsefné nyugdíjba vonu lása
miatt a múlt év végén megüresedett. A
vezetői feladatokat azóta Hainfart
Lilla látja el mindaddig, amíg pályázat
útján az új vezetőt nem találnak. Az
önkormányzat pályázatot ir ki az állás
ra, amely ez év június I. napjától 5
évre szól. A munkához szakirányú fel
sőfokú végzettség és legalább 5 éves
a szociális ellátás területén szerzett
vezetői gyakorlat szükséges.

Dági helyett Katona
Ifj. Dógi János a cigány kisebb

ségi önkormányzat elnöki beosz
tása miatt vált összeférhetetlenné a
törvény szerint az önkormányzat
pénzügyi bizottságában elfoglalt
külsős tagságával. Ezért a pénzügyi
bizottsági tagságáról lemondott és
helyére Katona Vendel (MSZP)
került.

írja meg véleményét!
szobeszed@index.hu

a pozícióba és az ő távozásával (lZ ön
túmogatása is megfogyatkozott)

- Erről nem nyilatkozom...
- Ön környezetgazdálkodási sza-

kon végzett, melyek a további tervei?
- Szeretnék elsősorban vízügyi

szakterületen maradni, keresem a
lehetőségeimet Gyomaendrődön és a
környező településeken is - nyilatkoz
ta lapunknak a távozó fürdőigazgató.

Furka Sándor helyére 2008. május
3 l-ig Szabados Krisztinát, a Liget
Fürdő eddigi menedzserét nevezte ki
a város képviselő-testülete. Arról
azonban arról még nem döntöttek,
hogy mikor írnak ki pályázatot az
igazgatói posztra.

H. E.·

Gózan Autósiskola
Gyomaendrőd, Hősök útja 33.

Az alábbi időpontban és kategóriákban

tanfolyamot indít.
Gyomán (Kossuth u. 18.)
2007. február 12. 17 óra

Endrődön (művelődési ház)
2007. február 12. 17 óra

• Személygépkocsi
• Motorkerékpár

• Segédmotor kerékpár

Jelentkezni lehet:
Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

Telefon: 30/402-5878
Gyomaendrőd, Blaha L. út 21.

Telefon: 66/386-917

Ügyfélfogadás
kedd-csütörtök 17-18 óráig

Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.
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Nyilvánosság, avagy asajtó marokban tartása?
Egyesület felügyeli az önkormányzati újságot

A múlt év őszi önkormányzati
választások előtt szinte minden pol
gánnester jelölt zászlajára tűzte a helyi
nyilvánosság élénkítését. Az elmúlt tíz
év mutyizós gyakorlatával szemben
szerették volna, ha a döntések és főleg

azok előkészítése nagyobb nyil
vánosság előtt zajlana.

A megválasztott új polgármester
Vádi András már a kampányban sem
titkolta, hogy elégedetlen a helyi sajtó
működésével, köztük leginkább az
önkormányzat szócsövévcl, a Bíró
Károly által szerkesztett, s neki vál
lalkozásba adott Gyomaendrődi

Híradó tevékenységével. Időközben a
helyi kábeltévé stúdió működtetésére

pályázatot írt ki az önkormányzat, ám
nem akadt jelentkező a tevékenységre.

A képviselő-testület tagjai Vádi
András polgármester nyomására
Gyomaendrőd Közéletéért Egyesület
néven szervezetet alakítottak, mintegy
40 taggal. Az egyesület a Gyoma
endrődi Híradó működtetését,

kiadását, valamint a helyi stúdió
irányítását szervezné, támogatná.

Az egyesület elnöke Szabó
Balázsné képviselő lett, Csányi István
alpolgármestert és Babos László
képviselőt alelnökökké választották.
Az egyesület terveiről és szándékairól
Vádi András polgármestert kérdeztük.

- Mi indokolta az egyesület létre
hozásá()

- A gyomaendrődi polgárok minél
jobb tájékoztatása érdekében szük
séges, hogy az írott és az elektronikus
sajtó megfelelő háttérrel rendelkezzen.
Megítélésem szerint erre egy civil
szervezet a legmegfelelőbb.

- Pontosan mit je/ent az a bizonyos
megfelelő háttér? Az egyesület tagjai
anyagilag támogatják majd a lap/á
adást?

- Elsősorban informális és erkölcsi,
személyi háttérre gondolok.

- Elégedetlen a helyi sajtóval?
- Igen, sokkal szélesebb körü

tájékoztatásra van szükség, több
embemek kellene beleszólnia a város
életébe és ennek egyik lehetősége a jó
sajtó.

- Ez azt is jelenti, hogy megújítják a

Gyolllaendrődi Híradó nevu önkor
mányzati újságo!:)

Az egyesület fogja majd
meghatározni, hogy milyen legyen
majd ez az újság. Társadalmi
szerkesztőbizottság is alakul. Mivel a
helyi kábeltévé stúdióra kiít·t pályázat
eredménytelen volt, ezért a helyi adá
sok készítésének szervezését is az
egyesület látná el.

Fideszes uJsag lesz ([
Gyomaendrődi Híradó?

- Nem, hiszen az egyesület tagjai
között mindenféle politikai elköte
lezettségű ember megtalálható. Az
újságba lapzártáig bárki leadhat
ci kkeket és természetesen a
szerkesztőbizottság vigyáz majd arra,
hogy másokat sértő írások ne kapjanak
itt helyet - mondta végül Várfí András.

Szó-Beszéd
hirdetésfelvétel:
70/22-632-99

Generali, Hungaria, Garancia,
AB Aegon, Uniqa, Union, Európa
biztosítások teljes körű ügyintézése.

- kárfelmérés
- korrekt, gyors kárrendezés,
- vagyonbiztosítás

(lakás, üzlet, üzem, stb)
- kötelező felelősség-, Casco-biztositás
- életbiztosítás
- nyugdíj-előtakarékosság

- egyéb módozatok az ügyfél igényei
szerint.

Gyomaendrődi képviselet:

Kiss Lajosné (Éva)
Gyomaendrőd,

Madách u. 212.

Verso Biztosítási
Alkusz Kft.

66/284-989,
20/359-68-42

Régi bútorokat,
használati tárgyakat vásárolok!

Készpénzben
a helyszínen fizetek!
30/9-533-594

,

Uj benzinkút nyílt!
Kizárólag minőségi MOL üzemanyag!

• 95 benzin
• diesel
• autógáz

• PB gázpalack csere
A mindenkori MOL

átlagár alatt!
Endrődön, a vásártéren, a Szarvasi út mellett'
Nyitva: 5.00-21.00
Mindenkit szeretettel várun~{!

'írja meg véleményét!
E-maii címünk:

szobeszed@index.hu
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Ügyeleti beszámoló úlykorlátozás

Idegenforgalmi koncepció készül

Gyoma, Kossuth u. 34.
- ajándékok, játékok,
• kreatív hobby,
• háztartási cikkek,
• bizsuk,
• könyvek,
-fénymásolás, spirálozás.
Egyedi diszcsomagolást vállalok azonnaira iSi

VALENTIN NAPI
AJÁNDÉKTÁRGYAK! i-~~' ~~

AVON kozmetikumok ~s~~:'\.~~'~.
~~ ~ 1j.

heti rendelésre! ..f'~~~~~

ÖKDnet termékek.
Minden kedves vásárlót szeretettel várunk.

Gyoma központjában,
frekventált helyen

iroda- és üzlethelyiségek
kiadók!

30/33-26-075

HAZSI
PAPíR-íRÓSZER

Két felügyelő
Az immárom hat mezőőr mellett a

közterület felügyelők számát is gyara

pitja az új önkormányzat. Ez idáig egy

közterület felügyelő dolgozott a

városban, idén tavasztól újabb ember

rel bővül a létszám. A közterület felü

gyelői állásra február 15-ig lehet

pályázatot lehet benyújtani a

városházára.

Az utóbbi időben megnövekedett a
tehergépkocsi forgalom a ipari park és
a vasút között történő gabonaszállítá
sok miatt a Pásztor János úton. Az
érintett útszakasz útpálya szerkezete
hosszú távon nem viseli el a fokozódó
terhelést, ráadásul a környéken lakók
is nehezen viselik a jelentős zaj-, por
és füst terhelést. A önkormányzat
súlykorlátozást vezet be a Pásztor
utcán, ahová kikerül az 5,5 tonnás kor
látozó tábla és a kivéve célforgalom
kiegészítő tábla.

orvosi ügyelet gyakran késve, a beje

lentést követően több, mint egy óra

elteltével érkezik a helyszínre. Dr.

Abdul-Hamid Nabil elmondta, hogy

előfordul hogyegyidőben érkezik

kettő, vagy több telefonos bejelentés,

ráadásul gyakran úgy, hogy a
váróteremben is vannak betegek. Az

orvosnak mindig a sürgős esetet kell

előbb ellátnia és van, hogya lábon

érkező beteg súlyosabb állapotú, mint

az aki a lakásában várja az orvost.

Éppen ezért minden érintettől

megértést kér az orvosi ügyelet.

A gyomai születésű Határ Győzőt,

városunk díszpolgárát január 23-án
kísérték utolsó földi útjára a
Farkasréti temetőben. Véglegesen
hazatért hát a magyar irodalom egyik

nagy vándora. 1956-ban menekülnie

kellett, azóta Londonban élt, de a
rendszerváltozás után évente hazajött

Magyarországra és Gyomaendrődre

is ellátogatott. A temetésen Gyo
maendrődről résztvett Vádi András
polgármester, dr. Csorba Csaba
jegyző, Holubné Hunya Anikó a
zeneiskola igazgatója és Hajdú
László, a könyvtár vezetője.

akkori elképzelések már átdolgozást
igényelnek. Ezért tartotta szükséges
nek a város új vezetése egy új koncep
ció kidolgozását.

Eltemették
Határ Győzőt

Segít-e a fürdő kíhasználtságán az új
koncepció?

A képviselő-testület elfogadta a

központi orvosi ügyelet múlt évi

munkájáról szóló beszámolót, melyet

dr. Abdul-Hamid Nabil egészségügyi

szolgáltató nyújtott be az önkor
mányzathoz.

Az ügyelet Gyomaendrődön és

Hunyán látja el a betegeket, tavaly az

összes betegforgalom 3805 fő volt, a

rendelőben 2555 beteget láttak el, míg

J250 esetben mentek ki a beteghez.

Kórházba 594 beteget kellett beutalnia

az ügyeleti orvosnak. A lakosság
részéről gyakori panasz, hogy az

Gyomaend rőd, Hősök útja 53.
Telefon: 66/284-255

• Computeres szemvizsgálat
• SZTK vények beváltása
• Szemüvegek javítása

Várja kedves vásár/óit
Szarka Csilla látszerész mesterf

Látszerész Üzlet

Az önkonnónyzat a közbeszerzés
szabályzatának megfelelően három
cégtől kért ajánlatot a város új idegen
forgalmi koncepciójának kidolgo
zására. A nyertes a budapesti Fókusz-2
Gazdaságfejlesztési Központ Kft.,
amely bruttó l millió 980 ezer forintos
áron vállalta Gyomaendrőd idegenfor
galmi fejlesztési tervének érték
elemzéses módszerrel történő el
készí tését.

Még 1997-ben, az akkori
városvezetés megbízásából a békés
csabai Thermál-Ber Kft. által készített
turisztikai koncepció megállapításai
már messze nem fedik a valóságot, az
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Tanuljon a KISOSZ-nál!
(OKÉV: 04-0126-05, FAl AL-0181) .1
FIGYELEM!
ÓRIÁSI LEHETŐSÉG!
Még mindig a régi feltételekkel jelentkezhet
az alábbi képzésekre:
VÁLLALKOZÓK ÉS ALKALMAZOTTAK,
ÖNFOGLALKOZTATÓK RÉSZÉRE
szervezett OKJ-s tanfolyamaink

80%-OS ÁLLAMI TÁMOGATÁSSAl!
• Számítógép-kezelő (-használó) Békéscsabán

115.000 Ft helyett 50.000 Ft-ért
• Virágkötő Békéscsabán

105.000 Ft helyett 25.000 Ft-ért

GYOMAENDRŐDÖN
2006. február 5-én 13 órakor
Gyomaendrődön, Kossuth L. u. 9. szám alatt
a Művelődési Központban
az alábbi tanfolyamok indulnak:
• Vendéglátó vállalkozó

68.000 Ft helyett 19.000 Ft-ért
• Kereskedő Vállalkozó +Reformkonyha
beilleszkedése a magyar gasztronómiába

68.000 Ft helyett 34.000 Ft-ért
• ABC eladó

78.000 Ft helyett 21.600 Ft-ért

"Lépj vgyvt vlőrv"
Államilag támogatott
INGYENES képzési programban
való részvételre várunk jelentkezőket l

Nyolc általános végzettségű munkanélkülieknek:
ABC eladó, Gyorsétkeztetési eladó,
Virágkötő, Falusi Vendéglátó,
Szakács, Takaritó

Szakmai végzettséggel
nem rendelkező

érettségizett munkanélkülieknek:
Kereskedő Vállalkozó, Vendéglátó
Vállalkozó, Ingatlanközvetitő

(értékbecslő) , Lakberendező,
Ékszer-műtárgy becsüs

Érdeklődni és jelentkezni lehet:
KISOSZ Békés Megyei Szervezete,
Békéscsaba, Dr. Becsey u. 4/1.
Telefon: (66) 325-997, (66) 327-193, (66) 451-741,
(30) 9354-371 (munkaidőben)

E-maii: bmkisosz@bmkisosz.hu

Elhunyt Varga Z igmond
Szomorú hírt kaptam január 17-én.

Szeretett igazgatóm, kollégám, Zsiga bácsi
örökre itt hagyott bennünket. Végleg elment
tőlünk. elvitte biztató mosolyát,
segítőkészségét, hatalmas tenni akarását,
melyet nemcsak a közvetlen munkahelyén,
hanem városunkban, a 2. Számú Általános
Iskolában, és a környező településeken 
ahol országgyűlési képviselőként dolgozott
- minden vele találkozó ember átérezhetett.

Varga Zsigmond, aki Vésztőn született, J948-tól Endrődön,

majd Gyomán dolgozott. A 2. Számú Általános Iskolában 1957
től 1981. december 3 l-ig először igazgatóhelyettes, majd 1970.
szeptember elsejétől igazgatóként vezette az intézményt.

Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen beosztott
tanárként és közvetlen munkatársaként, mint igazgatóhelyettese
is megismertem szemé!yiségét. Sokat töprengtem, mikor
nyugdíjba vonulásakor a nevelőtestület nevében elköszöntem
tőle, hogyan tudnám méltóan jellemezni e fontos állomásig
vezető utat. Ekkor Váczi Mihály sorai jutottak eszembe:

"Ilyen kívántam lenni én is, mint a hOlJ/okba
szúrt nyá/ja - a tanító,
ki(énybe tör, ragyogó hit a lombja.
irány azoknak jel és biztató,
kik jönnek barázdákban bandukolva. "
Zsiga bácsi valóban ilyen volt. hiszen utat mutatott botladozó

tanítványoknak, tétovázó nevelőknek egyaránt. Egész lényéből a
gyennek és az emberek szeretete sugárzott. A vele találkozó kis
diák sohasem kapott haragos szidást, mint rettegett igazgatótól,
csak mosolyt és gyöngéd símogatást a tisztelt és szeretett Zsiga
bácsitól. A csíntevésekért járó komoly feddő tekintet többet ért
bánnilyen büntetésnél.

Mi, kollégái bátran fordulhattunk hozzá problémáinkkal,
munkánk, vagy személyes életünk gondjaival mindig biztatásra,
segítőkészségre és megértésre találtunk. Ugyanezt mondhatják el
azon települések lakói, akiket mint országgyűlési képviselő három
ciklusban is képviselt. Hitet sugárzott és bizalmat kapott. 33 évig
a pedagógus pályán, ebből 12 évig igazgatóként dolgozott.

Munkáját több alkalommal elismerték; Munka Érdemrend
Arany Fokozata, Pro Urbe - Gyoma, Kiváló Dolgozó,
Gyomaendrőd Város Díszpolgára, és amire talán a legbüszkébb
volt, a Gyermekekért Emlékérem. Nyugdíjba vonulásakor sug
árzó tekintettel a Gyermekekért Emlékéremről beszélt leg
meghatóbban. Az emberek szeretetét, tiszteletét, ragaszkodását is
sajátjának érezhette.

Sokat dolgozott Endrőd és Gyoma egyesitéséért, városunk
fejlődéséért. Nagyon megható volt temetésén hallani, hogy
egyszelTe szólaltak meg a harangok Vésztőn aszülőhelyén,

Gyomán, ahol mindenki ismerte és szerette, valamint
Debrecenben, ahol nyugdíjas éveit töltötte.

Városunk lakói, pedagógusai, volt tanítványok, mindazok
nevében akik ismerték és szerették, valamint magam nevében
köszönjük a sok-sok áldozatot, szeretetet, megértést, amit élete
folyamán nyújtott nekünk.

Nyugodjon békében.
Veres Antalné nyugdíjas tanárnő
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Önálló kistérséget alakít aváros ASzó-Beszéd gazdahírei

Beíratkozás: 2007. február 13.
A tanfolyamok helye: Kossuth út 18. (a Kner Múzeum mellett)

50 órás kezdő nyelvtanfolyamok februárban!
ANGOL FRANCIA NÉMET OLASZ

Jelentkezés folyamatosan február B-ig
Farkas Margit és Róza Vendel tanároknál!
Telefon/üzenetrögz.: 66/282-686; 20/468-4876, 20/9142-122
E-mailben:vendel@anet.hu.margit@anet.hu.vendel@intemet-x.hu

• Áprilistól négy vidékfejlesztési pályázat lesz elérhető

a mezőgazdasági vállalkozók számára. A különböző

pályázati célok szűk körű szakmai megvitatását február

lO-ig folytatja le az agrárminisztérium. Az agrártárca

íaéri hoay ayorsabb és zökkenőmentesebb lesz a
cl' o b

pályázatok lebonyolítása.
• Folyamatosan történik a területalapú támogatások

kifizetése. Akik belvízkárt jelentettek, azoknak jóval

később fizetik ki. A kifizetési határidő 2007. június 30.

• Sarkadon ősszel beindul a biodízel előállítás. Az ala

panyag termesztésére a Békés Agrár Kft. köt szerződést.

A felvásárló igazolása alapján lehet a szerződött területre

plusz támogatást igényelni.

• A mezőgazdasági tevékenységet folytatóknak 2006.

január l-től az istállótrágya felhasználásáról, valamint (\

mütrágyázásról adatszolgáltatási kötelezettségük van a

Békés Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal

Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság felé, 5600

Békéscsaba, Szarvasi u. 79/1. Határidő: 2007. február 28.

Az őstermelői igazolványok érvényesítése

elkezdődött.Aki március 20-ig érványesíti, annak vissza

menőleg január l-től érvényes.

• A gázolaj jövedéki adó igényléséhez a fcildhivataltól
kell érvényes földhasználati igazolást kérni. A

falugazdász csak ezután adja ki az igazolást.

• Óriási az információs áradat. Ma egy nap alatt

érkezik annyi hír, mint 50 évvel ezelőtt fél év alatt. Ezéli

fontos, hogy tudunk-e válogatni? A gazdálkodás számára

ki tudjuk-e emelni a legfontosabb híreket. A hasznos

infonnációhoz való jutás megmentheti gazdálkodásul1kat.

kivédheti a várható konnányzati intézkedéseket, átsegít

het a tennészeti környezet változásain.

• A magyar sertés- és baromfiágazat válságban van.

Pedig a hazai sertéstenyésztés olyan genetikai háttérrel

rendelkezik, amely mind a szaporulat, mind a húsarányt

tekintve a világ élvonalában van. Mégis a tennelés továb

bi csökkenése várható. Az Agrárgazdasági Kutató Intézet

szerint az elkövetkezendő4-S évben 30-35 milliárd forint

értékű beruházást kellene végrehajtani országosan. Ezt az

összeget viszont az ágazat nem tudja kitermelni. A

folyamatos karbantartás és fejlesztés elmaradása miatt

egyre több üzem lesz veszteséges és végül abbahagyják a
tennelést.

• Az enyhe időjárás az őszi vetéseknél nem idézett elő

károsodást. A durva felületű szántásokat megtárcsázták a

gazdálkodók. Jelentős a téli csapadékhiány, ami veszé

lyeztetheti az idei nagy kukorica átlagtennéseket.

Hunya Elek

INTER
NYELV0TÚDIÓ

az akkori város vezetés

javaslatára átnyergeltek a

Békési Kistérséghez. A lépés
azonban nem bizonyult

szerencsésnek, így az új
önkormányzat most ismét
változtatásra készül.

Várfi András pol-

gármester elmondta: gyoma

endrődi központtal önálló

kistérséget szeretnének létre
hozni, ez szolgálná legjob
ban a város érdekeit. Az,

hogy kik csatlakoznak majd
a reményeik szerint mega
lakítandó új kistérséghez, az

elkövetkező hetekben dől

majd el, a gyomaendrődi

vezetők több környező

településsel is tárgyalnak a

kérdésről.

NyeIvtanfoIyamok
kezdőtől

a nyelvvizsgáig!
Róza Vendel ev.
Gyomaendrőd, Hársfa u. 8/1. Telefon: 20/9142-122
• kezdőtől az alapfokú nyelvvizsgáig 260 óra
• alapfokútól a középfokú nyelvvizsgáig 160 óra
Diákok részére érettségi felkészítő és felzárkóztató!

A tanfolyamok időtartama szakaszonként:
• kezdő, újrakezdő tanfolyam 150/100 óra
• nyelvvizsga előkészítő 100 óra
• nyelvvizsga tréníng 40 óra
• haladó I-II. 60 óra
• próba-tanfolyam 30 óra

Gyomaendrőd önálló
kistérség megalakítására

készül.
Az önkormányzatok már

cius 3 l -ig gondolkodhatnak
azon, hogy kívánnak-e vál

toztatni jelenlegi kistérségi
hovatartozásukon. Eddig kell

ugyanis benyújtaniuk a
kérelmet az Önkonnányzati

és Területfejlesztési Minisz
tériumba. A döntés után a
tényleges váltásra 2008.
január l-én nyílik lehe
tőségük.

Gyomaendrőd IS azon
települések közé tartozik,

melyek fontolgatják a

kistérség-váltást. A város

2004. január l-ig a Szarvasi

Kistérséghez tartozott, majd



Prokoncept
energiatakarékos építési rendszer kétoldali höszigeteléssel

• SG-7()%,4(a1 kevesebb rutési költség. Höhidmentes szerkezet

KIVITELEZÉS· HŐSZIGETELÉS
GIPSZKARTON SZERELÉS

ZSINDELYEZÉS

Gipszkarton 9,5 mm: 1045 Ft/tábla
Gipszkarton 12,5 mm: 1095 Ft/tábla

Gipszk. impregnált 12,5 mm: 1800 Ftltábla
Estrich beton 624,-/40 kg

HŐSZIGETELŐ AKCiÓ!
Már bruttó. 1823 Ft/m2-tól

Gyomaendrőd,Hősök útja 51.
Telefon: &ti/282-440, Mobil: 30/332-6075, 30/627-8234

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

BEL,SŐÉPíJÉ~ZEi
SZARAZEPITÉs

TEAIIAJIOVA

Frühwilld
~

Otthoni telefon másképp,

Vod~fone Otthon
Egyszeru otthoni megoldások

:.. Vodir'one TDStoI"lIoI &z: ot1ho" szolg.. 100.:1. os
\ _.J dl A .! _"on,iWs T~ltertdt1096lT'e9C!!1d

~U'llo,lT'.bI'6Z0nOO""l ~"Ot\&l&s,-als..~t~..;~

sz(Í na,' "(Ö~\oÖ~~

vodofone-

ottf\on---

A RAGYOGÓ MOSOLY
MAGABIZTOSSÁ TESZ!

w -l széprril nelll elég állllodozni. telmi is kell éJ te!
.1 szépet nelll elég csodállli, Illeg is kell ürizni.

hogyegyiitt élhessünk (/ széppel."·

FOGSZABÁLYOLis
Kivehetőés rögzített készülékek teljes

választéka az ön igényeinek Dlegfelelöen!

).. I yeh' felőli fogszabályozás
).. \ilágújdonságnak számító D:\MO. teclmíka

- jelentősen leröyidíti a kezelési időt

FOGFEHÍRÍTÉS
Ragyogóan fehér fogak 30 perc alatt!

J/o -t 11til/dell Beyond lámpás fugfehéríté. 'he::
gyémántköl'C arany fOf!éh::ert ajál/déko::lInk!

TElJES KÖRŰ FOG.' SlJ TI ELL4T,' S
Ózonkezelés ).. Fogékszer ).. Prevenció

Gyermekfogászat).. Szájsebészet
Implantológia Á Lézerterápia

DR. BÉKÉS FOGÁSZAT
5500 G omaeodrőd, Kossuth u. 30.

Be'elentkez ~ (66)386-~32)..·nfo@drbekeshu

l\ww.drbckcs,hu

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

Valentin napi
vi rágvásá r!

Esküvőicsokrok készítését vállaljuk!



Ford Fiesta már

0% befizetéssel

vagy havi 13400 forint
törlesztörészlettel

Ford Focus már

0% befizetéssel

vagy havi 18600 forint
törlesztörészlettel

Ford Fusion már

0% kezdörészlettel

vagy havi 15600 forint
törlesztörészlettel

Feel the átfference ~

Sándor
Service Kft.
5310 Kisújszállás,
Deák F. u. 69-75.
Tel: 59/321-134
Fax: 59/322-300
E-maii: fsandor@mail.externet.hu
www.fordsandorservice.hu

Fiesla: vegyes átlagfogyasztás: 4,4-7,41/100 km,
CO, kibocsátás: 116-179 g/km

Fusion: vegyes átlagfogyasZ1ás: 4,4-6,7 1/100 km,
CO, kibocsátás: 114-158 g/km

Focus: vegyes átlagfogyasztás: 4,7-9,3 1/100 km,
CO, kibocsátás: 125-224 g/km

Az akció 2007. január 01.-től március
31-ig illetve a készlet erejéig érvényes! .

Életveszélyesen megsérült asofőr

, ..
VILlAMOSSAGI SZAKUZLET

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

- Autohifi hangfalak, utóhangszórók, hangfal
csatlakozók

Gyomaendrőd, Bajcsy u. 82.
Tel.: 66/581-540: 581-700; 20/9816-108;

30/6262-392 • Fax: 66/581-548
www.sebokvill.hu • E-maii: villszer@sebokvill.hu
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Uj elnök a szocialisták élén
Fülöp István szerint új idők új szele fúj

10

Idén január 5-én a Magyar
Szocialista Párt Gyoma
endrődi Szervezetében tiszt
újító taggyűlés volt, ahol
egyedüli jelöltként Fülöp
István vállalkozót szavazták
meg a szervezet elnökévé.
Fülöp Istvánt megválasztása
körülményeiről és terveiről

kérdeztük:
- Ön jelentkezett elnöknek

vagJ./elkérték?
- A je!ö/őbizottság a tagság

gal és a szimptizánsokkal
egyeztetett és engem, valamint

Babos Lászlót javasolták a tiszt
ség betöltésére. Babos László

azonban visszalépett, így én

maradtam az egyedüli jelölt.

Ezen az ülésen egyébként

Gombár Mátyásnét és Katona

VendeIt választották vezetőségi

tagnak.
- Milyen feladatokkal kezdi

elnöki munkáját:?
- Személyes elképzelésem 

és ebben a tagság is megerősített

- hogy az önkormányzati mun

kában jelentősebben kívánok

közreműködni. A képviselő

testületben helyet foglaló három

képviselőnkön - Vass Ignác,

Babos László, dr. Kovács Béla 

keresztül szeretnénk balo ldali

szavazóbázisunk véleményét is

kifejezésre juttatni. Szeretnénk

elérni, hogyavárospolitikai

döntések előkészítése során a

szakmai vélemények az

eddigieknél erősebb hangsúlyt

kapjanak. Azt akarjuk, hogy

Szó-Beszéd

valóban egy kiérlelt vita után

hozza meg a testület a dön
téseket, amelyek után remél

hetőleg nem kerül majd olyan

megmagyarázhatatlan helyzebe
az önkormányzat, mint ami

lyenekre az elmúlt években több

példa is volt. Az új polgármester

irányításra vonatkozó gondo

latai reménykeltőek, szakítani

kíván az elmúlt lO évben teret

nyert oszd meg és uralkodj
elvvel. Mi ehhez a vezetői

gyakorlathoz csatlakozni
tudunk. Reménykedünk abban,

hogy új idők új szele fúj,

reméljük nem a régi széljárással

- mondta a Szó-Beszédnek

Fülöp István.

Az új elnök a Császárné

Gyuricza Éva képviselő halála

miatti időközi választással kap

csolatban elmondta, hogya szo

cialisták a 9. választókörzetben

olyan személyt találtak Dávid
Mátyás személyében támogatás

ra méltó nak, aki a baloldali

értékrendet is képviselve

munkájával bizonyította, hogy

lokálpatrióta és ismeri a város

rész gondjait is.

2007. február

Babos aktívabb lesz
Babos László 10 évig volt - egy kisebb

megszakítással - a helyi szocialisták elnöke.
Már korábban kijelentette, hogy nem vállaUa
tovább a feladatot.

- Nem maradok azonban távol a közélettől,

.hiszen önkonnányzati képviselő vagyok és

emellett a Gyomaendrőd Közéletéért
Egyesület alelnökévé is választottak. A
képviselő-testület munkájában most aktívab
ban akarok részt venni, meri úgy látom, hogy
az új polgármester nem csak a sofőrje

véleményére kíváncsi - nyilatkozta lapunknak
Babos László.

Fotópályázat
o Február 13. (kedd) a budapesti Theatrum

Hungaricum előadásában leiri-Piciri mesék (játékos
mesélő színház SO percben) Belépő: 450 Ft.

o Február 10. (szombat), 19 óra SVÁB BATYUS
BÁL a Német Kisebbségi Önkormányzat
szervezésében. Játszik: Baranya Sramli Zenekar
Véméndről. Belépő: 1.000 Ft.

o Február 2]. 15 óra DÖK-KÖR, a helyi iskolák
diák önkormányzati vezetőinek összejövetele.

o 25 éves Gyomaendrőd A környezet ahol élünk.
Digitális fotó és filmpályázat a Katona József
Mlívelődési Központ szervezésében. Várjuk a tele
fonnal, digitális fényképezégéppel, illetve kamerával
készült alkotásokat, amelyek rávilágítanak
környezetünk ártalmaira.

Elküldendők: a gyekatmuv@internet-x.hu e-maii
címre folyamatosan, ápril is 10-ig. A zslírizést
követően a legjobbak dijazásban részesü Inek. A
munkákból kiállítás készül, megjelennek a helyi
lapokban, illetve a kábel TV-n. Eredményhirdetés
április 23-án a Föld Napja rendezvényen.

o Várjuk mindazok jelentkezését, akik valamilyen
gyűjteménnyel rendelkeznek (bélyeg, pénz érme,
érem, képeslap, szalvéta, kártyanaptár, kinder figura,
matricák stb.) és szívesen találkoznának gyűjtőtár

sakkai, akikkel csere-berélnénel<. Első foglalkozás:
2007. február 1. csütörtök 17 óra. Helye: Katona
József Művelődési Központ. Kérjük, hozza el
gyűjteménye néhány darabját!

PVC 650 Ft/m2 ártól,
1-4 méter szélességben I

TAPÉTA 500 Ft/tek. ártól
kapható!

A PVC házhozszállítása megoldható!

Gellai Miklós
Gyomaendrőd, Fő út 29.

(az endrödi varosrészen)
Telefon: 66/285-392

AUTÓSOK FIGYELEM!
- Környezetvédelmi állapotfelmérés
- Számítógépes futóműbeállítás

- Járműdiagnosztika

- Hibakód-olvasás

Varga Béla, autószerelő mester
Gyomaendrőd, Csokonai u. 37. Telefon: 66/386-216, 30/271-1828
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Tisztelt VálasztópolgárokI
Kedves Endrődiek!

MEGNyíLT AZ

• EGON

HITELIRODA
Jelzálog alapú hitelek 1 millió Ft-tól!
Kedvezőtlen, magas kamatozású hitelek kiváltására

ingatlan vásárlására, szabad felhasználásra
Gyor~, ingyenes ügyintézés Gyomaendrődön, az ügyfélszolgálati
Jrodaban, a posta mellett a takarékszövetkezet volt épületében:

5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 30.

Munkatársaink: Lovász Mónika • Tel.: 30/372-2826
Kovács József • Tel.: 20/574-8717

2007. március 4.: időközi választás Gyomaendrőd 9. sz.
választókörzetében (Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola és
a Közösségi Ház körzete).

A Fidesz-KD P-Gazdakörök jelöltje: Lehóczkiné Tímár
Irén, a Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola pedagógusa.
Jelöltünk támogatókra talált a körzet lakóiban,
egyesületeiben, a Fidesz, a KDNP, a Gazdakörök szimpa
tizánsaiban és Várfi András polgármester úr személyében is.
Jómagam, mint a Fidesz helyi szervezetének elnöke,
GY?ll1aendrőd országgyűlési képviselője jó szívvel ajánlom
az Onök figyelmébe Lehóczkiné Tímár Irént.

Irénke feladatának tekinti környezete és Gyomaendrőd

fej lődését, szívügye a gyermeke nevelése, tanítása, a rá
szorulók segítése és életminőségének javítását, az utcák
járhatóbbá tétele.

Várfi András polgármester bízik benne, számít a
munkájára. Össze kell fogni, hogy Gyomaendrőd biztos,
megbízható kezekben legyen. Kérem, szavazzon Lehóczkiné
Tímár Irénre, a Fidesz-KDNP-Gazdakörök jelöltjére! A
szavazáshoz kérem vigye magával érvényes személyi iga
zolványát és lakcímkártyáját l

Tisztelettel:
Domokos László, az Önök országgyűlésiképviselője

Gyomaendrőd város 9.
számú választókerületében 
elha lálozás miatt meg
üresedett képviselői hely
betöltésére - időközi önkor
mányzati képviselő válasz
tásra kerül sor 2007. március
4-én (vasárnap). Hosszú
vívódás után úgy döntöttem,
hogy indulok én is. Ezért
most tisztelettel bemutatko
zom.

Lehóczkiné Tímár Irén vagyok. Endrődön születtem,
Gyomaendrőd endrődi városrészen élek családommal. A
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi Általános Iskola pedagó
gusa vagyok. Munkám során különösen közel kerültem a
hátrányokkal küzdő emberekhez. Gyermek-és
ifjúságvédelmi feladatokat látok el a munkaidőm felében,
míg másik részében a sajátos nevelési igényű tanulók
fejlesztését végzem.

Az évek során részt vettem, mint utcabizalmi a
szennyvízhálózat és csatornázás i program megszer
vezésében, voltam népességszámláló, valamint az önkor
mányzati választásokon, több cikluson át dolgoztam
választókerületem bizottságában tagként és elnökként
egyaránt.

Elhunyt Császárné Gyuricza Éva képviselő asszony
hoz nagyon jó, személyes ismeretség fűzött.

Nézeteinkben, elveinkben, értékrendünkben sok volt a
hasonlóság, ezért is bátorkodtam úgy dönteni, hogy az ő

befejezetlen munkáját megpróbálom tovább folytatni.
Tudjuk, minden ember más és más, ezért arra nem vál

lalkozhatom, hogy - megválasztásom esetén - mindent
úgy fogok tenni, mint ő, de arra igen, hogy legjobb tudá
somat, jószándékomat, képességemet felhasználva a saját
lehetőségeimmelképviseljem a választókerület lakosait.

Legfontosabb feladataimnak tekintem:
-A segítségre szoruló emberek, szociálisan nehéz

helyzetben lévő családok, személyek élethelyzetének job-
bítására törekvés. .

-Idős, kisnyugdíjas emberek gondjainak felkarolása.
. -A városi oktatás, a fiatalok helyzetének ügyében,
Jövőképük javításán munkálkodni .

-Törekvés arra, hogy városunkban minél kevesebb
legyen a szakképzett munkanélküli, minél több fiatalt a
városban tartani.

-Az élhetőbb és szebb, tisztább környezet kialakítása.
-Meglévő járdák, utak karbantartása, javítása-

Iehetőségekhezmérten.

Jelöltségemet a Fidesz, KDNP, Gazdakörök támo
gatják.. Kösz~nöm azon nagyszámú Választópolgárok
bIzalmat, akik kopogtatócédulájukkal megtiszteltek.
1.'ámogatásukra a későbbiekben is számítok. Kérem

?nö~et, hogy március 4-én éljenek állampolgári
Jogalkkal, menjenek el szavazni, s szavazzanak rám!

Tisztelettel: Lehóczkiné Tímár Irén

Tisztelt Választópolgárok!

Gyomaendrődön

az Ifjúsági Itp-n
72 m2-es,
2,5 szobás

lakás
garázzsal, valamint

a Soczó zugban
vízparti 52 m2-es

nyaraló eladó.
Érdeklődni:

20/374-4122

Körösi Weekend
Horgász·, hobby·, és kempingszaküzlet

HORGÁSZFELSZERELÉSEK
teljes márkakínálat!

FOLYAMATOS AKCiÓK!
Állateledel:
száraztápok, konzervek,
fagyasztott termékek,
madár-, rágcsáló eledel ...

Endrőd, Hídfő út 12. l: 70/2610·472
Nyitva: 8-17 óráig,
szombat, vasárnap 8-12 óráig
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Mosolyogjunk bátran!
Ma már az életkor nem szab határt a fogszabályozó kezelésnek

Aki fával fűt, annak
is járhat támogatás

A fogszabályozási beavatkozás során
az állcsontban a fogakat elmozdítjuk és
beállítjuk az állcsontok egymáshoz való
optimális viszonyát. Ezt minél fiatalabb
korban kezdjük, annál sikeresebb lesz a
kezelés és stabilabb az elért eredmény.

Gyermekkorban, a növekedés idősza

kában még viszonylag egyszerűbb

készülékekkel irányíthatjuk a fogív és az
állcsontok helyes fejlődését, illetve a
fogak előtörését. Felnőtt korban a
megfelelő fogmozgatásokhoz és az áll
csontok viszonyának beáll ításálJoz már
fix, felragasztott készülékek szükségesek,
sőt néha sebészi beavatkozásra is szükség
lehet.

A kezelések nagy része gyermekkor
ban kezdődik, nyolc-tíz éves kor körü I a
vegyes fogazat idején, amikor még tejfo
gak, de már maradó fogak is vannak. A
még növekedésben lévő állcsontok,
fogívek, fogak a célírányosan megter
vezett készülékekkel befolyásolhatóak, és
fejlődésük még könnyebben irányítható.
Minél korábban kezdődik a kezelés, annál
biztosabban elérjük a kívánt eredményt,
kevésbé megterhelő a beavatkozás, elke
rülhetjük a foghúzásokat és stabilabb lesz
a kialakult esztétikai, funkcionális
végeredmény.

Felnőttkorban is tudjuk a fogakat moz
gatni, de akkor a növekedés már befe
jeződött, ezért nincs módunk annak ked
vező befolyásolására. Intenzivebb
kezelést kell alkalmazni és erre már csak a
rögzített készülékek képesek. A fogak
el mozd ításához tehát fe Iragasztott
készülékre és foghúzásra lehet szükség, az
állcsontok nem megfelelő viszonyának
beállítása pedig sebészi beavatkozást
igényelhet. Tehát már mások a
lehetőségek, mint gyermekkorban, de

-
t\'~ Papírdoboz
• Stancolt és hagyományos
papírdoboz gyártása!
• Stancaforma készítés!

Gyomaendrőd,Hársfa u. 8/1.
Tel./fax: 66/282-095, 20/9142-122

lehet fogszabályozni, az életkor ennek ma
már nem szabhat határt. Bárkinek - ha
nincs fogszuvasodása, íny- vagy száj
betegsége és megfelelően ápolja fogait 
elvégezhető a fogszabályozó beavatkozás.

Az, hogy a kezelés meddig tart és
mikor lehet a készüléket eltávolítani, a
páciensek legelső kérdése inek egyike. A
kezelés addig tart, amíg a kitűzött

funkcionális és esztétikai célokat el nem
értük. Ennek ídeje függ az életkortól, az
elváltozás milyenségétől, a szervezet
reagálásától és persze az eiéIlli kívánt
eredménytől. Általában el lehet mondani,
hogya rögzített készülékes kezelések két
évig tartanak. A növekedést befolyásoló
kivehető készülékeket általában a
növekedés befejeztéig kell használni,
vagy fel lehet váltani az eredményt stabi
lizáló és még a finombeállítást is elvégző

rögzített készülékkel. Ilyen, ún. kétfázisú
kezelések akár négy, öt évet is ígénybe
vehetnek.

Fogszabályozó készülékkel ren-
delkező pácienseknek nem elég, hogya
számukra megfelelő rendelőt és szakor
vost kiválasztották, egyet értettek a fogor
vos által írt kezelési tervvel, a
fogszabályozás egész ideje alatt szorosan
együtt kell működniük orvosukkal:

- meg kell jelenniük az előírt időpon

tokban.
- a kezelési tervben szereplő esetleges

járulékos fogszabályozó elemeket rendel
tetésszertíen kell használniuk.

- a készüléküket és a fogazatukat
megfelelően kell ápolniuk.

Az átmeneti kellemetlenségek azon
ban megérik a türelmet, hiszen az elért
eredmény nem más, mint egy erőt, maga
biztosságot sugárzó gyönyörű mosoly'

Dr. Békés Annamária és csapata

,

Uj gumiabroncsok
árusítása mindenféle gépjárműhöz.

Szerelés, javítás, centírozás!

Akciós TÉLI gumik!I
Katona György gumijavító l,":"
Gyoma, Bajcsy u. 107. '
Telefon: 66/285-127

Olvasónk panaszkodik. hogy
mindazok akik gázzal fűtik laká
sukat gázártámogatást vehetnek
igénybe, de mi van azokkal, akiknél
nincs bekötve a gázvezeték és már
évtizedek óta szénnel, vagy fával
tüzelnek. Olvasónk több gyermeket
nevel és kérdezi igénybe tudna-e
venni fa-ártámogatást?

Dr. Csorba Csaba jegyző ezzel
kapcsolatban elmondta, hogy a
városháza humánpolitikai osztályára
egyedi fűtéstámogatási kérelmet
lehet benyújtani. Kedvező elbírálás
esetén az igénylő vagy pénzt, vagy
tűzifát kap a helyi önkormányzattól.

Családi vasárnap
a Dreher Söröző- Étteremben

Február 4. Görög gyümölcsleves, ropogós
kacsacomb, borgonyapüré,
őszibarack kompót, sajt torta.

Február 11. Májgaluska leves, bajor
csülök tepsisburgonyával, párolt káposzta,
farsangi fánk..
Február 18. Nyírségi gombócleves,
szarvaspörkölt sós burgonyával, kovászos
uborka, rétes.

Február 25. Csontleves finommetélttel,
szárnyasfilé magvas bundában, sonkás rizs,
káposzta saláta. Ördög fánk.

A menü ára: 800 Ft/adag
Étkezési utalványokat elfogadunk!

Telefon/fax: 66/386-444
Mobil: 20/980-8842, 70/36-55-360
E-maii: info@timarpanzio.hu
www.timarpanzio.hu

Levélcímünk:
Szó-Beszéd Szerkesztősége

5500 Gyomaendrőd, Pf. 48,
E-maii: szobeszed@index.hu
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Versenyfelhívás

Az ingatlanadóról

"Innen jöttem: a Holt-Körösiink hol
holdalakúall félkarral a falunk' halk

szelíden öleli"
(Szilágyi Ferenc)

A gyomaendrődi Kis Bálint
Általános Iskola új hagyományt alapítva
2 fordulós városi vetélkedőt hirdet
Gyoma és Endrőd egyesülésének 25.,
valamint a Kner Nyomda alapításának
125. évfordulója alkalmából, városunk
történetének megismerésére.

A versenyen városunk oktatási
intézményei korcsoportonként egy-egy
5 fős csapattal vehetnek részt.

Korcsoportok:
I. 3-4. évfolyam
III. 7-8. évfolyam
II. 5-6. évfolyam
lY. 9-10. évfolyam
Y. 11-12. évfolyam
A verseny célja: Kutató és gyűjtő

munka segítségével lakóhelyünk múltjá
nak, jelenének megismerése.

1. Forduló - Előzetes feladatok:
I. Interjúkészítés Gyomaendrőd jeles

emberével
2. Albumkészítés Gyomaendrődről

3. Plakátkészítés Gyomaendrődről

4. Egy népdal megtanulása Kner
Imréné vagy Bartók Béla helyi
gyűjtéséből

5. Szilágyi Ferenc: Hon-vágy című

kötetének megismerése - egy vers
kiválasztása, megtanulása

Leadási határidő: 2007. április IS.
(I-3. feladat) Leadás helye: Kis Bálint

A konnány tervei szerint 2008.
januárjátóllesz ingatlanadó, és kivé
tel nélkül ITlÍnden ingatlanra vonat
kozna az új adófajta.

Már csak az a kérdés, hogy
mennyit kell majd fizetni évente. A
pénzügyminisztérium két héten
belül véglegesíti a készülő két vál
tozat valamelyikét.

A lakások értékét az önkor
mányzat állapítja meg, de az, hogy
ingatlan értékének hány százalékát
kell majd befizetni, még kérdéses,
hallani O, I illetve 0,2, O,S száza-

Általános Iskola Fő úti épülete.
2. Forduló - Vetélkedő:

Időpont: 2007. május 15.
Helyszín: Kis Bálint Általános Iskola

Hősök úti épülete
Ajánlott irodalom a felkészüléshez:
Egy évszázad mezsgyéjén - A Kner

Nyomda története (1982)
• Endrődi füzetek
Kiadta: Honismereti Egyesület
• Füzesné Hudák Julianna: "Virágzó

könyveskert", A Kner Nyomdaipari
Múzeum 35; füzete

• Gyoma és Endrőd képekben
Rekline Stúdió és a Kner Nyomda

Rt. közös kiadványa (1996)
• Gyomaendrődi Ki kicsoda?
• Gyomai tanulmányok
Szerkesztette: Szabó Ferenc
• Gyomaendrődi séták
Rekline Stúdió 2000
• Soós Péter: Barangolások hazai

tájakon l. Gyomaendrőd
• Szilágyi Ferenc: Hon-vágy köl

temények.
A nevezés i lap az iskola honlapjáról

is letölthető. Nevezési határidő: 2007.
február 15. Nevezési cím: Kis Bálint
Általános Iskola, Gyomae., Fő út 181.

Részletes információ kérhető a
vetélkedővel kapcsolatban: Kónya
Márta és

wwvv.kisb-gyomae.sulinet.hu
A versenyen résztvevők értékes

tárgyjutalomban részesülnek.
Kis Bálint Általános Iskola

lékról is, ez pl. egy l S millió értékű

lakás' után rosszabb esetben, tehát
fél százalékos adónál 7S ezer forin
tot kellene évente befizetni, jobb
esetben, tehát O, l vagy 0,2 száza
léknál IS vagy 30 ezer forintot.

A Fidesz semmilyen olyan
tehernövekedést nem támogat,
amellyel növeli az emberekre vagy a
vállalkozásokra kirótt terheket.
Ezért az ingatlanadónak is semmifa
jta formáját nem támogatjuk.

Domokos László
országgyűlésiképviselő

Magyar Kultúra Napja
1989 óta ünnepeUük nlinden évben

január 22-én a Magyar Kultúra
Napját. Ez is kifejezi a kultúra érték
teremtő erejét, szerepét, jelentőségét.

Talán most kevesebb figyelem esik
erre, pedig a kultúra ápolása, a magyar
nemzeti értékek megőrzése és ter
jesztése most is fontos feladat.
Kiemel t figyelmet érdemelnek minda
zok, akik a kultúra közvetítésében
kiemelkedő szerepet vállalnak, azok a
művészek, akik rádöbbentenek minket
a vi lág szépségeire, akár prózában,
akár versben vagy zenében. A kultúrát
mindig minden körülmények között
ápolni kell, hiszen c nélkül "elvész" él

nemzeti közösség.
A régi kínai gondolkodó, Lao-ce.

szerint senki sem lehet pártfogója a
kultúrának, a művészeteknek, mint
ahogyan a vallásos emberre sem
mondjuk, hogy Isten pártfogója.
Éppen a ktJitúra az, amely pártját fogja
az embernek: felemeli öt arra a szintre,
hogy képessé váljék emberhez
méltóan megélni életét, emberi és tár
sadalmi kapcsolatait.

Domokos László
országgyűlési képviselő

Tisztelt Szerkesztőség!
Egy ismerősömtől hallottam (nevet

az érdekükben nem említenék), hogy
egy bizonyos gyomaendrődi könnyLíi
pari cégnél az alkalmazottak (többnyire
nők) egy hónap alatt akár 16-18 ezer
forintot is ITH~gkeresnek! Négy órára
vannak bejelentve, teljesíthetetlen nor
mák vannak bevezetve, stb. És mégis ott
vannak, mert nincs más lehetőségük. Ha
emlékezetem nem csal, az iskolában
tanultuk, hogy anno az ókori társadal
makban a rabszolgát - ha más nem is - de
szállás és étkezés megillette. Gondolom,
nem selyem ágyneműt és napi 3000
kalóriát kaptak, na de mégis hol élünk?
Ennyi pénzből a mai rabszolga nem
tudna megélni! És az emberek félnek.
mert meg vannak félemlítve, mert meg
tudják őket félemliteni! Egyszerűen

forog a gyomrom az undortól.
Klimaj Zsolt, Gyomaendrőd



Ingyenes apróhirdetések

nagy
eladó.

Érd.:

Érd.:

HÁZ, LAKÁS
Szeged központjában, a

Nagyáilomás közelében külön
bejáratú, 1,5 szobás. I. emeleti
egyedi fLitéses lakás, ~endczett tár~
sasházban. 7.5 m' saját tárolóval
eladó. 30/555-1721

A Napkeleti tJleában 2 szobás
gázfűtéses családi ház
telekkel, melléképülettel
Irányár: 4,4 millió Ft.
62/442-858. 301230-7967

Többfunkeiós, felújított,
összkomfortos családi ház eladó
Gyoma központjában. 180 m' (3
szoba+2 fél szoba) + 40 m'
összkomfortos önálló lakrész.
fütés: vcgyestüzelésű kazán, ill.
gáz. Tel. 70/566-3938

A Polányi ll. 80. sz. alatt 2
szobás, nappalis beépíthető

tetőteres ház melléképülettel
eladó. Irányár: 9,5 millió Ft. Érd.:
30/266-3315, 20/994-6810

Endrődön a Blaha úton 2
szobás családi ház melléképülettel,
ipari árammal eladó. Irányár: 8,2

millió Ft. Érd.: 20/537-5919
Az Arany J. ll. 16. sz. alatt 4

szobás összkomfoltos családi ház
eladó. Irányár: 9,5 millió Ft. Érd.:
a helyszínen

Endrődön, a Sugár úton
összkomfortos. 3 szobás kertes ház
melléképülettel, ipari árammal
eladó. Ir. ár: 9 míllió Ft. Érd.:
30/350-11-66

A Rózsahegyi K. ll. I. sz. alatt
családi ház, nagy udvarral
sürgősen eladó. Érd.: 20/361-5736

Az Endrődi u. 31. sz. alatt 2
szobás, kis rezsijü kertes ház
sürgősen eladó. Érd.: 20/361-5736

Öregszőlőben, Szőlőskert u.
18. sz. alatt há~ melléképülettel,
fólddel eladó. Erd.: 66/280-191
20/490-7557 '

A Rózsa F. ll. 14. sz. alatt 4
szobás családi ház garázzsal, mel
léképiilettel eladó. Irányár: 9,5
millió Ft. Érd.: 301249-7677
66/284-295 --,

Endrődön a Napkeleti úton
belül teljesen felújított 2 szobás
ház eladó. Érd.: 70/7732-949,
70/261-4329

Endrődön összkom fortos
parasztház gazdasági épiiletekkel,
garápsal eladó. Irányár: 4,6 millió
Ft. Erd.: 661282-898, 20/245-1262

Gyomán 3 szobás összkomfor
tos parasztház eladó. Irányár: 6,7

millió Fl. Érd.: 30/545-6981
66/283-832 '

Hőszigetelt tetőteres ház
beépített bútorakkal eladó, kisebb

házat, 1,5 szobás lakást beszámí
tok, Irányár: 10.5 millió Ft. Érd.:
20/354-8196

Gyoma központjában 3 szobás
ház melléképülettel. garázzsal,
nagy pincével eladó. Irányár: 10
millió Ft. Érd.: 201227-6536,
66/283-943

Endrődön a vásártérhez közel
2 szobás ház eladó. Irányár: 5.5
millió Ft. Érd.: 20/538-7150,
66/285-191

Egyemelctes ikerházban 4
szobás összkomfortos, vegyes
tüzelésü. gázos, házrész parkosí
tott udvarral eladó. Kisebb csere ís
érdekel. Irányár: 13 millió Fl. Érd.:
70/624-7240

A Polányi M. ll. 44. sz. alatt
parasztház sürgősen eladó. Érd.:
661285-304

Gyomán 5 szobás, emeletes
ház garázzsal, 150 négyszögöl
telken eladó. Irányár: 13,5 millió
Ft. Érd.: 20/237-9069

Gyoma központjában egy
háromszobás és egyegyszobás ház
kizárólag együtt eladó. Irányár:
9.5 millió Ft Érd.: 30/647-2407

Gyomán a Hunyadi szoba,
konyhás gázfűtéses parasztház
eladó. Irányár: 4,5 millió Ft. Érd.:
30/507-8678

Gyomán 2 szobás összkomfor
tos parasztház sürgösen eladó.
Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.:
30/361-2783

Gyoma központjában hőszi

getelt 2 szintes családi ház ala
csony rezsivel, garázzsal, me 1
léképülettel eladó. Irányár: 15 mil

lió ft. Érd: 30/342-2869
Endrődön a vásártér mellett a

kondorosi útnál régí ház 900

négyszögöl fö!ddel eladó. [rányár:
1,5 millió Ft. Erd.: 66/386-461

Besenyszegen a Madách u. 8.
sz. alatt gázkonvektoros, félkom
fortos I~áz eladó. Irányár: 4,5 miI
Iió Ft. erd.: 20/9917-564

A Liget Fürdőhöz közel telje
sen felújitott koekaház garázzsal
1000 m' telken eladó. Érd.:
30/485-0422

Összkomfortos kertes ház
eladó. Irányár: 9 millió Ft. Érd.:
Nap u. 9.,30/20-99-544

Endrőd központjában 3 szobás
összkomfortos ház melléképület
tel, gar~zzsal eladó. Irányár: 7 mil
lió Ft Erd.: 20/261-5238

Endrődön teljesen felújított
családi ház parkosított kerttel
eladó. Irányár: 8 millió Fl. Érd.:
30/60-66-109

Hunyán 2 szobás, összkomfor
tos, konvektoros ház melléképület-

tel eladó. Irányár: 2,9 millió Ft
Érd.: 30/532-0998

A Vásártéri ltp.-en 1,5 szobás
erkélyes fóIdszinti lakás garázzsal
eladó. Érd.: 30/366-7045

A Vásártéri Itp.-en 1,5 szobás

fóldszinti. felújított erkélyes lakás
eladó. Irányár: 6.8 millió Ft. Érd.:
70/704-7432

Vásártéri Itp.-en fóldszinti I
szobás lakás eladó. Irányár: 5 mil
lió Ft. Telefon: 70/56 I-7835

Az Ifjúsági Itp.-en 2+fél
szobás összkomfortos, fóldszinti
lakás garázzsal eladó. Érd.:
70/7733-659

Az Október 6 Itp.-en tOldszinti
lakás eladó. Irányár: 6 millió Ft.

Érd: 30/211-3899
Vásártéri ltp-n I. emeleti 2

szobás, középső lakás garázzsal
eladó. 30/417-9157

KIADÓ
Külön bejáratú gázfütéses

bútorozott szoba üveg verandával

~gyütt kiadó. Irányár: 14 ezer Ft.
Erd.: 66/283-987

Kertes ház kiadó. Érd.:
66/283-799, 20/335-8558

Családi ház Gyomán, bútoroz
va, garázzsaJ kiadó. Érd.: 70/226
9876

KERT, TELEK, NYARALÓ
A Templom zugban vízparti,

komfortos, klímás. kandallós
nyaraló eladó 900 ml-cs telken.

Tel.: 30/9789-218

Az Újkert soron 0,5 ha 16 AK
herefóld, és a Flízfás zugban 1100
m' kert vízhez köze] gyümölcsös

sei eladó. Érd.: 70/523-7959

Öregszőlőben az Álmosdomb
u. végén jó minőséglí szántófóld
sürgősen eladó. Érd.: 66/284-167

Keesegés-zugban 967 ml-es
telek, hétvégi házzal, stéggel
eladó. Irányár: 5 millió Fl. Érd.:
70/388-9007

A Zrinyi u. 4311. sz. alatt
épitési telek fúratt kúttal eladó
értékegyeztetéssel használt autó;

~eszámitok. Irányár: 1,6 millió ft.
Erd.: 30/346-2 J90

A ~üzfás-zugban vízparti telek
eladó. Erd.: 30/858-7467

A Fíízfás-zugban vizparti telek
eladó. Erd.: 30/690-2041

A Haresás-zugban 500
négyszögöl szántófóld eladó. Érd.:
30/230-7967

A Bónom-zugban egymás
melJetti vízparti telek stéggel,
horgászati joggal eladó. Irányár:

1,6 millió ft/db. Érd.: 66/285-392

,JÁRMŰ
Suzuki 1300-as. 6 éves. fehér.

kevés km-rel. vonóhoroooal után
futóval eladó. IránYár~"'900-120
ezer Ft. Érdeklődni: 66/284- I96

Opel Kadett 1.7 D két év
mííszakival vonóhoroggal, tctő

csomagtartóval, téli és nyári felnis
gumival, felújitott karosszériúval
jó motorral eladó. Irányár: 285
ezer Ft. Érdeklődni lehet: 70/570
5442

Négyütemíí Trabant lejárt
mlíszakíval üzemképes állapotban
eladö. Telefon: 70/226-4876

MUNKÁT KERES,
KíNÁL

Megbízható középkorú hölgy

bejárónői és $yermeklllegőrzési

mllnkát vállal. Erd.: 30/559-6327
Tavaszi nagytakarítást, vasa

lást, időseknek bevásárlást vál
lalok Érd.: 30/858-6082

Kipufogó javítás, készítés.
karosszéria javitás. Érd.: 30/524
3700

Veszélyes fák kivágása (fenyö
ís) gallyazása, tüzifa felváoása
elérhető áron. 70/283-0347 '"

Gyomaendrőd környékén
földet bérelnék.

Érd.: 30/415-4206

Kisebb kőmííves munkát,

hidegburkolást vállalok. Ugyanitt
eladó vizes csempevágógép. SGH

~720 teljesen új Samsung telefon.
Erd.: 30/360-8128

Gépelést vállalok.
20/538-7167

Korrepetálás, felzárkózlatás
fejlesztő foglalkozások, verse~
nyekre való felkészítés általános
iskolásoknak. Érd.: 66f?85-141
30/856-3218 -,

EGYÉB
4 rózsás gáztűzhely, hűtőgép,

íróasztalok, tv állvány eladó. Érd.:

30/856-5658

10 q ömlesztett széna eladó
Érd.: 66/280-126,20/537-3644 .

Babaruhák. megkímélt állapot-
ban eladók. Erdeklődni: Szél-
malom u. 24.

Nyereményből származó telje
sen új Daewoo színes tv kedvezö
áron eladó. Érd.: 66/284-684

10 db új kaptár 16 keretes, fes
tetlen, valamint NB hárs keret 100

db, mézes kanna 10 db eladó.

',rányár: 16 ezer-85 Ft/db-2500 Ft.
Erd.: 66/284-276
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Örségi kiránduláshoz ker
esse falusi szálláshelyünket
Szalafőn. Üdülési csekket
elfogadunk. Irányár: 2500
Ft/fő/éj, Érd.: 30/342-4629

I db rövid, I db hosszú,
52-es méretű hörcsög bunda
eladó. Irányár: 80-150 ezer Ft.
Érd.: 30/349-2141

Sertéskábítóhoz trafó
eladó. Ininyár: 5 ezer Ft. Érd.:
70/509-8392

Kis méretű téglát, nagy
méretű téglát, 300-as duda
csövet, betonkeverőt vennék.
Villanymotorok. hordók
eladók. Érd.: 70/523-7959

260 litercs EllN
fagyasztóláda eladó. Irányár:
20 ezer Ft. Érd.: 66/284-329

A Iig használt vegyes
tüzelésü boj ler eladó. Érd.:
30/592-6762

DVD iró, olvasó, hűtő

szekrény, férfi bicikli. gyer
mekbiciklik. parabola antenna
eladó. Érd.: 201322-5667

Jó állapotban lévő baba
hordozó, kiságy, sport
babakocsi eladó. Érd.: 30/261
5127

Szilvapálinka cladó.
Irányá r: 1600 Ft/1. Érd.:
30/664-7348

Fehér, I éves bakkecske
eladó. Érd.: 66/285-899

164/59/34 fiatalember
barátnőt/társat keres komoly
kapcsolat reményében. Érd.:
70/570-8007

A 46-os főút mellett
240m'-es téglaépület műhely

nek. raktárnak kiadó. Irányár:
150 FUm'. Érd.: 70/370-1140

Hűtő, fagyasztó,

kerékpárok, színes tv-k, kály
hák, autógumik, nagytestű

robogók stb. eladó. Érd.:
Körgát u. 25. 66/282-366,
30/978-1803

Szekrénysor világos szin ű,

vitrines, ágynemütartóval, 2
db fotellal eladó. Ugyanitt régi
típus ú konyhaszekrény. Ir. ár:
10-30 ezer Ft. 30/549-020 I

Bontásból 6000 db kis
cserép és 100 db kúpcserép
eladó. 30/380-2558

Hálószobabútorok eladók.
Telefon: 701566-3938

70m'-es üzlethelyiség rak-
u\rral Endrődön eladó.

Épületek bontása,
tereprendezés,
törmelékelszallilas,

lyukfúrás, árok
és gödörásás,
istállók takaritása
és egyéb

földmunkák!
Telefon: 30/415-4206

KÖRÖS HITEL
Négy bank ajánlatából a

legjobbat!
-szabad felhasználású

hitelek
-lakáshitelek
-hitelkiváltás

-vállalkozási hitelek
Akár jövedelemigazolás

nélküll

Telefon: 70/226-9876
Katona József Művelődési

Ház, Gyomaendrőd

Irányár: 7,5 millió Ft. Telefon:
70/585-0 I07

A tiszta, megbizható sváj
ci gyógynövény- és vita
minkészítményekben a ter
mészet gondoskodása rejlik. A
családom már tudja, Önt is
szeretettel tájékoztatom. Érd.:
Domokosné Hilda Telefon:
66/284-629

Harminc-negyven kisbála
hereszénát és szalmát vennék.
30/219-29-71

Olyan szakembert kere
sek, aki húsz öregebb,
elhanyagolt szőlőtőkét meg
tudna metszeni. 30/219-29-71

Bichon Havanese fajtájú,
igényesen nevelt,

szagtalan,
gyermekszerető,kisméretű

szobakutyusok
kaphatók fekete-fehér,

fekete-ezüst színben
márciusi elvitellel.

70/942-6767

Gáton járási engedély
kapható munkanapokon 8-16 óráig a
Körösi Halászati Szövetkezetben,
Gyomaendrőd, Kossuth u. 27.

Kerttulajdonosok
figyelem!

Tűzifavágást, veszélyes
és egyéb fák :<Ívágását,

metszést,
továbbá fűnyírást, kaszálást,

rotálást,
víkend és egyéb telkek

gondozását,
elhanyagolt kertek és porták

rendbetételét vállalom!
Hermann Mihály

20/388-2263

FESTŐ
SZAKMUNKÁSOKAT
keresek felvételre!

20/9645260

Hirdetésfelvétel!
Telefon:70/22-632-99

Watt Villamossági Bolt
• Villanyszerelési anyagok
• Kapcsolók, dugaljak, vezetékek
• Izzók, energiatakarékos izzók
• Ipari dugaljak és kapcsolók
• Barkácsgépek nagy választékban
• Háztartási gépek és alkatrészek
Gyomaendrőd, fő út 214.
Telefon: 66/386-358

Ingyenes az apró!
A Szó-Beszéd ingyenesen jelenteti meg azoknak az olvasók

nak a lakossági apróhirdetéseit, akik ezen a szelvényen

küldik be megjelentetés céljábóll A szelvényen a megjelölt

helyre kell beírni a kívánt szövegel és a szelvényt leve

lezőlapon vagy borítékban elküldeni a következő címre: Szó

Beszéd 5500 Gyomaendrőd, Pf.: 48. Egy apróhirdetés

szövege lehetőleg ne tartalmazzon 15 szónál többet' A hirde

tések szövegéért felelősségetnem vállal a szerkesztőség!

Feladó neve: .

Címe: .

Az apróhirdetés szövege: .

KöszönetnyiIvánítás
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik

Gózon Mihály
temetésén részt'1ettek, sírj ára virágot hoztak, s a

család fájdalmában osztaztak.
A gyászoló család

Irányár: .

Érdeklődni: ...................................................................

Aláírás: .
I

.--------------------------------~
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~ -r-J Opel. Jó ötletek - jobb autók

24 órán át nyitva!
2007. február 16-17.

Várjuk Önt is Mezőtúron az OPEL Szalonban!
Akár 900.000 Ft-os megtakarítási lehetöséggel!
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Felelős szerkesztő: Hornok Ernő Szerkesztőség: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 51.
Telefon: 70/22-632-99 Kiadja: Rekline Stúdió Egyéni Cég. Felelős kiadó: Hornok Ernő

Gyomaendrödde senki sem akar társulni
Nem lesz önálló kistérség

Írásunk a lap 2. oldalán

Hitelügyin.t~zés!
KOMOLY BANKI HATTERREL!
Több éves hitel-ügyintézési gyakorlanal.

referenciával. önálló irodával rendelkezünk'

500.000 Ft-tól 30.000.000 Ft-ig
FORINT ÉS DEVIZA
ALAPÚ HITELEK!

Hitelkamatok 0,99%; 1,99%; 3,95%-tól!
(éves kamat)

Lakascéhj es szabad felhasznalasú hitelek.
adóssagrendezes, terhelt ingatlanra is plusz hitelek.

szocpol. ügyintézes. szemelyi hitelek. hitelkiváltas, in·
gatlan Iizing. vállalkozói hitelek, ingatlanvisszlizing stb.
LakasceIu hllellorleszlése pl.: 1.000.000 Fl eselen 20 eyre 6.100 FUhó.

, .000.000 Fl eselen 25 evre 5.480 Ftlh.o.

ÚJ AKCiÓ!! ÚJ AKCiÓ!!
2007.02.19 - 03.31.

ÉRTÉKBECSLÉSI, KÖZJEGYZŐi DiJ, BEJEGYZÉSI
ILLETÉK ÉS TULAJDONILAP KÖLTSÉG NÉLKÜLI

MIN. 65.000 FT MEGTAKARiTAS
Egyéb jelentös kedvezmények:

akár lelies banki költségmenlesség!
CHF alapu hitelek árfolyam-garanciával is!

Fix havi tórlesztéssel!

EpitéS:::z~,~aA~~::~~~~~it[~~~~6~g kívul!
Epltkezes. ul- es ~urtail l.1kas va~r1a51 (!$ I' n 611aml g.1ranci v l,

10 onerovel. vagy onefO nell<ul tS. 50'" szocpoll.:J1
Otthonteremrö támogatás 35 éves korig

uj- és használt lakás vásárlása esetén 50% szoc-pollal
KOZfJsztvis~ e>S kCim/u/1NZOttJ hilelek a/~mjgIHaIlciall!lf
csaJr. ~SMott ing:JII:JI1 ~Zt!tti~ 12.5 II Fr - 25M Fr-Ig

Gyorshitel jelzálogfedezettel, 3.000.000 Ft-ig!
Devizaban. akar arfolyam-garanciaval. egyenieles törlesztési mód
mellen. egyszerúsílen énekbecslesser. es közjegyzöi di] nélküli

Soron kivüli eJbirálassall (3·5 nap alan)
Hllerigenylés minímalbérrel. vagy jovedelemigazolas nelkül!

A hite/ekhez életbiztositás nem szükséges!
A hd lugymr~.re$az Ón Ic ny~/mtn~k es igtnytmek ~gfclcl6en

/D.a54n. V3gy.az IrodJnkban tort nlle - $_ fT) fyre $~borun!

L inform fh:Jlo:Jk ~ mobil k v<Jgyunk!
Az ~/'4gZCNmunk nkt'rt fc~'óss*r v JJ~/unk!

HIVJON BfZALOMItAAL!!.'
(S rmikor. hetvc~n IS! Jdoponl ~ye~ tes szuk~!)

ÓNALLO ÉS FÜGGETLEN HITEl/RODA:
UJ CIItAÚNK: 5650 JMzö~ny. Forfun t r 5_ (a SPAR mOgotr)

Új szolgáltatásunk:
ingatlanközvetítés és értékbecslés

Tóth Jánosné Tóth János Boros Krisztina
üzleti főtanácsadó irodavezető ügyviteli asszisztens
liglJ!anközIelitóértékbecsló 06-20/9220-990 IROOA: Fax: 66/424-314
06-20/9376·738 2G'455-1211:7~47

S' OS Tas Töhötöm,.
az uJ esperes
Mezóberényből Gyomára
költöztetik az esperesi

hivatalt
Cikkünk a 7. oldalon:
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Gyomaendrőddel

senki sem akar társulni
Nem lesz önálló kistérség...

Amint arról korábban hírt adtunk, a
mezőberényi képviselő-testület a
napokban úgy döntött, nem kíván csat
lakozni Gyomaendrőd kistérség
alakítás i törekvéseihez. A gyomaend
rődiek álma ezzel szertefoszlott, ugyan
is még ha meg is nyernének néhány
kisebb települést, akkor is a lakos
ságszámot tekintve kevesen lennének
egy új kistérség megalakításához.

Dévaványa már korábban kinyil
vánította, hogy nem akar Gyoma
endrődhöz tartozni, jól érzik magukat a
szeghalmi kistérségi társulásban. A hu
nyai önkormányzat amellett foglalt
állást, hogy a településük a békési
kistérségtől váljon le és a szarvasihoz
kerüljön vissza.

Várfi András polgármester szer

kesztőségünknek elmondta, az új
helyzet új döntést kíván. Két út marad

számukra: vagy marad Gyomaendrőd a
békési kistérségben, vagy megpróbál
nak visszatérni a szarvasi kistérségbe,
ahová 2004-ig tartoztak.

A kérdésről március 13-án rend
kívüli ülésen döntenek, ugyanis ha beje
lentik csatlakozási szándékukat a

Körösszögi, azaz a szarvasi kis
térséghez, arról március 31-ig az ottani
települések önkormányzatainak külön
külön is szavazniuk kell.

Rövid életűnek bizonyult a Gyoma
endrőd-Csárdaszállás-HunyaKözokta
tási Intézményi Társulás. A 2005.
augusztus l-jén megkötött megálla
podást a csárdaszállási és a hunyai ön
kormányzat a közelmúltban felmondta.

Dr. Csorba Csaba, Gyomaendrőd

jegyzője az intézményi társulás felbom
lásának elsődleges okaként az oktatási

normatívák változását jelölte meg.

Várfi
a megyegyűlésben

Császámé Gyuricza Éva halálával
nemcsak a gyomaendrődi kilencedik
számú egyéni választókerület
képviselői helye, de amegyegyűlés

egyik képviselői helye is
megüresedett. A FIDESZ-KDNP
Gazdakörök 10 ezer lakos' feletti
listáján megszerzett mandátumat
2007. február 2. óta Vádi András
Gyomaendrőd Város polgármestere
tölti be, aki az őszi önl(Ormányzati
választáson a FIDESZ-KDNP
Gazdakörök listájának 13. helyén
szerepelt.

Békés Megye Közgyűlésének

2007. február másodikai ülésén Várti
András polgármester átvette a
Területi Választási Bizottság elnökétől

a megbízólevelet.

Gózan Autósiskola
Gyomaendrőd, Hősök útja 33.

Addig jó, amíg a rendőrök

csak egymást verik...

Az alábbi időpontban és kategóriákban

tanfolyamot indít.

Február a báli rendezvények sze
zonja is. Farsangolnak ilyenkor a
sportolók, a libatenyésztők, a
méhészek, a bankárok és persze a
rendőreink is. Ez utóbbiak a jeles
alkalomra meghívták fővezéreiket is
és családostól múlatták az időt az
egyik étteremben.

A hangulat csak éjfél után kezdett
a tetőfokra hágni, amikor is a
/őnökök távoztak a helyszínről. A
rendőrök közül többen az étterem
bárpultjánál öntögették magukba a
fél decis "bátorságot ", mígnem
egyikőjük fizetés közben elejtett egy
húszforintost. A fémpénz a kövezeten
koppant, ám az ingatag tulajdonosa
nem hajolt le érte. Ezt szóvá tette a
mel/ette ál/ó korosabb rendőr, majd
a rövid, de ingerült beszélgetés
során szóba keriilt a pénzkereseti
lehetőségek szííkös volta és a forint
megbecsülése is. Szó, szót követett,

majd egyikőjük tettlegességre ragad
tatta magát és nemes egyszerííséggel
képen vágta a másikat. A pofont
követően újabb pofonok csattantak,
majd ök61lel kezdték egymást
ütlegelni.

A rendőrkol/égák közül többen
csatlakoztak a bunyóhoz, volt aki
ütött, volt aki jól irányzott rúgá
sokkal igyekezett eldönteni a
mérkőzés kimenetelét.

A pincérek első döbbenetükben
már-már rendőrt akartak hívni, de
erről a szándékukról letettek, hiszen
szinte mindegyik helyi rendfenntartó
a helyszínen ügyködött.

Persze nem mindegyikük
verekedett, mert például az egyik
rendőr magáról és az étteremben
tartózkodókról is megfeledkezve
nadrágjától megszabadulva alsó
gatyában táncolt - egyedül a
csatazajban...

Gyomán (Kossuth u. 18.)
2007. március 14. 17 óra

Endrődön (művelődési ház)
2007. március 14. 17 óra

• Személygépkocsi
• Motorkerékpár

• Segédmotor kerékpár

Jelentkezni lehet:
Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

Telefon: 30/402-5878
Gyomaendrőd, Blaha L. út 21.

Telefon: 66/386-917

Ügyfélfogadás:
kedd-csütörtök 17-18 óráig

Gyomaendrőd. Kossuth u. 18.

s
c
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Fidelitas Gyomaendrődön

Négy jelölt közül lehet választani

Felkérés

66/284-989,
20/359-68-42

Generali, Hungaria, Garancia,
AB Aegon, Uniqa, Union, Európa
biztosítások teljes körű ügyintézése.

- kárfelmérés
- korrekt, gyors kárrendezés,
- vagyonbiztosítás

(lakás, üzlet, üzem, stb)
- kötelező felelősség-, Casco-biztosítás
- életbiztosítás
- nyugdíj-előtakarékosság

- egyéb módozatok az ügyfél igényei
szerint.

Gyomaendrődi képviselet:
Kiss lajosné (Éva)
Gyomaendrőd, .
Madách u. 2/2.

Verso Biztosítási
Alkusz Kft.

Személyi jövedelemadója
százalékával támogassa az
Öregszőlői Gyermekekért Ala
pítványt.

Alapítványunk céJja a Gyoma
endrődön élő öregszőlői jó
képességű hátrányos helyzetű

gyermekek közép és felsőfokú

tanulmányainak támogatása.
Számlaszám: Endrőd és Vidéke

Takarékszövetkezet 532000! 5-
10001961

Adószám: 18376184-1-04

Fülöp Zoltánt vette fel a jelöltek sorai
ba. A február 9-én 16 órakor lejárt
végső határidőig már négy jelölt
vétette magát nyilvántartásba:

Dávid Mátyás, független, Fülöp
Zoltán, Körösök Vidékéért Egyesület,
Lehóczkiné Tímár Irén, FIDESZ
KDNP-Gazdakörök, Szonda István,
Gyomaendrőd Város Fejlődéséért

Egyesület.

gyomaendrődi csoport látta vendégül a
választmány tagjait a Krisztián
Pizzériában, amelyen Koszorús László
és Babák Mihály, Szarvas város pol
gármestere, országgyűlési képviselő

volt a díszvendég.
Az eseményen Várfi András pol

gármester átadta a város ajándékát
Koszorús László országgyűlési

képviselőnek.

A helyi választási bizottság február
8-án megtartott ülésén a 9. számú
egyéni önkormányzati választókerület
2007. március 4-i időközi választására
újabb jelöltet vett nyilvántartásba.

A szükséges számú ajánlószelvény
és a törvényben előírt dokumentumok
benyújtását követően a Helyi
Választási Bizottság a Körösök
Vidékéért Egyesület színeiben induló

A Fidelitas Békés megyei választ
mánya február 9-én Gyomaendrődön

tartotta ülését. Várfi Péter és iíj. Várfi
András szervezésének köszönhetően

magas színvonalú rendezvényen lehet
tek jelen a választmány tagjai. Az ülés
előtt Gyomaendrőd polgármestere
mutatta be a települést és a városházát,
majd köszöntötte a választmány tag
jait. A választmányi ülésen részt vett
Koszorús László országos alelnök, aki
a közeljövő eseményeiről beszélt,
kiemelte a tisztújítás fontosságát és a
belső pályázati rendszert.

Bere Károly megyei elnök négy új
csoport a lakulását jelentette be,
Kunágotán, Mezőkovácsházán, Nagy
szénáson és Zsadányban, ezzel Békés
megyében 30 csoportra nőtt a Fidelitas
szervezetek száma. Gajda Róbert a
Fidelitas egyik országos aJelnöke
beszámolt a tisztújítás menetéről és a
legfontosabb időpontokról.

A választrnányi ülést követően a

Közlemény
Városunk 2007. évi költségvetését ezen írás megjelenésekor a képviselő

testület már elfogadta. A költségvetési előterjesztés leszögezi, hogy az
Országgytílés minden olyan változást elfogadott, amely kedvezően érintette
önkormányzatunkat a normatív elemeket illetően. Ennek több szempontból is
jelentősége van: müködik az érdekérvényesités mechanizmusa, nem voltak
tlilzóak az igények, valamint az országos és önkormányzati hatalmi differenciákat
figyelembe véve is lehetett konszenzust találni. Megfelelő egyeztetésekkel, a
demokratikus fónunok müködtetésével van mód az ilyen megszorított költ
ségvetési évesetén is eljutni a még elfogadható megoldáshoz. Gyomaendrődön

minden fontos költségvetési tételre jut fonás, de csak takarékosan. Értékeljük,
hogy nem történtek "pánikintézkedések", mint ahogy az ország sok településén
tapasztalhattunk ilyet. Szükségesnek tartjuk ugyanakkor hangsúlyozni azt, hogy
amennyiben a települések intézményrendszerénél további megszoritások válnak
szükségessé, úgy azok teljes mélységű szakmai egyeztetés és az összes mutató
objektiv feltárása mellett kerüljenek kialakításra.

Néptáncosok figyelem!
A Körösmenti Táncegyüttes az idén, 2007.

május 27-én ünnepli fennállásának 40. évfor
dulóját. Ajubileumi műsorra márcíusban elkezdőd

nek a próbák az alábbi időpontokban:

• Gyalog László korosztályának:
2007. március 3 I. 15 óra

• Gál László korosztályának:
2007. március 17. 15 óra

Kérünk benneteket, hogy szóljatok a régi tán
cosoknak, hogy míndenkihez elérjen ez az infor
máció. Elérhetőségeink: Katona József Művelődési
Központ

Telefon: 66/283-767 • korosmenti@freemail.hu

MSZP Városi Szervezete
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Megalakult az idegenforgalmi csapat
Idegenforgalmi koncepciót készíttet a város

Családi vasárnap
a Dreher Söröző- Étteremben

Mint arról lapunk korábbi
számában már hírt adtunk, az önkor
mányzat új turisztikai koncepciót
készíttet a budapesti Fókusz-2 Kft.-vel
2 millió forint összegért. A koncepció
kidolgozásában tizenkét helybéli szak
ember segítségére támaszkodik a cég
ügyvezetője, Tarjáni István.

Erdős Klára önkormányzati
főelőadó, dr. Timár Gyöngyi ügyvéd,
dr. Katona Piroska orvos, Csányi
István alpolgármester, Illés János vál
lalkozó, Timár András vállalkozó,
Poharelec- László vállalkozó, Pfeiffer
György tanár, Bé!tekiné Pallaghy
Emese Tourinforn irodavezető,

Szabados Krisztina fürdőigazgató,._
Farkas Enikő Vanda néptáncoktató és
Szonda István a táj ház vezetője segíti a
munkát.

Különböző témákban kell informá
ciókat összegyűjtenii.ik, bevonva a
város lakosságának mind nagyobb
részét. A tagok díjazás nélkül vesznek
részt a munkában. Az új turisztikai
koncepció - amely megszabja majd a
lehetséges fejlesztések irányait - május
31-re készül el.

:v1árcius 4. Tavaszi zöldségleves reszelt
tésztával. Sertésjava zöldbors mártással,
párolt rizs. Gesztenyés rolád.

Március 11. Újházi tyúkhús leves, lúdgége
tésztával. Tyúksült majonézes burgonya.
Somlói galuska.
Március 18. Tejszines gyümölcsleves
Marhalábszár pörkölt, sós burgonya, kovás
zos uborka. Túrós bukta.

Március 25. Húsgombóc leves. Csőben

sült szárnyas filé karfiol/al, burgonyapüré
kerti zöldségekkel. Sajttorta.

Amenü ára: 800 ff/adag
Étkezési utalványokat elfogadunk!

Telefon/fax: 66/386-444
Mobil: 20/980-8842, 70/36-55-360
E-maii: info@timarpanzio.hu
www.timarpanzio.hu

Egyenlőre nem lesz
i kolaösszevonás

Magánbefektető vette meg
asportpályát

A kormányzat megszo
rító intézkedései miatt
takarékossági okokból is
felmerült a város vezetőiben

az önkormányzati iskolák
esetleges összevonása. Egy
írányítás alá került volna a
Kis Bálint Általános Iskola,
a Kner Gimnázium és a
Rózsahegyi iskola. A tervből

azonban nem lett semmi.
Várfi András pol-

gármester azt mondja az
iskolaösszevonást nem is
tervezték. Csupán egy mo
dellt állítottak fel, hogy
mennyi megtakarítást hozna
a város költségvetésének
egy ilyen jellegű lépés.

- Azonban szigorú lét
számgazdálkodással olyan
költségvetést készítettünk,
hogy iskolaösszevonás
nélkül sincs működési

hiánya a városnak. Az
esetleges intézményössze
vonást szakmailag alaposan
elő kellene készíteni, ami
hez hosszabb időre van
szükség. Ugyanakkor
önkormányzati intézményi
szinten - az iskolákat is
beleértve - 18 dolgozó_
munkaviszonya szűnik meg
az idén, jórészt leginkább
nyugdíjazással - tudta meg
lapunk a Várfi András pol
gármestertől.

Lapunkban már olvashattak
arról, hogy a békéscsabai
Thermál Invest Rt.-t felszá
moló cég 2 millió forintért
ajánlotta megvételre a gyomai
sportpálya melletti edzőpálya

területét.
Ismeretes, hogy 1991-ben

a Thermái Investbe ezzel a
területtel apportként lépett be
az önkormányzat, azzal az
ígérettel, hogy a cég 1993.
végéig ezen a helyen egy
gyógyszállót épít fel. A dolog
ból nem lett semmi, a
részvénytársaság tönkrement
és 1996-ban jogutód nélkül
megszűnt. Bár, a felszámoló
cég cé!szerünek tartotta, ha a

gyomaendrődi önkormányzat
visszavásárolná saját területél
nettó 2 millió forintért, ám az
árverésen mások is jelezték
vételi szándékukat. A nyertes
végül nagyobb összegű aján·
lattal egy helyi vállalkozó lett.

Dr. Csorba Csaba jegyző

lapunknak elmondta, hogy a

területen csak sportcélú létesít·
ményre lehet építési engedél)~

adni. A polgármester fontosnak
tartotta megjegyezni, hogy az
önkormányzat vállalkozóbarát.
de a képviselő-testület elvárja a
vállalkozóktól, hogy legyenek
önkormányzat-barátok, tehát 2

vállalkozó a terveit illetőer

egyeztessen a városházával.

írja meg véleményét!
E-maii címünk:

szobeszed@index.hu

Régi bútorokat,
használati tárgyakat vásárolokl

Készpénzben
a helyszínen fizetek!
30/9-533-594

Szó-Beszéd
hirdetésfelvétel:
70/22-632-99
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Továbbra is tiltakoznak a lakók
Tisztelt képviselő-testületi tag!

Levelünkkel abból a célból kerestük
meg, hogy kellő információ bírtokában
dönthessen és megfelelő rálátása legyen
a gyomaendrődi Nyárszegi út közvetlen
környezetét érintő építés és annak
hatásával kapcsolatban. Még 1982-ben
készült rendezési terv az Újkert sor,
Selyem út, Magtárlaposi út, Gutenberg
út által határolt területre. Ezt a területet
három részre osztja a Nyárszegi út és a
Keresztúri út.

A Nyárszegi és a Keresztúri út által
határolt területen három hatlakásos társas
ház helyezkedik el, családonként
mindössze 200 m2-en. A Keresztúri út
északi oldalával szemben a terület zsúfolt
ságát felismerve, azt szabadon hagyva, a
déli oldalra merőlegesen a telek két szélén
lett felépítve 2x3-as sorház (ebből a
Magtárlaposi út felé eső rész a rendezési
tervvel ellentétben nem láncház, hanem
egyedi kertes ház).

A 12 lakás forgalma 3 úton oszlik meg,
melyből kettő kétirányú. Ezzel ellentétben
a fenti támogatható megoldással szemben
a Nyárszegi út páros oldalára hatlakásos
sorházat terveztek. Ennek valószínű indo
ka és magyarázata lehet, hogy a páros
oldal északi teUes területén az 1982-es
rendezési tervben, egy egészségügyi
intézet részére fenntartott terül et és hozzá
tartozó közterület van tervezve, amely
tehermentesítette volna a legsűrűbben

beépített Nyárszegi utat.
A tervekke! ellentétben, 200 l.

júliusában a közterület felosztásra került
és kertvárosi jellegű építkezés kezdődött

annak ellenére, hogy a rendezési tervet
csak 2002. novemberében módosították.
Tehát az 1982-es terven szereplő

közterület (intézmény+zöldterület) beépí
tésre került. Az amúgy is zsúfolt Nyárszegi
út és közvetlen környezetének teher
mentesítése ezáltal megszűnt.

A továblJiakban a most építésre váró
terület helye az, amely biztosíthatná a
hiányzó közösségi területet és a Nyárszegi
út tehermentesítését is megoldaná.
Jelenleg a fel nem épült sorház területe
biztosítja a környéken élők szabad
mozgásterét, egészséges életmód hoz való
jogát.

A lakások megépítésével a 70 méteres
egysávos útszakasz két oldalát 12 gépko-

csibejáró, 4 lakásbejáró, 4 villanyoszlop és
4 telefonoszlop foglalja el.
Balesetveszélyes és korlátozott lesz a
közlekedés. A helyzet pikantériáját fokoz
za, hogy két villanyoszlop a tervezett laká
sok gépkocsibejárójának közepén
helyezkedik el, melyek áthelyezése költ
séges és érint a Nyárszegi út páratlan
oldalán öt lakást.

A nem kellően kiépített infrastruktúra
miatt, a hozzátartozó, a háziorvos, a mentő

nem tud megállni. A közterületen történő

parkolás viszont szabálysértési eljárást
vonhat maga után. A meglévő sorház hátsó
udvara 48 m2

, mely a lakáson keresztül
közelíthető meg és a parkolást illetően

nem jelent alternatívát. A felépítendő

házak nélkül is komoly gondot okozott a
téli út üzemeltetése, acsapadékvíz
elvezetése.

Miután építési engedély nélkül az
építkezés megkezdődött, így a fenti valós
helyzet kezelésére egyetlen demokratikus
lehetőségünk maradt - a Nyárszegi úton
lakók azzal a kéréssel fordultak az Önkor
mányzathoz, Önökl1öz, hogya Nyárszegi
út páros oldalára tervezett építéstől az
önkormányzat álljon el. Az építő a
Gyomaszolg Kft, mint cég az önkor
mányzat tulajdona.

Gyomaendrőd Város Polgármesteri
Hivatalának válasza érveinket figyelem
kívül hagyta, szakmai indok nélkül a 2002.
évi rendezési tervre és arra a tényre
hivatkozik, hogy amikor építettünk
tudtuk, hogy a szóban forgó területen
sorházas építési kialakítás van előírva ...

A Nyárszegi - Magtárlapos - Újkert 
Gutenberg utak által bezárt területen,
a Nyárszegi út páros oldalán elkezdett
építéskor, (l982-es rendezési terv) - a
Nyárszegi út páros oldalával szembeni
területen közösségi épület, hozzátartozó
közterülettel a Nyárszegi út közvetlen
jobb oldalán parkoló van tervezve.
Azóta erre a területre épült 2 db négyes
sorház, 4 db önálló családi ház.

Véleményünk szerint a leírt építési
megoldás a követendő, az igazi igények
hez igazodó területrendezés.

Az a véleményünk, hogy a mostani
döntés felszínes, egy hirtelen jött ötlet,
előkészítetlen, a lakók által nem
támogatott, amely nem hordozza magá
ban a fejlődés lehetőségét. a terület

beépítésével konzervál egy életszerütlen,
az itt lakók számára kedvezőtlen állapo
tot.

Az arányokról néhány mondatban: az
építendő 4 lakásos társasház mögött
ugyanazon blokkban l db családi ház
épült egy kétirányú út mellett. A 4 !akásos
társasház egy szük egyirányú út mellett
épül, szembe vele 6 lakásos társasház,
családonként 200 m2

- en.
Összegezve: A rendezési tervben előírt

építési módot az élet nem igazolta, - az
építeni szándékozók egyike sem fogadta el
a számára itt felkínált területet. Még a
kisvárosi besorolás sem volt tartható. A
Nyárszegi út páros oldalával szembeni,
északi, a Selyem-Újkertsor Magtárlaposi
utak által körbezárt terület a 2002-es
rendezési tervben már kertvárosi
besorolást kapott. A változást, a többi
helyen nem követte korrekció, a már
meglévő állapot sem lett a
valóságnak megfelelően adaptálva. A
jelenlegi törekvés a 2002. évi rendezési
tervre alapoz és figyelmen kívül hagyja
az itt lakók érdekeit. Az építés engedély
nélkül elkezdődött...

Úgy tűnt, hogya felszínes, átgondo
latlan rendezési tervet az emberi böl
csesség megoldja. Eddig meg is oldotta,
hiszen az itt felkínált terület nem kellett
senkinek, mígnem az önkormányzat eladta
saját magának...

Ezt a képviselőknek írt levelet a
Nyárszegi utca lakói juttatták el
szerkesztőségünkhöz, miután a
képviselők decemberi ülésükön nem
vették figyelembe a lakók kérését és
engedélyezték a Gyomaszolg Kft. tár
sasházépítését.

Gyomán,
a Fő út 185. sz. alatt

üzlethelyiségek
kiadók:

l db 20 m'-es eladótér+raktár
és szociális helyiség

l db 4S m2-es eladótér+raktár
és szociális helyiségek.

EU-s szabványnak megfelelő, teljesen
külön közművesi

Telefon: 30/9584-793
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Az önkormányzat múlt évben kötött szerződései

Egészségügyi. Szociális é Családügyi Miniszter 5 12004 (XI. 19.) ESZCSM rendelete alapján

Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.
Gyógyászati szolgáltatásaink igénybevételi lehetőségei

A gyógyulni vágyó k számára a mintegy 62,S Cn-osan feJtörő alkáli
hidrogénkarbonátban és fluoridban gazdag tennálvíz alkalmas:

Idült reumatikus, köszvényes bántalmak, idegzsába, isiász ellen, gyó
gyító hatású a törések, zsugorodások és idült gyulladások (idült petefészek
gyulladás, idült középniltőmirigy-gyulladás) esetén.

Ivóvízként az ivókúra különösen alkalmas lehet idült nyálkahártya hurut,
bélhurut, epehólyaghurut, vesemedence gyulladás, emésztési zavarok,
gyomorégés, gyomorfekély ellen.

Gyógyszolgáltatásainkat a reumatológus orvos (házi orvosi beutaló
nélkül: 600,-) a betegségének pontos megállapítása után kezeléseket írhat
ki, amelyeket a Gyomaendrődi Liget Fürdőben igénybe vehet.

Medencefiirdő 66-
Szénsavas fürdő 108.-
Orvosi gyógymasszázs 86.-
Víz alatti sugármasszázs 97.-
Víz alatti csoportos gyógytorna 59.-
Csoportos gyógyúszás 18 év alatt 0,-
Rekeszes galván 330,- Interferencia 330,- Ultrahang 330,
Szelektív ingeráram 330,- Az árak Ft-ban értcndökl

Szerződő felek: Gyomaendrőd Város
Önkormányzata - megbízó, Gyomaszolg
Ipari Park Kft. megbízott.
Szerződéskötés időpontja: 2006. február. A
szerződés időtartama: kezdés 2006.
február - befejezés 2006. december 31.

9. A Katona József Művelődési

Központ működtetése
A szerződés összege: bruttó 535.209

Ftlhó támogatás
Szerződő felek: Gyomaendrőd Város

Önkormányzata - megbízó, Megyeriné
Csapó Ildikó - megbízott. Szerződés

módosítás időpontja: 2006. február 28. A
szerződés időtartama: kezdés 2004.
február I. - befejezés 2009. február I.

10. Endrődi Tájház - nyitott szín
építése és kerítés javítása

A szerződés összege: 300.580 Ft+áfa =

360.696 Ft.
Szerződő felele Gyomaendrőd Város

Önkormányzata - megbízó, Thermix
Épitőipari Szövetkezet - megbízott.
Szerződéskötés időpontja: 2006. március
28. A szerződés időtartama: kezdés 2006.
április l. - befejezés 2006. április 14.

(Folytatás a következő lapszámball.j

730,
1.100.
1.250.
1.250.-

850.
850.-

Beutaló nélküli
szolgáltatás árak:

Bcutalóval
rcndelkezöknék:

2006. február 23. A szerződés időtartama:

kezdés 2006. február 24. - befejezés
határozatlan időre.

6. A helyi autóbusz tömegközlekedés
biztosítása

A szerződés összege: bruttó 924.850
Ft/hó támogatás.

Szerződő felek: Gyomaendrőd Város
Önkormányzata - megbízó, Domuszbusz
Közlekedési Kft. megbízott.
Szerződéskötés időpontja: 2006. július 26.
A szerződés időtartama: kezdés 2006.
július I. - befejezés 2007. április I.

7. Az Endrődi Közösségi Ház
működtetése

A szerződés összege: bruttó 190.000
Ft/hó támogatás.

Szerződő felek: Gyomaendrőd Város
Önkormányzata - megbízó, Templárius
Alapítvány - megbízott. Szerződéskötés

időpontja: 2006. március J. A szerződés

időtartama: kezdés 2006. március - befe
jezés határozatlan időre.

8. Hulladékgyűjtési és ártalmat
lanítási tevékenység

A szerződés összege: bruttó 55.109: 114
ft támogatás.

l. Gyomaendrőd közterületeinek
intenzív parkgondozása

A szerződés összege: 16.362.952
Ft+áfa = 19.635.542 Ft.

Szerződő felek: Gyomaendrőd Város
Önkormányzata - megbízó, Gyomaszolg
Ipari Park Kft. megbízott.
Szerződésmódosítás időpontja: 2006.
január. A szerződés időtartama: kezdés
2005. március 18. - befejezés határozatlan
időre.

2. Internetes oldal üzemeltetése
A szerződés összege: 5.000 Ft+áfa/IOO

megabyte/hó.
Szerződő felek: Gyomaendrőd Város

Önkormányzata - megbízó. Econet.hu
Informatikai Rt. megbízott.
Szerződéskötés ídőpontja: 2005. december
30. A szerződés időtartama: befejezés
határozatlan időre.

3. Ügyvédi szolgáltatás
A szerződés összege: 148.000 Ft+áfa =

177.600,- Ft/hó.
Szerződő felek: Gyomaendrőd Város

Önkormányzata - megbízó, dr. Varga Imre
megbízott. A szerződés időtartama: kezdés
1991. január 2., befejezés határozatlan
időre.

4. Német zugi provizórium telepítése
és belvíz szivattyúzása

A szerződés összege: 1.211.670 Ft+ áfa
= 1.454.000 Ft -telepítés.

285.000 Ft+áfa 342.000 Ft/nap-
hétköznap.

320.000 Ft+áfa 384.000 Ft/nap-
hétvégén.

Szerződő felek: Gyomaendrőd Város
Önkormányzata, megrendelő, Körös-vidé
ki Környezetvédelmi és Vízügyi
lgazgatóság, vá lia Ikozó. Szerződéskötés

időpont ja: 2006. február 22. A szerződés

időtartama: befejezés határozatlan időre

5. Torzsás zugi provizórium
telepítése és belvíz szivattyúzása

A szerződés összege: 1.2ll.670 Ft+ áfa
= 1.454.000,- Ft - telepítés.

285.000,-Ft+áfa = 342.000,- Ft/nap 
hétköznap

320.000,-Ft+áfa = 384.000,- ft/nap 
hétvégén

Szerződő felek: Gyomaendrőd Város
Önkormányzata megrendelő, Körös-vídéki
Környezetvédelmí és Vízügyi Igazgatóság
vállalkozó. Szerződéskötés ídőpontja:
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Jelentkezés folyamatosan!
Farkas Margit és Róza Vendel tanároknál!
Telefon/üzenetrögz.: 66/282-686; 20/468-4876, 20/9142-122
E-mailben:vendel@anet.hu.margit@anet.hu.vendel@intemet-x.hu

Sípos Tas Töhötöm
, .

az UJ esperes
Február 24-én délelőtt a Gyomai Református

Templomban a Békési Református Egyházmegye ünnepi
közgyűlésén beiktatták esperesi tisztébe Sipos Tas Töhötöm
gyomaendrődi lekipásztort. Az eseményen magas egyházi
személyiségek is résztvettek. Igét hirdetett Bölcskei Gusztáv
a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, a
Magyarországi Református Egyház Zsinatának elnöke.

Az esperesi tisztséget korábban betöltő Szabó Endre a
jövőben gyulai lelkipásztorként lát el szolgálatot. Sípos Tas
Töhötöm több mint negyven esztendeje áll a gyomaendrődi

református gyülekezet élén. A megyében működő 37 refor
mátus gyülekezetből 29 adta rá a voksát. Az esperesi hivatal
rövidesen átköltözik Mezőberényből Gyomaendrődre.

50 órás kezdő nyelvtanfolyamok februárban!
ANGOL FRANCIA NÉMET OLASZ

Gráf József mezőgaz

dasági miniszter bejelentése
alapján törvénytervezet
készült az idei évi támogatá
sokról. Az első pályázatokat
április elején írják ki, pl.
erdőtelepitésre, kisvál
lalkozások indítására, gép
támogatásra. EgyszerLlsöd ik
a pályázati rendszer,
egyértelműbbek lesznek a
feltételek, a döntést pedig
egy hónap alatt meghozzák.
Az agráriumon kivül más
típus ú jövedelmekhez is
hozzásegi tik a gaz
dálkodókat, ill.' a roma szár
mazásúakat, ezért ösztönzik
a falusi turizmust, a
vendéglátást, jut pénz a.
falusi gondozói szolgálatra,
a védőnők és a háziorvosok
támogatására is. Lesznek
majd kiemeIt csoportok 
nyilatkozta az agrármi
niszter.

Az energaiültetvényekre
a szakminisztérium már
ciusra ígéri a támogatási
rendelet megjelenését.
Energiaerdő telepítésre hek
táronként 150-250 ezer
forint, energaifű telepítésre
12 ezer forint plussz támo
gatás adható.

Az enyhe tél
következtében a gyümöl
csösökben és a szán
tóföldeken nem pusztultak
el a kártevők, ezért nagyon
fontos lesz az ellenük való
védekezés, mert ha ez
elmarad, akkor jelentős ter
méskiesés várható.

Ahogy a talaj állapota
megengedi, elkezdődhet a
műtrágyák kiszórása, a talaj
előkészítése és a kora
tavasziak vetése.

Hunya Elek

ASzó-Beszéd gazdahírei
Gyurcsány Ferenc refor

mjaival éppen leváltani
készül Kádár népét, csak
Kádár arisztokráciájához
nem mer nyúlni. Inkább
újabb négy évre biztositja
teljesítményfüggetlen túl
élésüket, miközben boldog
boJdogtalant a teljesítmény
fokozására ösztönözne. A
középosztálytól pedig újabb
áldozatokat kér, úgymond a
legszegényebbek ér-
dekében. Ugyanis a
magánosítás nyomán
túlkoncentrált tulajdonsz
erkezet jött létre.
Viszonylag kevés tulaj
donos különböző politikai
alkukkal tartja fenn, vagy
teszi nyereségessé cégét.
Ezzel szemben nyugaton a
tőke szétkenődött sok kis
részvényes között, s a létük
biztosítja a gazdaság
szerkezétnek rugalmas vál
tozását. Mi szembe
megyünk a világtrenddel! A
sodródás helyett kidolgozott
nemzetgazdasági stratégiára
lenne szükség nemzeti
összefogással.

A mezőgazdasági ter
melők számára mostanában
a legjobb hírek az uniós
támogatások kifizetéséről

szólnak. Közben elsikkad
nak azok a hírek, hogy
miként építik le a kutatást,
oktatást, miként csökken a
termelés szellemi bázisa.
Közben nincs sem termék
szerkezet, sem üzem
szerkezet változás, ami
előre vetíti az elsze
gényedést és a tulajdonosi
szerkezet változást. Egyre
inkább haladunk a nagybir
tok rendszer felé. Gyur
csány szerint kevés ember
nek sok pénzt kell adni.
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Tokai Tibor: 30/30-32-529
Ágoston József: 20/33-46-039
Dinya Róbert: 20/32-63-130

VILLANYSZERELÉS!
• Teljes körű villanyszerelés!

• Komplett kivitelezés, felújitás, javítás!
• Kérje ingyenes árajánlatunkat!
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A tanfolyamok időtartama szakaszonként:
• kezdő, újrakezdő tanfolyam 150/ l00 óra
• nyelvvizsga előkészítő 100 óra
• nyelvvizsga tréning 40 óra
• haladó I-II. 60 óra
• próba-tanfolyam 30 óra

Nyelvtanfolyamok
kezdőtől

a nyelvvizsgáig !
Róza Ven(~el ev.
Gyomaendrőd, Hársfa u. 8/1. Telefon: 20/9142-122
• kezdőtől az alapfokú nyelvvizsgáíg 260 óra
• alapfokútól a középfokú nyelvvizsgáig 160 óra
Diákok részére érettségi felkészítő és felzárkóztató!

Beíratkozás: 2007. március!
A tanfolyamok helye: Kossuth út 18. (a Kner Múzeum mellett) www.szo-belzed.hu
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Megújult eziistékszer kíllálattal
várj kedves vásárléiAkat!

Születésnapra, névnapra, eljegy
zésre, házassági évfordulóra

válasszon ékszert a Berill
Ékszerbolt megújult kínálatából!

Esküvői csokrok készítését vállaljuk!

Valentin napi
virágvásár!

DINYA IMRE
II

VAS·MUSZAKI
Gyomaendrőd, Baj~ Zs. u. 98. Tel.: 66/282-802

Tavaszi vásárI
- Konyhai kisgépek, konyhafelszerelés

- Csaptelepek

- Fűtés és fürdószobai szerelvények

- Kerékpárok és alkatrészeik.

- Vasanyagok és zártszelvények

- Gázkazánok
~ -

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

Otthoni te~efon másképp,

Vo afone O than
Egysz ró otthoni m gold' ok

17

S' L 'OL'
Kivehetőés rögzített készülékek teljes

választéka az Ön igényeinek megfelelően!

Nyel" felőli fogszabályoz;ís
Á Világújdolls{lgnak számító DANlüN technika

- jelentijsen lerövidíti a kezelési időt

FOGFEHÉ ÍTÉS
Ragyogóan fehér fogak 30 perc alatt!

J fo. lili" 1/ Y If WIlpl' 'fi l 'rí' I ';:
'b,wlltköl' aranyfék ;:ert ajá"déko;:/I"k.'
r ~UES' '; lOOG Z TI ElL'T'-

Ózonkezelés Fogékszer Á Prevenció
Gyermekfogászat Á Szájsebészet

Implantológia Á Lézerterápia

DR. ÉKÉs FOG' Sz. T
5500 Gyomaendrőd, J'::ossuth ll, 30,

Be'elentl,ezJs: (66)386-532 Á info n c1rbekes.hu

ott on---

".1 sz(prúllll'lIl eMg ÚIIll{)r1I)~,"i, telIIIi is kell ér/el

.1 szépet IleIII eIig csodállli, IIW:; is kell drizlli,
Itogy {'gyiitt élltessiil/k a széppel!"



Feel the difference ~

Focus: vegyes átlagfogyasztás: 4,Y-9,3 1/100 km,
CO, kibocsátás: 125-224 glkm

Sándor
Service Kft.
5310 Kisújszállás,
Deák F. u. 69-75.
Tel: 59/321-134
Fax: 59/322-300
E-maii: fsandor@mail.externet.hu
www.fordsandorservice.hu

Minden szombaton
és vasárnap: 8-12-ig nyitva!

, ..
VILlAMOSSAGI SZAKUZLET

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

- Autohifi hangfalak, utóhangszórók,
hangfalcsatlakozók

Gyomaendrőd. Bajcsy u. 82.
Tel.: 66/581-540: 581-700; 20/9816-108;

30/6262-392 • Fax: 66/581-548
www.sebokvill.hu • E-maii: villszer@sebokvill.hu

I

Feel the difference

~

A FordFocuS a FordCredil fin~nsziroz:asaoon
most akDt' havi 25 670 Ft-6rt €.'S légkondici
onálóval mar 2 999 ooo Ft·tol az Oné lehet!
Adja al moga.t a vezetes élmenyenek I

FordFocus

IS Jver TEAIIAIIOVA'
ERM ~ Rigips

KIVITELEZÉS • HÖSZIGETELÉS
GIP ZKARTON SZERELÉ • ZSINDELYEZÉS

Gipszkarton 9,5 mm: 1045 Ft/tábla • Gipszkarton 12,5 mm: 1095 Ft/tábla
Gipszk. impregnált 12,5 mm: 1823 Ft/tábla • Estrich beton 624,-/40 kg

HŐSZIGETELŐ AKCiÓ!
Már bruttó. 1823 Ft/m2.tól

ISOVER 10 cm höszig. 5265 Ft/tek. • Tetöfóliák 80 Ft/m2-töl
OSB lapok már 2145 Ft-tól! • Ajtók, ablakok (fa, műanyag)

Bejárati ajtó már 48.000 Ft-tól!

=_1 E)
"""'"MlnÖ:-.itcllklvllotozö

Gyomaendrőd, Hősök útja 51_
Telefon: 66/282-440, Mobil: 30/332-6075, 30/627-8234

Nyitva: hétköznap 7-17 óráig, szombaton 7-12 óráig
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Hetedik lett a Rumba Táncklub
Az elmúlt évben kilencven klub nevezett be a táncsport

bajnoki sorozatba. A sorozat lényege, hogy a párok által az év
során elért helyezések alapján a klubok bajnoki pontokat kap
tak.

A nemrég kihirdetett végeredmény szerint a gyomaend
rődi Rumba Táncsport Egyesület hetedik helyezést ért el
2941 ponttal. A helyi egyesület egyébként nagyon minimális
ponttal maradt le a még díjazásban is részesített élmezőnytől.

A Rumba Táncklub elmúlt évi kiemelkedő versenyered
ményeit jól jellemi az, hogy amíg a hatodik helyezett szom
bathelyi klubtól csupán 129 ponttal maradtak le, addig a rum
básokat követő fővárosi egyesület már fele annyi pontot sem
ért el, mint a gyomaendrődiek patinás tánckJubja. Megyeri
László klubelnök elmondta, hogy ez az eredmény szép
születésnapi ajándék az idén harmincöt éves klubnak, amely
megkoronázása is volt az elmúlt év munkájának.

Tájékoztatom kedves vásárlóimat, hogy

RÖVIDÁRU HOLTOM
a Color Shop mellől

elköltözöttI
Várom Onöket az új üzletben,

mely a Fő úton,
aWatt Villamossági Bolttal szemben, a Kis Bálint

Általános Iskola melletti butiksoron található!

Osztálytalálkozó 27 év után

Ez a kép 2006. október 7-én készült az általános iskolai osz
tálytalálkozónk 27. évfordulójának alkalmából. A találkozó meg
szervezését köszönjük Kiss Ildikónak és Dinya Tibornak.
Köszönjük, hogy Bátori Gyuláné volt osztályfőnökünk részt vett
a találkozón. A 27 év alatt ez volt az első osztálytalálkozónk,
melyen sajnos nem minden osztálytárs tudott megjelenni. A

találkozó a régi iskolánkban kezdődött, majd onnan a Bowling
Treff Étterembe mentünk, ahol egy felejthetetlen estét töltöttünk. ,

A találkozón részt vettek: Dinya Tibor, Kiss Ildikó, Bátori,
Gyuláné, Bácsi Piroska, Kiss Angéla, Farkas Mariann, Balog
Béla, Galáth Mihály, Nagy Katalin, Beinschróth Ilona, Hazafi
Katalin, Horváth Lajos, Joó Judit, Puskás Ildikó, Tari Anikó,
Svajcsik Judit.

Akommunizmus áldozatainak emléknapja
A kommunizmus áldozatainak emlék

napján minden évben hitet teszünk ameHett,
hogya múltat nem szabad elfelejteni. Meg
kell ismerni a történelmet, hogy levonhassuk
belőle a tanulságokat, hogy remélhessük a
szenvedés, ami a diktatúra éveiben történt,
nem ismétlődhet meg újra. A magyar nép
emlékezetéből nem lehet kitörölni.
Mindenkinek meg keH ismerni a múltat, a
koholt vádak keserűségét, az üldöztetés
félelmét, az erőszak borzalmait, melyek egy
generáció több ezer tagjának életét tették
tönkre.

Sokunknak nincs személyes emléke,
tapasztalata a terrorról, de mindannyian
túlélők vagyunk, akik tovább éUük őseink

életét. Nem csak tárgyaikat, hanem
emlékezetüket is örököltük. Az emlékezet
fogja össze láthatatlan kapocsként a nemzetet
és ez ad erőt és együttes kiállást a jövőhöz is.
Vannak, akik még nem tudták feldolgozni a
diktatúra borzalmait, de vannak olyanok is,
akik már lezárták szívükben a múltat, a mában
élnek és emlékeznek.

A kommunista diktatúra éveiben nagyon
sokan rettegésben éltek, hitük, politikai meg
győződésük miatt állandóan félniük kellett.

Nem tudták, hogy mit hoz a holnap. Állandó
bizonytalanságban éltek. A diktatúra önkénye
beférkőzött az emberek mindennapjaiba. A
félelem és a terror légköre megölte a szabad
ságot. A diktatúra áldozatai közül sokan
életükkel fizettek azért, mert nem voltak haj
landóak betagozódni a hazug rendszerbe.
Emlékezzünk rájuk és mindazokra, akik
átélték ezt az embertelen korszakot.

Nem csak a sok értelmetlen halál emléke
ez a nap, hanem az elvesztegetett időé is. Ezt
az időt tőlünk is elvették, hiszen a diktatúra
szelleme tönkretette a világháború után
újjászületni készülő Magyarországot. Az
embereket kizárták a saját sorsuk alakításából,
egy szűk kör döntött jövőj ükről a diktatúra
erőszakos eszközeivel. Szerencsére ma már
ezt nem lehet megtenni. A demokrácia biz
tosítja számunkra annak a lehetőségét, hogy
beleszóljunk a jövőnk alakulásába, hiszen
nem mindegy, hogy hogyan és milyen irányba
fejlődik Magyarország, Békés megye, és a
település, ahol élünk. Soha többé nem szabad
megengednünk, hogy a félelem legyen úrrá az
országban. Egy megfélemlitett nemzettel nem
lehet jövőt épiteni. Ezt üzeni k számunkra a
kommunizmus áldozatai.

Ma már nem kell félnünk, hiszen a nemzel
többségének beleegyezése nélkül nem lehet·
az ország sorsát befolyásoló - fontos dön·
téseket hozni, ma már senkit nem üldözhetnek
hite, politikai meggyőződése miatt.

Márai Sándor így ír arról, hogy semmitől

nem kell félni: "Hajó ügyet védesz. mitöl il
félhetsz? Mi is történhetik veled? Lelepernek.

megrágalmaznak, kirabolnak, meggyaláznuk?

Vádakkalfordulnak e!!ened. hamisan ítélnek?

Mil/dez nem változtat azon, hogy az ügy.

melyet védtél, jó volt, s ezérl jó volt az is. amii

csináltál, mikor a jó ügy védelmére szegödtél

Jlyenkor ne törödj senkivel és senul1ivel. cSlIl
az ügy igazá val, melyet meg kell védened

Végiil is tehetetlenek az igazsággal szembeli.'

A kommunizmus áldozatai közül
valószínűleg sokan gondolkodtak igy, hogy az
igaz ügyért érdemes küzdeni és áldozatol
hozni. Van mit tanulnunk tőlük.

Emlékezzünk együtt a kommunizmu,
áldozataira, azokra is, akiket itt Béké'
megyében hurcoltak meg, és azokra is akii
már nem lehetnek közöttünk.

Domokos László
országgyűlési képviseJö.

a Békés Megyei Közgyűlés elnökl
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Juhász Attila ezüstérme
Tatán rendezték meg az idei

Ifjúsági Országos Bajnokságot ahol
igen népes mezőny indult harcba a
bajnoki címért. A fiúknál az 50-kg
sulyban versenyző Juhász Attila első

mérkőzését egy gyors ippon
győzelemmel zárta, és várhatta a
második mérkőzését ahol nem sokat
kellet várni az újabb győzelemre ismét
ippon győzelmet aratott. A hamadik
mérkőzésre kellően bemelegedett
Attila és egy újabb ippon győzelem

mel máris a döntőbejutásért lépet
tatamira, ami egy nagyon küzdelmes
mérkőzést hozott az UTE
versenyzőjével szemben, de Attila itt
is átvette az írányítást és egy juko
előnnyel nyerni tudott. Jöhetett a
finálé, a döntő mérkőzésen másfél
percen keresztül izzott a levegő, de a
honvédos versenyző jött ki a nagy
csatából győztesként. Így Attila a
dobogó második fokára állhatott fel.

Szó-Beszéd

Bemutatkozási
lehetőség amatőr

énekeseknek,
zenészeknek

Az Endrődi Közösségi Ház
március 31-én, szombaton IS
órai kezdettel bemutatkozási
lehetőséget nyújt amatőr ma
gyarnóta- és operetténeke
seknek. Kérjük, a zenei alapot
hozzák magukkal. Az amatőrök

bemutatkozása után Szilágyi Ida,
magyarnóta- és operetténekes
lép színpadra.

Április 7-én, szombaton az
Újhold együttes ad koncertet a
házban. Az Újhold műsora előtt

amatőr zenészek mutatják be
rövid produkciójukat.

A nem hivatásos művészek a
jelentkezésüket március 19-ig
adhatják le a közösségi házban
személyesen, vagy a (66) 386
917-es és a (20) 770-87-77-es
telefonszámon, avagy a
kozossegihaz@fibermail.hu e~

mail címen.
Az Endrődi Közösségi Ház

márciusi programjai:
• Ágról szakadt Tilinka, a

Békés megyei Napsugár
Bábszínház előadása: 2007. már
cius 2. (péntek) 10 óra

• Emlékezés Jacques de
Molay-re, a Templomos
Lovagrend utolsó
nagymesterére: 2007. március
17. (szombat) 13 óra

11

...............
A Bárdi
Tervező Iroda
elköltözött
a gyomai Kner térre!
(A Gellai Építőanyagkereskedés mellé)

• komplett épülettervezés
• építkezések műszaki vezetése
• építkezések lebonyolítása
• szaktanácsadás

Telefon:
66/386-537
20/934-0694

Régi bútorokat,
használati tárgyakat

vásárolok,
készpénzben

a helyszínen fizetek!
Telefon:

30/9-533-594,
30/393-2162

PVC 650 FI/m2 ártól,
1-4 méter szélességben l

TAPÉTA 500 FI/tekercs ártól
kapható l

A PVC házhozszállítása megoldhatól
Gellai Miklós· Gyomaendrőd, :=ő út 29.

Telefon: 66/285-392

Körösi Weekend
Horgász-, hobby-, és kempingszaküzlet

HORGÁSZFELSZERELÉSEK
teljes márkakínálatl

FOLYAMATOS AKCiÓK!
Állateledel:
száraztápok, konzervek, fagyasztott
termékek, madár-, rágcsáló eledel ...

Endr6d, Hídfő üt 12, 1: 70/2610-472
Nyitva: 8-17 óráig,
szombat, vasárnap 8-12 óráig

AU áSOK FIGYELEM!
- Környezetvédelmi állapotfelmérés
- Számítógépes futóműbeállítás

- Járműdiagnosztika
- Hibakód-olvasás

Varga Béla, autószerelő mester
Gyomaendrőd, Csokonai u. 37. Telefon: 66/386-216, 30/271-1828

www.szo-beszed.hu
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Fogas kérdések
Az ózonkezelésről .

Most mégsem
váltanak bankot?

Ugye Ön is szokott szorongani a
fogorvosi kezelés előtt? Az injekció, a
fogfúrás, az ezzel járó zaj és fájdalom
mind kellemetlen élményt jelent vala
mennyiünk számára.

A fogászati tudomány eddigi meg
győződése szerint a szuvasodás
megszüntetése kizárólag a meg
betegedett fogállomány eltávolításával
lehetséges. Az operatív kariesz (szuva
sodás) kezelés gyakran jár együtt az
egészséges foganyag eltávo!ításával és
részben pulpapanaszokat ered
ményezhet. Ehhez jön előbb-utóbb a
szekunder kariesz kialakulása és a
tömés megismétlése.

Mostantól azonban létezik a KaVo
cég által gyártott HealOzone: az ózon
nak köszönhetően gyengéd kezelés a
makacs szuvasodással szemben. A
beavatkozás gyors, fájdalommentes és
biztonságos.

Az ózon ellenőrzött alkalmazása a
szuvasodást kiváltó baktériumokat
biztosan és teljesen fájdalommentesen
elpusztítja, mind a fog felszínéről,

mind pedig részben a dentinről.

Az ózon egy oxigén atomokból álló
légnemű anyag, az egyik legerősebb

oxidálószer. Már a XX. század elején
alkalmazták a gyógyászatban. Az ózon
gyorsabban pusztítja el a baktéri-

Levélcímünk:
Szó-Beszéd Szerkeszlősége

5500 Gyomaendrőd, Pf. 48.
E-maii: szobeszed@index.hu

!!~ Papírdoboz
• Stancolt és hagyományos
papírdoboz gyártása!
• Staneaforma készítés!

Gyomaendrőd, Hársfa u. 8/1.
Tel./fax: 66/282-095, 20/9142-122

um okat és a
gombákat, mint
a klór, inaktivál
ja a vírusokat és
megállítja a vér
zést. Manapság
az ózonnal nem
csak sebeket
fertőtlenítenek

vagy a vérker
ingést javítják,
hanem kar-
cinómát, leu-
kémiát, reumát
kezelnek vele.

A kezeléshez szükséges ózont a ké
szülék a levegő oxigénjéből állítja elő,

majd vákuumpumpa segítségével biz
tonságosan és ellenőrzött módon
vezetjük a fog felületére. A bea
vatkozás során egy erre a célra gyár
tott, szilikonból készült "sapkát"
húzunk a fogra, így elérjük, hogy csak
a kívánt területre jusson ózon. A
kezelés után egy speciális szűrő ismét
visszaalakítja az ózont oxigénné. Húsz
másodperces ózonzuhany hatására a
kariszbaktériumok 99,9%-a elpusztul.
Ennyi az egész! Nincs fájdalom, nincs
félelem'

Dr. Békés Annamária
és csapata

KÖRÖS HITEL
AKCIÓ!

Szabad felhasználású
jelzáloghitelek

már O,99%-os kamattal!
THM: 4,51%

Telefon: 70/226-9876

Új gumiabroncsok
árusítása mindenféle gépjárműhöz.

Szerelés, javítás, centírozás!

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

Az újság előző számában olva'
tam, hogy az önkormányzi
számlavezetését az Endrőd és Vidél.
Takarékszövetkezettől esetleg átvisi
egy másik bankhoz, ha kedvezőb

árajánlatot kap. Az új polgánnestt
azt mondta, hogy közbeszerzé·
pályázatot fognak kiírni
számlavezetésre, és ezután döntene
a pénzintézet váltásról.

Olvasom az önök újságjábar
hogy a képviselők már odáig ser
jutottak el, hogy árajánlatot kérjene
másik banktól a számlavezetésn'
olyan erővel nyomult a korábbi pol
gármester által elnökölt takarék
szövetkezet. Persze a képviselők eg
jelentős hányada rendszerint ügyfel,
is a takaréknak... Ha árajánlatot kér,
város, akkor lehet hogy kiderül, hog;
vannak jóval kedvezőbb költségekke
dolgozó bankok?!

Érdekes, hogy Katona Lajos vol
alpolgármester most azzal érveli
hogya takarékszövetkezet helyi vál
lalkozás és mint ilyet támogatni kell
Érdekes, hogy annak idején amikor,
szennyvízépítés, a fLirdőépítés, vag
más pl. az új gyomai takarék
szövetkezet építése volt a városban
rendre nem helyi, hanem vidél
cégeket részesítettek előnyben...

MJ
Gyomaendről

Gyomaendrődön

az Ifjúsági Itp-n 72 m2-es,

2,5 szobás

lakás
garázzsal, valamint a Soczó

zugban vízparti 52 m2-es

nyaraló eladó.
Érdeklődni telefonon:

20/374-4122
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AKis Bálint Általános Iskola szülői tájékoztatója

Tavaszváró az operett csillagaival

Kedves Szülőkl

Köszöntjük Önöket abból az alkalomból,
hogy gyennekük ősztől első osztályos tanuló
lesz l Minden évben izgalmakat, vára
kozásteli hangulatot idéznek elő a tavaszi
hónapok, amikor az óvodások beis
kolázására kerül sor. A szülőkben él a
szorongás, milyen lesz az iskola, hogyan
állja meg a helyét gyermekük az új
körülmények között. A kisdiákok számára is
meghatározó pillanat az, amikor megkezdik
általános iskolai tanulmányaikat. Az
iskolaválasztás megkönnyítéséhez szeret
nénk segítséget nyújtani.

Városunk legnagyobb általános iskolá
jaként 573 tanuló nevelését-oktatását 45
pedagógus biztosítja, valamint 22 technikai
dolgozó segíti. AHősök úti épületben az l-4.
évfolyam, Jókai és a Fő úti épületben 5-8.
évfolyam diákjai tanulnak.

Első évfolyamon kiemeit feladatunknak
tekintjük az olvasás, irás, számolás biztos
megalapozását. Az alapkészségeken túl
fontosnak tartjuk az idegen nyelv és az infor
matikai alapismeretek oktatását is. Ezért már
első évfolyamtól lehetőséget biztosítunk az
emelt szintú angol, illetve német nemzetisé
gi nyelvoktatásra, egyéni választás alapján.
Negyedik évfolyamtól valamennyi tanuló
tanóra i keretek között tanulja az angol vagy
német nyelvet.

Felső tagozatos tanulóink a bontott ide
gen nyelvi tanórák mellett angol és német

Várjuk mindazokat, akik valami
lyen gyűjteménnyel rendelkeznek és
szívesen találkoznának gyűjtőtár

sakkal. Következő foglalkozás: már
cius I. 17 óra, április 5.17 óra

Március 3. 15 óra
Csak tiszta forrásból... címmel

szomszédolás Mezőberény város
hagyományőrzőivel.

Március 8. 10 óra
Őszidő Nyugdíjas Klub nőnapi és

március 15-i műsoros rendezvénye
ebéddel.

Március 21. 18 óra
Tavaszváró az operett csillagaival
Közreműködnek az Operett

Színház tagjai: Oszvald Marika, Szóka

tehetséggondozáson, szakkörön, nyelvvizs
gára- és középiskolára történő előkészítő

foglalkozáson is gyarapíthatják tudásukat.
Az egészséges életmód keretén belül kis

diákjainkat minden nap jól kidolgozott
tartásjavító gerinc-, illetve nyújtó gyakorla
tokka! és lúdtalpjavító feladatsorokkal
fejlesztjük. Hannadik évfolyamtól testne
velés óra keretében szakképzett úszásoktató
segítségével, heti két órában, valamennyi
tanulónk térítésmentesen sajátíthatja el az
úszás alapjait.

Az iskolai testnevelési órák és sport
foglalkozások keretében a sportolási
lehetőségek széles skáláját kínáljuk diák
jainknak. Az országos második és harmadik
helyezésekkel büszkélkedő tornászainkat,
valamint a kézilabda-, foci- és röplabda sza
kosztály munkáját a Kis Bálint
Sportegyesület támogatja.

A tanulási nehézségekkel küzdő diák
jaink felzárkóztatását logopédus, fejlesztő

és gyógypedagógus segíti. Biztosított a
gyógytestnevelés is.

A tanórai kereteken túl tanórán kívüli
szakköri-, sportköri-, tehetséggondozó- és
felzárkóztató foglalkozásokon mélyíthetik el
ismereteiket diákjaink. Szakköreink:
énekkar, furulya, irodalmi színpad, médía,
újságiró, dekoratőr, infonnatika, hon ismeret,
rajz és tűzzománc. Tehetséggondozásunk
színterei: nyelvvizsga előkészítő, felvételi
előkészítő, tantárgyi foglalkozások.

Julianna, Virágh József
Belépő: 780 Ft, 980 Ft.
25 éves Gyomaendrőd!

A környezet ahol élünk digitális
fotó és filmpályázat.

Várjuk a telefonnal, digitális
fényképezőgéppel, kamerával készült
alkotásokat, amelyek rávilágítanak
környezetünk ártalmai ra. A zsűrizést

követően a legjobbak díjazásban
részesülnek. Beküldési határidő: 2007.
április 10. E-maiI cím:
gyekatmuv@internet-x.hu Ered-
ményhirdetés: április 23-án a Föld
Napja rendezvényen.

Április 2. Városi Bor és
Szárazkolbász verseny

Évek óta eredményesen szerepelnek
tanulóink különböző szintű tantárgyi- és
sportversenyeken, vetélkedőkön. A sza
badidős tevékenységeket, programo
kat Diákönkormányzatunk szervezi nagy
sikerrel.

Iskolánk életéről a SULI-TÜKÖR című

iskolaújság ad tájékoztatást. Szabadidős

programjaink közül a legnépszerűbbek:

Bálint-Valentin Napi Kavalkád, Kis Bálint
Napok rendezvénysorozat, farsang, ját
szóházi foglalkozások, házi versenyek,
vetélkedők, Darvas Tibor Emlékversenyek,
kirándulások, erdei iskola...

Tanító nénik, akik várják akisdiákokat:
Epresi Mihályné, Ilike néni: "Vallom, hogy
az egyik legszebb hivatás az apró gyerme
keket megtanítani írni, olvasni, számolni."

Orbán Józsefné, Rózsika néni:
"Hiszem, hogy nevelni és oktatni szeretettel
és türelemmel lehet."

Tóth Andrásné, Magdika nem:
"Meggyőződésem, hogy jól tanítani csak
szeretettel lehet. "

Sok szeretettel várjuk az érdeklődő

szülőket a NYÍLT NAPOKRA 2007. már
cius I2-13- I4-én az első két tanítási órára, és
a SULIKÓSTOLÓRA, amelyet 2007. már
cius 9-én l5 és 18 óra közötti időpontban

rendezünk meg a Hősök úti isko
laépületünkben.

Kis Bálint Általános Iskola
Nevelőtestülete

Nőnapi köszöntő
"A szép arc minden látvány közül

a legszebb.
s a legédesebb dallam annak a

nőnek a hangja, akit szeretünk. "
(La Bruyére)

A közelgő Nőnap alkalmából e
gondolattal köszöntünk minden
kedves hölgyolvasótl Köszönjük,
hogy vannak nekünk, hogy értel
met adnak életünknek, hogy gon
doskodnak rólunk'

MSZP Városi Szervezete

Földesi Zoltán
MSZP országgyűlési képviselője



Ingyenes apróhirdetések
HÁZ, lAKÁS

Szarvason a Hunyadi u. 24. sz.
alatti ház surgosen eladó,
lakótelepi lakás, vízparti nyaraló
csere is érdekel. Érd.: 20/567-1378

Gyomán az Áchim u. 12. sz.
alatt 70 m'-es házrész eladó a hoz
zátartozó telekkel. 30/9677-703

Gyomán, a Gárdonyi u. 8. sz.
al.att ház eladó. 2 szoba, konyha,
fiirdőszoba, kamra. Gázcsonk az
udvarban. Ir. ár: 5, I millió Ft.
66/282-376

Gyomán, a Hunyadi u. 59. sz.
alatt 3 szoba, összkomfortos,
fclújitott parasztház eladó. Ir. ár:
6,7 millió Ft. 30/545-69-SI

Gyomán, a Tompa ll. 16. sz.
alatt 3 szobás, összközmLives ház
ipari árammal, nagy telekkel
eliluó. 70/225-16-89

Gyomán. a Fő úton vál
lillkozásril is alblmas összkom
Ionos családi ház eladó. Érd.:
70/226-3299

Az Arany 1. u. I(í. sz. alatt 4
szob:'\s összkomfortos családi ház
cladó. Irányár: 9.5-millió Ft. Érd.:
a helyszinen.

Endl'ődön, il Sugár utcában
eladó 3 szobás, összkomfortos,
téglaépitésű ház. Ir. ár: 9 millió Ft.
30/350-11-66

Endrődön, a Csillagos u. 2. sz.
alatti 2 szobás, összkomfortos
kcrtes ház eladó. Ir. ill': 6 millió Ft.
661216-926

Többfunkciós, felújitott,
összkomfortos családi ház eladó
Gyoma központjában. 180 m' (3
szoba+2 fél szoba) + 40 m'
összkomfortos önálló lakrész.
Fűtés: vegyestüzelésű kazán, ill.
gáz Tel.: 70/566-3938

A Rózsahegyi K. u. I. sz. alatt
családi ház, nagy udvarral eladó.
Érd.: 20/361-5736

Az Endrődi u. 31. sz. alatt 2
szobás, kis rezsij? kertes ház kis
udvarral eladó. Irányár: 3,9 millió
Ft. Érd.: 20/361-5736

Öregszőlőben Szőlőskert u. l.
sz. alatt összkomfortos családi ház
gazdálkodásra alkalmas épüle
tckkcl a kondorosi út mellett
cladó. Irányár: 6 millió Ft. Érd.:
66/55-29-208

Fclújított parasztház mel
léképülettel eladó. Irányár: 4,2
millió Ft. Érd.: 20/985-4358

End I'ődön összkom fortos
parasztház gazdasági épületekkel,
gar:izzsal eladó. Irányár: 4,6 millió
Ft. Érd.: 66/282-898,20/245-1262

Gyomán il Bajcsy u. 16. sz.
a Iat t 2 szobás összkom fortos

családi ház nagy portával eladó.
Irányár: 6,6 millió Ft. Érd.:
30/231-8122

Endrődön a vásártérhez közel
2 szobás ház eladó. Irányár: 5,5
millió Ft. Érd.: 20/538-7150,
66/285- 191

l emeletes ikerházban 4
szobás összkomfortos, vegyes
tüzelésü, gázos, házrész parkosi
[ott udvarral eladó. Kisebb csere is
érdekel. Irányár: 13 millió Ft. Érd.:
70/624-7240

Gyomaendrődön a Tanács
utcában lakóingatlan sürgősen

eladó melléképületekkel együtt.
Irányár: 2,5 millió Ft. Érd.:
70/282-2326

Endrődön a templomtól a har
madik családi ház sürgősen eladó,
kisebb csere is érdekel. Il'ányár: 8
millió Ft. Érd.: 70/273-4406

A Polányi M. ll. 44. sz. alatt
parasztház sürgősen eladó. Érd.:
66/285-304

Endrődön a Fő úton 4,5 szobás
tetőteres ház garázzsal, alsóépület
tel, ipari árammal eladó. Érd.:
30/525-0611

Családi ház Gyomán kiadó.
70/226-98-76

Gyomán aKisréti u. 18. sz.
alatt 2 szobás összkomfortos
családi ház melléképülettel, 1500
m' portán eladó. Irányár: 9,5 millió
Ft Érd.: 66/386-101

Gyoma központjában igénye
sen kialakitott, hőszigetelt, 2
szintes családi ház, garázzsal, mel
léképiilettel, ipari árammal eladó.
Irányár: 15 millió Ft. Érd.: 30/342
2869

Gyoma központjában egy
háromszobás és egyegyszobás ház
kizárólag együtt eladó. Irányár:
9,5 millió Ft. Érd.: 30/647-2407

Gyomán a Bercsényi u. 15. sz.
alatt 2 szobás összkomfortos
parasztház garázzsal sürgősen

eladó. Irányár: 4,6 millió Ft. Érd.:
701773-4477

Endrőd központjában 3 szobás
összkomfortos ház melléképület
tel, garázzsal eladó. Irányár: 7 mil
lió Ft. Érd.: 201261-5238

2 szoba összkomfortos családi
ház nagy telekkel eladó. Irányár:
5,5 millió Ft. Érd.: 30/349-2141

Gyomaendrődön a Napkeleti
utcában 2 szobás gázfűtéses csalá
di ház nagy telekkel, melléképület
tel eladó. Irányár: 4,5 millió Ft.
Érd.: 30/230-7967

Gyomán a Kiss Bálint úton
felújitásra váró kocka ház eladó.
Érd.: 30/358-4198, 30/372-0292

Gyomán a fürdőhöz közel

összkomfortos kockaház eladó.
Érd.: 20/362-4274

Endrődön a Nap u. 2. sz. alatt
összkomfortos 3 szobás mel
léképületes ház, kis kerttel eladó.
Irányár: 9,5 millió Ft. Érd.:
30/2099-544

Gyomán 140 m'-es 5 szobás
emeletes ház garázzsal 150
négyzögöl telken eladó. Irányár:
13,5 millió Ft. Érd.: 20/237-9069

Gyoma központjában 3 szobás
120 m'-es lakás eladó vagy kiadó.
Érd.: 20/227-6536, 66/283-943

Gyomán a Kálvin u. 42. sz.
alatti padlásteres családi ház nagy
portával eladó, 3 szobás lakótelcpi
lakáscsere is érdekel. Irányár: 14,5
millió Ft. Érd. 20/774-6921

Kertes ház albérletbe kiadó.
Érd.: 20/335-8558

Az Ifjúsági ltp-en 2+fél szobás
összkomfortos, földszint j lakás
garázzsal eladó. Érd.: 70/7733-659

1,5 szobás földszinti erkélyes~
vásártéri lakótelcpi lakás garázzsalJ
eladó. Érd.: 30/366-7045

Vásártéri ltp-cn 28/B II/6. alat
ti felújitott erkélycs lakás eladó.
Irányár: 7 millió Ft. Érd.: 70/311
62-88

Gyomaendrőd környékén
földet bérelnék.

Érd.: 30/415-4206

Október 6 ltp-cn 4. cmeleti 55
m'-es 1,5 szobás lakús eladó. ÉI·d.:
30/6376-83 I

A Vásártéri ltp-en I szobás
földszinti lakás bútorozottan

kiadó. Érd.: 66/285-535 ~
A Vásártéri Itp-n 2. emeleti 2

szobás erkélyes lakás eladó.
30/9633-124

A Vásártéri Itp-n l. emeleti, 2
szobás lakás eladó. Ir. ár: 7 millió
Ft. Érd.: 20/427-2132

A Vásártéri ltp.en május l-től

3. emeleti albérlet kiadó. Érd.:
70/321-0304

Gyomán teljesen felújított
családi ház, a ftirdő közelében
eladó. Ir. ár: 8,6 millió Ft. Telefon:
30/682-7443

KERT, TELEK,
NYARAlÓ

Endrődön, a Templom zugban
bekeritett vízparti, berendezett
nyaraló eladó. Érd.: 30/9457-148

A Pocosban 1100 m' kert kis
faházzal, fúrotl kúttal eladó.
Irányár: 300 ezer Ft. Érd.: 66/284
242

A Harcsás-zugban 500 négy-

szögöl szántóföld eladó. Irányár
100 ezer Ft. Érd.: 30/230-7967

A Fazekas zugban 209,98 AK
J0,3 hektár és 84,01 AK 4,3 hektár
szántóföld eladó. 30/94-57-148

Danzugon vízparti bekeritetlen
telek sürgősen eladó. Irányár: 700
ezer Ft. Érd.: 30/249-9141

A Pocosban kert gyümölcs.
fákkal, fúrott kúttal eladó. Irányár.
190 ezer Ft. Érd.: 701775-1671

Gyomán a Dobó utcában víz·
parthoz közel 1060 m'-es beke·
ritett, közművesített telek eladó
Érd.: 20/964-2856

Gyomán a Zrinyi u. 43/ I. Sl

alatt bekerített épitési telek fúroü
kúttal eladó. Irányár: 1,6 millió Ft
Érd.: 30/346-2190

A Bónom-zugban egymá,
melletti vízparti tclek stéggcl.
horgászati joggal eladó. Irányár
1,6 millió Ftldb. Érd.: 661285-392

JÁRMŰ
Kerti traktor eladó. Érd.

20/333-2972
Kerti traktor pótkocsi val

rotakapa, Honda kismotor, Babew
jó állapotban eladó. 66/386-500

MZ 250 cm' eladó. Irányár: 40
ezer Ft. Érd.: 661284-440

Fehér Suzui Swi ft 1,3 GL, 4f
ezer km-rel friss műszaki val eladó
Irányár: 850 ezer Ft. Érd.: 30/591·
6669,301218-5958

Négyütemii Trabant leján
miiszakival. üzemképes állapotbar
eladó. 701226-9876

Öreg keleti személygépkocsi
kcresek megvételre (Skod,
Moszkvics, Warsawa), lehe
hiányos roncs is. 30/979-0-696

1993-as Audi 100-as TD
2007. áprilisig érvényes műszak,

val eladó. Irányár: 800 ezer Fr
Érd.: 701550-4319

1,4-es Ford Escort 1 év műsl,

kival, I év zöldkártyával j.
állapotban eladó. Irányár: 600 eze
Ft. Érd.: 70/627-0492

7 éves fehér Suzuki 1300-,
kevés km-rel. vonóhoroggal eladt
Ugyanitt 3 szobás kertes há
eladó. Érd.: 661284-196

MUNKÁT KERES,
KíNÁL

Mcgbízható középkorú hölg
bejárónői és gycl'mekmegőrz,:;

munkát, takaritást, vasalá!
bevásárlást vállal. Érd.: 30/55\
6327

Kisebb kőmüves munká'
hidcgburkolást vállalok. Érd
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irányár: ..

Érdeklödni ..

Aláírás: .

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

Feladó neve: " " .

Címe: " , .

Az apróhirdetés szövege: " " .

FESTŐ
SZAKMUNKÁSOKAT
keresek felvételre!

20/9645260

Kerttulajdonosok
figyelem!

Tűzifavágást, veszélyes
és egyéb fák kivágását,

metszést,
továbbá fűnyírást, kaszálást,

rotálást,
víkend és egyéb telkek

gondozását,
elhanyagolt kertek és porták

rendbetételét vállalom!
Hermann Mihály

20/388-2263

kapható munkanapokon 8-16 óráig a .
Körösi Halászati Szövetkezetben,
Gyomaendrőd, Kossuth u. 27.

Gáton járási engedély

Hirdetésfelvétel!
1elefon:70/22-632-99

alakítható dupla lábzsákos
Bergon babakocsi esővédővel,

táskával eladó. Irányár: 32
ezer Ft. Érd.: 201770-4735

Bontásból ajtók, ablakok,
fürdőszoba felszerelés, 3
fázisú betonkeverő, sza
lagfürész, cirkula köszörű

eladó. Kőműves munka
megrendelhető. 20/800-9087

Nagyméretű konyhaszek
rény, hátipermetező, ftiggöny
tartók, virágállvány, 2 db új
vattapaplan, kézimunka fon
alak eladó. Érd.: 66/283-929

Vásártéri Itp.-en négylaká
sos házaknál felújított garázs
hosszú távra kiadó. Érd.:
66/386-588

1500 db bontott kisméretű

samott tégla eladó. Irányár: 85
Ft/db. Érd.: 20/4767-097

Autóba való hangszórók,
kis hűtőgép eladó. Irányár: 2-6
ezer Ft. érd.: 20/565-6200

Gázkonvektor bontásból
eladó. Irányár: 9-18 ezer Ft.
Érd.: 30/345-6369

30 db méhcsalád eladó
N.B. kereteken vagy kaptárral.
Érd.: 661285-392

Nagyméretű szoba-
növények eladók. Irányár: 7
ezer Ft. érd.: 66/284-620

Hagyományos tárcsás
mosógép, centri fuga, 2 db
gáztűzhely, hordozható csem
pekályha, fatűzeléses sparhelt
eladó. Érd.: 66/284-440

Bálás szalma, szilárd
tüzelésű duka kazán, vi lIany
motor eladó. 66/284-082

Agyneműtartós, ágyaz
ható ülőgarnitúra fotellel
eladó. 66/284-602 este

Titkárnőt
angol-német nyelvtudással,

számítógépes ismerettel keres
faipari, kereskedelmi cég
gyomaendrődi székhellyel.
Logisztikai ismeret előny'

Telefon: 70/33-11-660

Ft/kaptár. 66/284-276
50 literes boroshordó,

benzines amerikai motoros
szivattyú eladó. 66/283-033

Keverék kiskutyákat ela
jándékozunk. Ugyanitt baba
ruhák 5 hónapos korig
megkímélt állapotban eladók.
Érd.: Szélmalom u. 24.

Jó állapotban lévő kiságy,
babahordozó, sport babakocsi,
etetőszék eladó. Érd.: 66/282
253,30/261-5127

AIig használt vegyes
tűzelésű bojler eladó. Érd.:
30/592-6762

2 db használt TV olcsón
eladó. Érd.: 30/206-4858

Keverőtárcsás mosógép,
centri fuga. varrógép, dohány
zó asztal. tv asztal, vas vájú
eladó. Irányár: 9-8-8-2-2 ezer
Ft. Érd.: 66/282-907

Mezőgazdasági fogas,
elektromos kézigyalu. kaktu
szok, tv- tartóoszlop, babako
csi, varrógép, paprikadaráló,
Trabant első futómü, lánc
fürész, gázfőző palackkal,
vashordók, vasvájúk, űstök,

terményzsákok stb. eladó.
Érd.: 66/436-086

JóI szituál t, rendezett
anyagiakkal rendelkező, 40
éves férfi keres házasság
céljából vidám, talpraesett nőt.

Egy gyennek nem akadály.
Fényképes jelentkezéseket
"Csengőd" jeligére a
szerkesztőség eimére várok.

651168173 elvált férfi
keresi korban hozzá illő

vékony testalkatú hölgy tár
saságát. Érd.: 30/811-4708

Téliesíthető, sportkocsivá

EGYÉB

Watt Villamossági Bolt
• Villanyszerelési anyagok
• Kapcsolók, dugaljak, vezetékek
• Izzók, energiatakarékos izzók
• Ipari dugaljak és kapcsolók
• Barkácsgépek nagy választékban
• Háztartási gépek és alkatrészek
Gyomaendrőd, Fő út 2 J4.
Telefon: 66/386-358

30/360-8128
Takarítást, vasalást vál

lal ok. Érd.: 20/337-3502
Leinformálható hölgy

bejárónői, tavaszi nagy-
takarítást, meszelést, idősek

gondozását vállalja. Érd.:
30/858-6082

Szakácsot. pultos lányo
kat, takarítónőt felveszek.
Érd.: 30/943-9576

Veszélyes fák kivágása,
gallyazása, tüzifa felvágása
elérhető áron. 70/283-0347

Szakképzett pedagógus l
10 éves korig gyermckfelű

gyeletet, korrepetálást vállal,
dolgozatok, szövegek
számítógépes kivitelezése.
Érd.: 30/461-8025

Fakivágást, kertek,
udvarok kaszálását v,illalom.
Érd.: 20/246-6992

Bármilyen házimunkát
vállalok, legyen az takarítás,
mosás, vasalás. Megbízhatól
Érd. 70/368-7774

Korrepetálás, felzárkóz
tatás, fejlesztő foglalkozások,
versenyekre való felkészítés
általános iskolásoknak. Érd.:
661285-141, 30/856-3218

Kífogástalan állapotú
járókát, gyermekülést, gyer
mekruhákat fél éves kortól
megvételre keresek. Érd.:
70/587-6804

Fekpad súlyokkal, állit
ható vasbak, villanymotorok
kedvező áron eladó. Érd.:
701217-9662

Jó állapotban lévő

Schwinn-Csepel 20-as,
Remond 16-os fiú kerékpár,
használt 16-fakkos nyúlketrec
eladó. Irányár: 12-7-25 ezer
forint. Érd.: 70/387-6050

Bálás szalma, kisméretű

tégla, villanymotor, házi sza
lámi eladó. Érd.: 66/284-082,
Móra u. 20.

Méhek 15, 18 keretes NB
kaptárban eladók. 32 ezer
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Opel. Jó ötletek - jobb autók.,. .,. .,.

NYILT HETVEGE!
2007. március 10-11.

Várjuk Önt is Mezőtúron az OPEL Szalonban!
Akár 750.000 Ft-os megtakarítási lehetöséggel!
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Felelős szerkesztő: Hornok Ernő Szerkesztőség: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 51.
Telefon: 70/22-632-99 Kiadja: Rekline Stúdió Egyéni Cég. Felelős kiadó: Hornok Ernő

Tudósításunk az újság 4. oldalán!

agyenyeden járt
az állam"

Tudósításunk a lap 11. oldalán!

••
Visszatérünk aszarvasi kistérségbe

Szarvas regszöllöje
lesz yomaendröd

- mondta dr. Kovács Béla

Hitelügyin.t~zés!
KOMOLY BANKI HATTERREL!
Több éves hitel-ügyintézési gyakorlattal,

referenciaval. önalló irodaval rendelkezünk!

500.000 Ft-tól 30.000.000 Ft-ig
FORINT ÉS DEVIZA
ALAPÚ HITELEK!

Hitelkamatok 0,99%; 1,99%; 3,95%-tól!
(éves kamat)

Lakáscélú es szabad felhasznalásu hitelek.
adósságrendezes. terhelt ingatlanra is plusz hitelek.

szocpol. ügyintézes, személyi hitelek. hitelkivaltás, in·
gatlan lízing. vállalkozói hitelek, ingatlanvisszlizing stb.
Lakáscélú hitel törleszlése pL 1.000.000 Fl eselén 20 évre 6.100 Ft/hó.

1.000.000 Fl eseten 25 évre 5.4S0 FVhÓ.

ÚJ AKCiÓ!! ÚJ AKCiÓ!!
2007. ÁPRILIS 15-IG!!!

ERTEKBECSLÉSI. KÖZJEGYZÖI DíJ, BEJEGYZÉSIIL
LETÉK ÉS TULAJDONILAP KÖLTSÉG NÉLKÜL!

MIN. 65.000 FT MEGTAKARfTAS
Egyéb jelentös kedvezmények:

akár teljes banki költségmentesség!
CHF alapu hitelek árfolyam-garanciával is!

Fix havi törjesztéssel!
Épitési és új lakás vasarJasi h;t~/ek soron kívül!

FÉSZEKRAKÓ PROGRAM 35 EVES KORIG
Epilkezes. új- és használt lakás vt/sarlása csctón állami g~r3ncijv;)l.

1Q0,. önerÓvcl. v~gy oneró nelkul IS. 50% szocpollal
Otthonteremtö támogatás 35 éves korig

uj- es használt lakás vásárlása eselen 50% szoc"pollal
Koztisztviseloi ds k6znlk:lfmllzottJ hirQlek állami gnr:Jnci6vol
csak a v.s6roJt Ingatlan fcdezotévc/12.5 M Fl - 25M Fr-Ig

Gyorshitel jelzálogfedezettel, 3.000.000 Ft-ig!
Devizaban, akár arlolyam-garanciaval. egyenletes törlesztési móc!

meJle". egyszerüsitett ér'tékbecslessel. és kozjegyzöi díj nélküli
Soron kivüli elbiralással! (3-5 nap alan)

Hilel1génylés minimalbérrel, vagy jövedelemigazolas nelküll

A hite/ekhez é/etbiztositas nem 5zükseges!
A hltclügyintez S:lZ Ön ktmyelménck és igt5nyénck megfe/e/rScn

/Jkjsán. vagy az irOd::mkb:m történik - szcmtfyrc sZ3botUm!
LcinformtJJhatoak cs mobi/ak vagyunk!

Az clvégzC'tl munk:mkcrt fclcfosségct vtJ//;:J/unk!
HIVJON BIZALOMMAL!!!

(8 rmikor. hetv gén is! Idopont egyeztetcs szükséges!)
ÓNALLO ES FUGGETLEN HITEL/RODA:

Új CiMÜNK: 5650 Mc:.öbertny. Fartun:J l~r 5. (:; SPAR magát1)

Új szolgáltatásunk:
ingatlanközvetítés és értékbecslés

Tóth Jánosné Tóth János Boros Krisztina
üzleti főtanácsadó irodavezető ügyviteli asszisztens

ingatlanközvebtó értékbetSló 06-20/9220-990 IRODA: Fax: 66/424·314
06-20/9376-738 2(11455-1211;701558-9247



Apolgármester fél éve
2 Szó-Beszéd 2007. április

Sokkal nagyobb összefogásra van szükség
a városban - mondja Várfi András

Nyelvtanfolyamok
kezdőtől a nyelvvizsgáig!

...
o
i
o
o...
o

lom a város lakói részéről a
kezdeményezőkészséget. Ezen min
denképpen változtatni kelJ, hiszen a
demokráciában ez a jó döntések alapja.

- A közeljövőt illetően milyen
fejlesztéseket terveznek a városban?

- Mint már említettem működési

hiánya nincs ugyan a városnak, de a
tervezett fejlesztésekből 194 millió
forint hiányzik. Ez azt jelenti, hogy ha
ezt saját erőnek számoljuk és erre
banki hitelt veszünk fel, akkor mintegy
l milliárd forintnyi fejlesztést lehetne
végrehajtani állami pályázati pénzek
ből. A közeljövőben tervezzük új
kerékpárutak tervezését és építését, a
Bánomkertben a szennyvízcsatorna
építését, a belvízmentesítési program
részeként a belterületi holtágak
kotrását, rehabilitációját- mondta
végül Várfi András. H. E.

Gyomaendrőd, Hársfa u. 8/1. T.: 20/9142-122
• kezdőtől az alapfokú nyelvvizsgáig 260 óra
• alapfokútól a középfokú nyelvvizsgáig 260 óra

Diákok részére érettségi felkészítő és felzárkóztató!
A tanfolyamok időtartama szakaszonként:

• kezdő, újrakezdő 15011 00 óra
• nyelvvizsga előkészítő 100 óra
• nyelvvizsga tréning 60/40 óra
• haladó 60 óra
• próba-tanfolyam 30 óra

60 órás angol alapfokú
nyelvvizsga tréning!
Beiratkozás: április 13.

Jelentkezés folyamatosan!
Farkas Margit és Róza Vendel
tanároknál !
Tel./üzenetrögz.: 66/282-686; 20/468-4876, 20/9142-122

E-mailben:margit@aneLhu.vendel@intemet-x.hu
A tanfolyamok helye: Gyoma, Kossuth út 18.

sel meg is tesszük. Nagytakarításról
nincs szó, megválasztásom előtt ezzel
kapcsolatban azt mondtam - talán
éppen a Szó-Beszédnek -, hogy abban
az esetben képzelhető el egyes posz
tokon vezetőváltás, ha
valaki a munkáját nem
megfelelőenvégzi ...

- Az eltelt fél év után
milyen sikerekről számol
hat be polgármesterként?

- Sikernek értékelem,
hogy a nagyon erős kor-
mányzati megszorító
intézkedések ellenére
működési hiány mentes
költségvetést tudtunk
megalkotni és egyhan-
gúlag elfogadni. Sikernek
ítélem az új képviselő

testület munkáját,
valamint azt, hogy a
kistérségi változtatást
megtettük.

- Kudarcokról is be
tud számolni?

- Egyértelmű kudarcot
nem tudok mondani.
Mindenesetre sokkal na
gyobb összefogást szeret
nék a városban. Hiányo-

Múlt év októberétől Várfi András
személyében új polgármestere van
Gyomaendrődnek.A város vezetőjét

az elmúlt hat hónap tapasztalatairól
kérdeztük.

- Milyen várost vehetett át előd

jétől?

- Ha valaki indul egy polgármester
választáson, akkor az valamilyen más
várost akar építeni és nem azt a
várospolitikát akarja folytatni, mint
elődje. Pénzügyileg ugyanakkor nincs
rossz helyzetben a város, és az
elkövetkezendő időkben is úgy kívá
nunk gazdálkodni, hogy ez ne változ
zon. Politikai értelemben nyitottabbak
vagyunk, több ember véleményét
figyelembe vevő döntéseket hozok és
hoz a képviselő-testület.

- A képviselő-testületben a hívein
kívül olykor nehezen tudja meggyőzni

a más pártot és álláspontot képviselő

személyeket. Mi a véleménye a testület
összetételéről?

- A képviselő-testület több párt és
egyesület által támogatott személyek
ből áll, így több féle vélemény is for
málódik a viták során. Véleményem
szerint az új képviselő-testületi tagok
is jól végzik feladatukat, úgy gondo
lom mindegyik képviselővel lehet és
kell is együtt dolgoznom.

- Néhány intézmény élén - idősek

otthona, Liget Fürdő - személycserékre
is sor került az elmúlt hat hónapban.
Folytatódik-e a "nagytakarítás "?

- A személycserékről már a Szó
Beszéd korábbi cikkeiből értesülhettek
az olvasók, így ezzel bővebben nem
kívánok foglalkozni már. További
személycserék is elképzelhetők egyes
intézményekben, hiszen előbb-utóbb

intézményi átszervezésekre kénysze
rülünk. A kistérségi váltást követően

az iskoláink helyzete is változhat, így
módosítanunk kell az intézmények
struktúráján és ezt kellő körültekintés-
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Idén 48 milliós támogatást kap a fürdő
Gazdaságos üzemeltetésre törekszik az új igazgatónő

Endrődiek Baráti Köre
Latorcai lemondott, új elnököt választottak

Szabados Krisztina február l-től 
Furka Sándor korábbi igazgató
lemondását követően - lett a Liget Fürdő
Kft. ügyvezetőjc. Szabados Krisztina
korábban a Liget Fürdő menedzsere
volt. Hozzá tartozott a fürdő reklá
mozása, a vendégek toborzása, és - mint
mondja - a megújult fürdő marketing
tevékenysége. Szabados Krisztinát a
képviselő-testület 2008. május 31-ig
bízta meg a fürdővezetői teendőkkel. Az
új igazgatónővel készítettünk interjút és
kérdeztük terveiről is.

- Miért éppen önre esett a képviselő

testület választása:)

- Automatikusan én léptem a
leköszönt Furka Sándor helyére, hiszen
korábban a helyettese voltam.

- Jövő év május 31-ig tart a kine
vezése. Ez a próbaidő?

- Az idei évi eredmények tükrében
dönt majd a fürdő tulajdonosa, az önkor
mányzat arról, hogy meghosszabítják-e
a szerződésemet, vagy sem.

- Végzeltségét tekintve - éppúgy núnt
elődje, - ön sem víziigyi szakembei:..

- Valóban nincs vízügyi szak
képesítésem, de vannak a fürdőnek

olyan alkalmazottai, akik ehhez a
területhez értenek. Ahhoz, hogya fürdőt

nyereségesen üzemeltessük, nem első

sorban vízügyi szakmai tudásra van
szükség. Én közgazpászként inkább
továbbra is a fürdő reklámozását, a

Budapesten március ll-én tar
totta soron következő összejövetelét
az Endrődiek Baráti Köre.

Dr. Latorcai János elnök nyitotta
meg az ülést, amelyen közel százan
vettek részt. A jelenlévők megem
lékeztek a közelmúltban elhunyt
Császárné Gyuricza Éváról, aki a
titkári teendőket látta el nagy
lelkesedéssel. Róla egy emlékező

filmösszeállítást is látbattak a

Szabados Krisztina: árbevétel
növekedést már csak szolgáltatások

bővítésével lehet elérni...

vendégek jó közérzetének biztosítását
tartom a legfontosabbnak, amellett hogy
a gazdaságos üzemeltetésre is törek
szem.

- Afelújítottfiirdő többek közölt arról
is híressé vált, hogy évről-évre több tíz
millió forintos mííködési támogatást kért
és kapott az önkorll1ányzaltól az adó
fizetők pénzéből. Ön mennyit kért idén
az önkormónyzattól?

- A fürdő idci önkormányzati támo
gatását 7 millió forinttal csökkentették,
így 2007-ben 48 millió forintos

résztvevők. A vezetőség nevében
Tímár Imre számolt be az elmúlt év
munkájáról.

Dr. Latorcai János elnök
lemondása miatt a közgyülésnek
elnököt és titkárt is választani kellett.
A választás eredményeként az elnök
Tímár Imre, a titkár pedig Ladányi
Gáborné lett. Gyomaendrőd min
denkori polgármestere, jelen esetben
Várfi András is tagja az elnökségnek.

működési célú támogatást kapunk, amit
a bérekre és a rezsiköltségekre fordí
tunk. Az idei tervezett árbevételünkről

csak annyit mondhatok, hogy az elmúlt
évhez képest 20 százalékkal több
bevételre számítok. Egyébként árbevé
tel növekedést már csak szolgáltatás
bővítéssel, azaz további fejlesztésekkel
tudunk elérni.

- Hány dolgozó t kell irányítania a
strandon?

- Pillanatnyilag húszan dolgoznak a
furdőben, az április végén kezdődő nyári
szezonban viszont még nyolc fővel

bővül az intézmény létszáma. Nyáron
diákokat is várunk a ftirdőbe szakmai
gyakorlatra.

- Milyen fejlesztések várhatók idén ci

fiirdőben?

- Mintegy másfél millió forintot
tudunk fej lesztésre és karbantartásra
fordítani az első félévben. Idén a nyári
szezon előtt egy infraszaunát építünk be
és egy sószobát is kialakítunk a fedett
részben. A kinti medencék faláról sorra
válik le a csempe. Sajnos ezen a
területen 2004 óta semmiféle felújítás
nem történt, itt már javában folyik a kar
bantartás és javítás. A pancsolóba kis
csúszdát szerelünk fel, a kempingben
pedig bográcsozó helyeket alakítunk ki
és padokat, asztalokat helyezünk el 
mondta Szabados Krisztina.

H. E.

Lehóczkiné nyert
A március 9-én megtartott időközi

választáson 218 szavazattal (51,9%)
Lehóczkiné Timár Irén a FIDESZ
KDNP-Gazdakörök jelöltje nyert a 9.
számú egyéni választókeruletben.

Második helyen a Körösök
Vidékéért Egyesület jelölje Fülöp
Zoltán végzett 124 szavazattal
(29,5%). Őt Dávid Mátyás fuggetlen
jelölt követi 5 I szavazattal (12, J %)
végül Szonda István Gyomaendrőd

Város Fejlődéséért Egyesület jelöltje
17 szavazattal (6,4%).
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Visszamegyünk aszarvasi kistérségbe
Szarvas Öregszöllője lesz Gyomaendrőd?
Gyomaendrőd város képviselő

testülete márciusban két alkalommal
is rendkívüli ülésen tárgyalt a
kistérségi hovatartozás ról.
Ismeretes, hogy néhány évvel ezelőtt

a korábbi polgármester indítványára
a szarvasi kistérségből kivált
Gyomaendrőd és a Békés központú
békési kistérséghezcsatlakozott. Az
azóta eltelt idő bebizonyította, hogy
a kistérség váltás nem váltotta be a
hozzá fűzött reményeket, Gyoma
endrőd ezzel a lépéssel nem jutott
több állami pályázat: pénzhez sem...

Az önkormányzat március 13-án
rendkívüli ülésre hívta össze a
képviselőket, és arról kellett dönteni,
hogy Gyomaendrőd marad-e a békési
kistérségben vagy újra Szarvashoz
csatlakozik.

Várfi András polgármester
elöljáróban elmondta, hogy folytatott
tárgyalásokat a környező telepü
lésekkel, és Dévaványa is támogatta
volna egy - Mezőberénnyel, Körös
tarcsával, Ecsegfalvával, Csárda
szállással - önálló gyomaendrődi

központú kistérség létrehozását. Ám
Mezőberény erre nemet mondott, így
ez az önálló gyomaendrődi kistérség
nem jöhet létre, mert így kevésnek
bizonyul az összlakosság létszáma a
kistérség megalakítására.

- Fontos döntés előtt állunk, hiszen
például számtalan intézmény és hatósá
gi jogkör a kistérségi központokba
kerül, ezért sem mindegy, hogy
Békéshez vagy Szarvashoz tartozik-e
Gyomaendrőd táj ékoztatta a
képviselőket Várfi András.

A képviselők közül Illés János kért
szót először, mint mondta Szarvas szer
inte egy magasabb kategóriájú, szín
vonalasabb kistérségi létet biztosítana,
és ez előnyt jelenthet Gyomaendrőd

lakói számára.
Czibulka György egy olyan

álláspontot képviselt, amely szerint
jobb ha Gyomaendrőd Békés mellett
marad, mert majd egyszer talán létre
jön a Gyula-Békéscsaba-Békés ten-

gely, amiről majd leválik Mezőberény

és akkor Gyomaendrődmegalakíthatja
az önálló kistérséget.

- Ha viszont most leválunk a békési
kistérségről és visszamegyünk
Szarvashoz, akkor az előbb vázolt
elképzelést soha nem tudjuk majd meg
valósítani - állította Czibulka György,
aki szerint Szarvassal nekünk soha nem
volt jó kapcsolatunk ...

Várfi András ezzel kapcsolatban
megjegyezte, hogy a regionálís hul
ladéklerakó és a Liget Fürdő

beruházása a szarvasi kistérség ide
jében valósult meg. A békési kistérség
ben eltöltött évek során semmiféle
fej lesztésről nem adhat számot
Gyomaendrőd.

Dr. Kovács Béla megfogalmazta
azt a véleményét, hogy Szarvas túl
nagy ragadozó Gyomaendrőd számára.
Példát is hozott, mely szerint Szarvas
megszerezte magának a békéscsabai
főiskolát is, a központ Szarvasra került.
Dr. Kovács Béla szerint Szarvasnak
csak arra kell Gyomaendrőd, hogy
meglegyen a kistérség SO ezer fős

lélekszáma. Szarvashoz kerülve
ledarálnak bennünket és Szarvas
Öregszőlőjévé válhat Gyomaendrőd 
figyelmeztetett dr. Kovács.

Szabó Balázsné képviselő kifej
tette, hogy a békésí kistérségnek
gyenge a tőkevonzó képessége és a
népességmegtartó erej e, ugyanakkor
magas a munkanélküliek aránya. A
szarvasi kistérség ezzel szemben erős

tőkebefektetői célpont, speciális ípari,
agrár és idegenforgalmi fejlesztéseket
tud felmutatni. A szarvasi kistérségnek
magas a népességmegtartó ereje és
Szarvas fej lett életminőséget tud biz
tositani polgárainak. Szabóné szerint
egy ilyen kiépítettségű kistérséghez
jobb tartozni, mint a békésihez.

Ekkor újra megszólalt Kovács Béla,
és felhívta a figyelmet arra, hogya szo
cialista kormány a fejletlen régióknak
fog pénzt adni fejlesztésre.

Hangya Lajosné azt a félelmét
fogalmazta meg, hogy szerinte, ha a

Szarvashoz csatlakoznánk, akkor
elvinnék a művészeti iskola központját
is Gyomaendrődről. (? I)

Putnoki László véleménye az volt,
hogy nincs megfelelően előkészítve ez
a téma, hiszen a képviselők nem kaptak
megfelelő írásos anyago t, ami alapján
mérlegelni tudnák a szóban forgó
kistérségek előnyeit és hátrányait.

Néhány képviselő még elmondta
véleményét, majd az ülést döntés
nélkül elnapolták. Így került sor már
cius 21-én ebben a témában egy újabb
fordulóra. Ezen a rendkívüli ülésen
már írásos anyagot is kaptak a
képviselők, akik közül tízen a szarvasi
kistérséghez való csatlakozásra szavaz
tak, hét képviselő pedig a békési
kistérségben való maradásra voksolt.

- A döntés értelmében tehát jövő év
január l-től lehet Gyomaendrőd újra a
szarvasi kistérség tagja. A szarvasiak
értesítettek bennünket, hogy befogad
ják Gyomaendrődöt, a békésiek pedig
tudomásul vették döntésünket
tájékoztatta lapunkat Várfi András pol
gármester.

írja meg véleményét!
szobeszed@index.hu

Látszerész Uzlet
Gyomaendrőd, Hősök útja 53.

Telefon: 66/284-255

• Computeres szemvizsgálat
• SZTK vények beváltása
• Szemüvegek javítása

Várja kedves vásár/óll
Szarka Csilla látszerész mester!
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LeszereIik
a közkutakat

Gyomaendrődön a '90-es évek
elején szüntettek meg több száz
közkifolyót, hiszen akkora a város
ban avezetékes ivóvízhálózatra
történő csatlakozás aránya jelen
tősen javult.

Jelenleg a 6575 gyomaendrődi

lakásból 6195 van lvóvíz-
vezetékkel ellátva. A Békés
Megyei Vízművek Zrt. levélben
értesítette az önkormányzatot,
hogy indokolttá vált az utcai kutak,
azaz a közkifolyók fennmaradásá
nak felülvizsgálata. Több közki
folyóról annak idején leszerelték a
nyomókart a vízmüvek emberei,
ám a lakosság feszítővasakkal

továbbra is használja ezeket. A
város képviselő-testülete hoz
zájárult ahhoz, hogy a vízmí.ívek
77 db használaton kívüli közki
folyót végleg leszereljen a város
területén.

Francia
testvérváros?

Március 5-S-a között a fran
ciaországi Deux Sevres megyében
tapasztalatcsere látogatáso n vett részt
egy Békés megyei delegáció
Domokos László megyegyülési elnök
vezetésével. A delegáció tagja volt
Balog József Szabadkígyós pol
gármestere, megyei tanácsnok, Várfi
András Gyomaendrőd polgármestere
valamint Bornné Dr. Stefkovics
Valéria tolmács.

A látogatás célja a Deux Sevres
Megye szociális ellátó rendszerének, a
megyei útépítés ottani gyakorlatának
megismerése volt. Várfi András pol
gármester beszámolója szerint a láto
gatás során felmerült annak a
lehetősége is, hogy Gyomaendrőd a
későbbiekben a Deux Sevres megyei
Parthenay városával partneri kapcso
latot létesíthetne.

A következő időszakban ennek
előkészítésére újabb találkozókra és
kapcsolatfelvételekre kerül majd sor a
két fél között.

Szó-Beszéd

Újabb eredményes
uniós pályázat

A 2006-ban elnyert 18 millió forin
tos támogatás után most a
Humánerőforrás Operatív Program
keretében kiírt, a halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók integrált
nevelése támogatási rendszerhez kap
csolódóan újabb eredményes pályázatot
nyújtott be a Kis Bálint Általános
Iskola.

Az odaítélt több, mint 15 milliós
összegből a Kis Bálint Általános Iskola
mellett támogatásban részesül konzor
ciumi partnerként a Bethlen Gábor
Szakképző Iskola és Kollégium,
valamint a Margaréta Óvodai Oktató
Közhasznú Társaság is.

A projektben a halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók esélyegyen
lőségének biztosítását kívánják meg
valósítani a három intézményfokozat
együttműködése és intézményfejlesztő

tevékenysége során, az integrált neve
lés kiterjesztésével.

5 éves házassági
évforduló

Szilágyi Sándor és felesége Kiss
!Iona 2007. február 24-én ünnepelte
55. házassági évfordulóját, melynek
alkalmából szívből gratulálunk, jó
egészséget és még nagyon sok
boldogságban eltöltött évet kívánnak:

lányuk Anna, férje Imre,
fiuk Sándor, felesége Gabriella,

5 unokájuk, 5 dédunokájuk.
"Amikor megszólal az orgona zenéje,
Elhangzik mindkettőnk ajkán az igen,
Sorsunk akkor eggyé forr majd össze,
Szeretni akarlak és megtartani örökre. "

Ady Endre

5

Megszűnő szakok
A Városi Zene és Művészeti Iskola

vezetője kérte, hogy a következő

tanévtől megszüntethesse a citeraok
tatást, a báboktatást és a modem 
kortástánc oktatást. Az intézmény
minősítésével kapcsolatban előírás,

hogy megfelelő végzettségű pedagó
gusok alkalmazásával lássa el az
intézmény az adott feladatot. Az isko
la erre való tekintettel kérte az említett
tanszakok megszüntetését.

Családi vasárnap
aDreher Söröző- Étteremben
Április 15. Zsenge zöldborsó leves,
birkapörköll, sósburgonya, csemegeuborka.
Meggyes pite.

Április 22. Tejfölös gombaleves, sajttal
töltött sertésszelet, francia burgonya. Rétes

Április 29. Körösi halászlé, túrós csusza
tepertöveI. Gyümölcs saláta.

Amenü ára: 800 Ft/adag
Étkezési utalványokat elfogadunk l

Telefon/fax: 66/386-444
Mobil: 20/980-8842, 70/36-55-360
E-maii: info@timarpanzio.hu
www.tímarpanzio.hu

Verso Biztosítási
Alkusz Kft.
Generali, Hungaria, Garancia,
AB Aegon, Uniqa, Union, Európa
biztosítások teljes körű ügyintézése.

- kárfelmérés
- korrekt, gyors kárrendezés,
- vagyonbiztosítás

(lakás, üzlet, üzem, stb)
- kötelező felelősség-, Casco-biztosítás
- életbiztosítás
- nyugdíj-előtakarékosság

- egyéb módozatok az ügyfél igényei
szerint.

Gyomaendrődi képviselet:
Kiss lajosné (Éva)
Gyomaendrőd,

Madách u. 2/2.

66/284-989,
20/359-68-42
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Aki másnak vermet ás...
2007. április

Mi a titka annak, hogy,
Magyarország 100 legnagyobb városa
közül, Szarvas városa fejlődött a
legjobban az elmúlt évben? Az Üzlet
társ Magazin által készített elemzés
alapján Szarvas a IDO-as rangsor tava
lyi 63. helyről a l8-dikra ugrott.
Mindezt Magyarország leghátrányo
sabb térségéből,Békés megyéből. Mi a
titka a kirobbanó fejlődésnek?Hogyan
lehet az, hogy míg az ország települé
seinek többségében romlik a helyzet,
Szarvas évről-évre fejlődik? Szarvas
sikerének titka a Fidesz gazdaságpoli
tikai alapelveinek mikroszintű gyakor
lati alkalmazása. Szarvason erős a
közszolgáltatás.

Közszolgáltatások tekintetében két
alapvető modell létezik: az egyikben
magasak az adók és általánosan hoz
záférhetőek a közszolgáltatások, a
másikban pedig alacsonyadóhoz,
kevesebb állami közszolgáltatás társul.

Tulajdonképpen mindkét alternatíva
értelmezhető, de a kormánya lehető

legrosszabb megoldást választotta: a kor
mány ötvözte ezt a két modellt úgy, hogy
kimazsolázta e két modell legked
vezőtlenebb elemeit: megemelte az
adókat, és közben csökkenti a közszol
gáltatások mértékét és minőségét. Amit
ma a kormány művel, az nem csak
mOl'álisan elfogadhatatlan, de gazdaság
politikai szempontból is alapvetően

hibás.
Hazánkban európai viszonylatban is

kiemelkedően magasak az adók, melyet
a legfrissebb 2006-os OECD jelentés is
alátámaszt: több adót fizetünk mint
Svédország. Azonban míg Svéd
országban a magas adószinthez
széleskörű jóléti juttatások, erős közszol
gáltatások, és kiterjedt, alanyi jogon járó
szociálpolitika társul, addig hazánkban a
kormány csökkenti a közszolgáltatások
mértékét és minőségét, korlátozva a
közszolgáltatásokhoz való hoz
záférhetőséget.

De miért is fizetünk adót? Miért
fizetünk társadalombiztosítási járulékot,
ha fizetni kell olyan hagyományosan
ingyenes ellátásokért is, mint az

egészségügy? Miért kell vizitdíjat fizetni
a kórházban, tandíjat a főiskolákon és az
egyetemeken? Miért is vont el a magyar
állam közel 10%-ot az egészségügyből?

Miért kell bezárni iskolákat? Miért kap
nak kevesebb pénzt az önkormányzatok?

Ezekért a megszorításokért
alapvetően a költségvetés egyensúlya a
felelős, a racionális indok ez. De ne
felejtsük el, hogya szocialista-szabad
demokrata kormány 5 évig képtelen volt
egyensúlyban tartani a költségvetést. Ma
pedig, amikor a 6. évben a kormány meg
akarja teremteni az egyensúlyt, ezt úgy
teszi, hogy Európa egyik legmagasabb
adóterhét kevésnek ítélve megszorítá
sokat vezet be, közben "reformokba"
kezd, ami valójában azt jelenti, hogy a
közszolgáltatásokat leépítik olyan szint
re, ami a legkevesebb adót fizető orszá
gokkal hasonlítható össze.

Ez egy feloldhatatlan ellentmondás:
olyan magas adó, mint Ausztriában, de a
közszolgáltatások olyan szűk körőek,

mint Szlovákiában. Ha a kormány azt az
utat választotta, hogy csökkenti a köz
szolgáltatásokra költött pénzt, akkor jog
gal várnánk el, hogy adókat és
járulékokat csökkentsen és garantálja azt
a jövedelmet, ami lehetővé teszi a tár
sadalom legszélesebb rétegének, hogya
közszolgáltatásokat igénybe tudja venni.
De Gyurcsány Ferenc a magyar kormány
nevében kijelentette, hogy 20 12-ig nem
akar adót csökkenteni.

Én úgy gondolom, hogy tarthatatlan
ez az irány. A közszolgáltatásokban,
oktatás, egészségügy, közlekedés és
kultúra tekintetében itt Közép
Európában erős állami közszolgáJtatá
sokra van szükség. Csak az erős köz
szolgáltatás biztosítja az emberek
számára, hogy anyagi helyzetüktől

fUggetlenül hozzájussanak az orvosi
ellátáshoz, oktatáshoz.

Mondjuk ki: van alternatívája a ma
gyar gazdaságpolitikának, van alter
natívája Magyarországnak a közszolgál
tatások tekintetében is: olyan közszolgál
tatásokra van szükség, amely igazodik az
emberek igényeihez, és a nemzeti hagyo
mányainkhoz.

Olyan közszolgáltatásra van szükség,
ahol az oktatás, az egészségügy és a
ktdtúra mindenki számára jövedelemtől

fUggetlenLiI hozzáférhető. A vasúti-, a
közúti- közlekedésnek, a postai szolgál
tatásnak, az államigazgatásnak mindan
nyiunk életmin?séghez kell, hogy hoz
zájáruljon. A közszolgáltatásokból nem
zárható ki senki csak anyagi okok miatt.
Tehát az államnak garantálnia kell a
közszolgáltatások minőségét és hoz
záférhetőségét.

Felelősséget kell vállalni azért, hogy
minél több ember foglalkoztatása
megtörténjen, mely amellett, hogy kívá
natos cél, ez az európai unió irányelve is.
Olyan gazdasági szerkezetet kell kialakí
tani, amely egyre több jövedelmet,
fizetést képes adni az embereknek.
Olyan környezetet kell teremteni, hogy
létre tudjanak jönni új munkahelyek és
emelkedni tudjanak a jövedelmek.
Hiszen a legjobb szociálpolitika az, ha az
állam megélhetést teremtő munkát biz
tosít a polgárainak.

Olyan államra van szükség, amely
ennek érdekében képes együttműködni a
polgáraival, vállalkozókkal, civilekkel,
befektetőkkel, külföldiekkel és
belföldiekkel. Mindezt ma csak egy erős

állam képes csak garantálni, ami gondo
skodni képes, megfelelő minőségű és
hozzáférhető közszolgáltatásokat nyújt
minden állampolgárának: hogy aki dol
gozni akar az munkához juthasson, és
aki önhibáján kívül mégsem tudja ezt
megtenni, annak garantálja az emberhez
méltó életet, amiből ki lehet törni. És ami
a legfontosabb: az államnak olyan
vezetői legyenek, a közszolgáltatásokat
olyan vezetők szervezzék, akik hisznek
abban, hogy az államot lehet jól
működtetni és felelősséget is vállalnak
ezért.

Gazdaságpolitikusként valósággal
lúdbőrözöm, amikor látom, hogy akire
ma rá van bízva az állam az azt állítja,
hogy az állam rossz tulajdonos. Az, akire
ma rá van bízva az állam működtetése,

az azt mondja, hogy az állam rossz
gazda. De akkor miért törekszik minden
áron, minden eszközt szentesítve hata-
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Iomra? Ma a gazdasági folyamatokat
olyan klíentúra vezeti, amely hittel vall
ja azt, hogy az állam rossz és egyúttal
tudatosan a felelősséget is folyamatosan
elhárítja magáról, amire még büszke is.
Mondjuk ki: a mai szocialista
orszáavezetés nem tud kormányozni!b

Úgy tekintenek a közszolgáltatá-
sokra, mint egy vállalkozás szolgál
tatására. Fel akarja számolni a
veszteségesnek ítélt közszolgáltatá
sokat. De a közszolgáltatás nem egyenlő

egy vállalkozás által nyújtott szolgál
tatással. Egy közszolgáltatás nem lehet
csak nyereséges és nem lehet csak
pazarló. A kettő között arányt kell tudni
tartaní. A kOJmány az előző időszakban

5 évig csak pazarolt, most pedig még
nem akarja azt sem biztosítani az
embereknek, amihez joguk lenne.

Tudomásul kell venni, hogy vannak
monopólíumok, vannak olyan tevékeny
ségek, amelyek egy állam létének alap
jait jelentik, ahol nem lehet csak a
megtérülési szempontot érvényesíteni.
Vannak olyan területek, ahol az az ered
mény, ha kevesebbe kerül, mint ameny
nyibe most kerül, de jó minőségű.

Vajon meg lehet valósítani egy ilyen
államot? Igen, erre több példa van
Európában és a világban is: méltányos
állam modell, ahol versenyképes a gaz
daság, nemzeti sajátosságokra és hagyo
mányokra épülő, erős jó minőségű a
közszolgáltatás.

Ezt a méltányos állam modellt,
drasztikus reformok nélkül, adó
csökkentéssei , az adótömeg megtartásá
val és a közszolgáltatások hatékonyabb
működésével el lehet émi.

Azonban amit a kormány csinál, az
éppen az ellenkező irányba mutat. És
nekem egyre inkább az a benyomásom,
hogy abban, amit a kormány ma csinál
abban nem azért nem látjuk az alagút
véaét mert messze van, hanem azértb ,

nem látjuk az alagút végét, mert a kor
mány gödröt ás. És aki másnak vermet
ás ...

Domokos László,
országgyűlési képviselő

Szó-Beszéd

Tóth Dominika és
Juhász Dávid sikere

Március 17-én Budapesten az UTE
megyeri úti sportcentrumában ren
dezték meg az idei évi Judó
Diákolimpia országos döntőjét serdülő

korcsoportban, közel 250 fő

részvételével.
A Kiss Bálint Általános Iskolát két

olyan fiatal képviselte, akik már nem
Gyomaendrődön edzenek és verse
nyeznek.

A 36 kg-ban Tóth Dominika egy
pillanatnyi kétséget sem hagyott
afelől, hogy ezen a napon ebben a
súlycsoportban senki még megszorí
tani sem tudja a hazai versenyzők

közül.Az elmúlt 5 hónap alatt rengeteg
munkát végzett új edzője kezei alatt és
ez meg is látszott teljesítményén.

Az első mérkőzésén a tavalyi
serdőlő magyar bajnok ellen állt
tatamira és a mérkőzés elején mindjárt
egy jukó értékű dobást hajtott végre
rajta. Ezt követte két ún, "morote
saionage" amely közül az első

Wazarit, míg a második már Ippont ért.
A következő versenyző egy budapesti
versenyző volt de l percnél tovább ő

sem tudott ellenállni, mint ahogy a
következő veszprémi és a tavalyi ma
gyar bajnokság ~, helyezett pécsi
versenyző sem. Ot egyébként 18
másodperc alatt verte Dominika. A
verseny végeztével megérdemelten
állhatott a dobogó legfelső fokára.

Juhász Dávid 45 kg-ban nagyon
motiváltan, ragyogó versenyzéssel
szintén iponnal verte az ágán az ellen
feleket. A döntőbe jutásért a sorsolás
szeszélye folytán a szintén ezen ágon
lévő kaposvári versenyzővel vívott
mindeki által "előrehozott döntőnek"

minősülő mérkőzést. Egy erŐsen

vitatható bírói döntést követően az
ellenfele került pontelőnybe és ezt
meg is őrizte a végig szikrázó és telje
sen kiegyensúlyozott mérkőzésen, így
ő került a döntőben.

Dávid 3. helyét egy pillanatig sem
fenyegette veszély az ezért vívott
küzdelmet is hatalmas fölénnyel ipon
nal nyerte. Gratulálunk a ver
senyzőknek és sok sikert a továbbiak
ban is.
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PVC 650 FI/m2 ártól,
1-4 méter szélességben l

TAPÉTA 500 FI/tekercs ártól
kapható l

A PVC házhozszállítása megoldható!
Gellai Miklós· Gyomaendrőd, Fő út 29.

Telefon: 66/285-392

Körösi Weekend
Horgász-, hobby-, és kempingszaküzlet

HORGÁSZFELSZERELÉSEK
teljes márkakínálat! ,

FOLYAMATOS AKCIOK!
Állateledel:
száraztápok, konzervek, fagyasztott
termékek. madár-, rágcsáló eledel. ..

Endrőd, Hídfő út 12. 1: 70/2610-472
Nyitva: 8-17 óráig,
szombat, vasárnap 8-12 óráig

Régi bútorokat,
használati tárgyakat

vásárolok,
készpénzben

a helyszínen fizetek!
Telefon:

30/9-533-594,
30/393-2162

AUTÓSOK
FIGYELEM!
- Környezetvédelmi állapotfelmérés
- Számítógépes futóműbeállítás

- Járműdiagnosztika
- Hibakód-olvasás

Varga Béla,
autószerelő mester
Gyomaendrőd,

Csokonai u. 37. Telefon:
66/386-216, 30/271-1828
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Nyerjen egy különleges Ford Fiesta Magicet!

vodafon

,11'Q_.~

Vodafone Otthon
Egyszerú otthoni m goldások

Otthoni telefon másképp.
:.. VOO.)fOl'\C .ono~lalnlo,)l.;t otlhc .... '" 'ol9tÍ l.Jloo~ I :l

V",f1,J\.,o\ mObl.H:h....oll..lláS "[INt .lIfo9Ó 'Ylc~old,J::.t

'oon,JLu ""l , IT",Jr e.: Or{nOrt t<ele!orwL.u. 1'$, 1I"l!':~U.:''''es

!::ómm~'l s .:tn. ;\ 16 e örwyc V!:l

: 9-1213..30--17

ottf\on---

CUTI Fagyi
AMERIKAI FAGYI

a CUTI Élelmiszer Boltban,
Gyomaendrődön, a Hősök úton!

~ ~(!]~ I ~(])(]) [fű

l1@O ~ ~ ~

Nyerjen egy különleges Ford Fiesta Magicet!

Hogy mit kell ehhez tennie?

na nap 246 liban
16 án és 17 n 917h Ott

Ud lettel

A

Crmunk

Sándor Service Kft.
5310 Kisújszállás, Deák f. u. 69-75.
Telefon: 59/321-134



A Bazalt Mélyépítő és Kereskedelemi
vállalkozás az alábbi munkákat vállalja:

A RAGYOGÓ MOSOLY
MAGABIZTOSSÁ TESZ!

OTP 'hitelakció!

DINYA IMRE
VAS- ÜSZAKI BOLTJA

-:-

OGSZAB,ÁLYOZÁS
Kivehető és rögzített készülékek teljes

választéka az Ön igényeinek IDegfelelően!

A Nyelv felőli fog:.'zabályozá:.'

A Világújdonságnak :.'zámítö DA1VION technika
- jelentősen lerövidíti a kezelési időt

FOGFEHÉRÍTÉS
Ragyogóan fehér fogak 30 perc alatt!

.'Uo ·t 11';lldell Beyolld lámpás foc:fehérítéshe::.
~yémálltkö.·e.\arallY fogéks::.ert ajálldéko::'lInk.'
TEWES KÖRŰ FOC...\SZ TI ELL'T'S

Ózonkezelés Á Fogékszer A Prevenció
Gyermekfogászat A Szájsebészet

Implantológia A Lézerterápia

DR. BÉKÉS OGÁSZAT
5500 Gvomaendrőd,Kossuth u. 30.

Beielentkez~s: (66) 386-532 Áinfo(~('drbekes.hu

Gyomaendrőd.Bajcsy Zs. u. 98. Tel.: 66/282-802

Tavaszi vásárI

".i szépnJf neJJl elég áll1lodo:::;m~ tellni is heli értel

.1 "'''''épet l1ell1 elég cs()dáfl17~ Jl1e.g is kell 6riZIlI~

!zagy együtt élhessiil1k a széppel.'"

- Konyhai kisgépek. konyhafelszerelés

- Csaptelepek

- Fűtés és fürdőszobai szerelvények

- Kerékpárok és alkatrészeik.

- Vasanyagok és zártszelvények.

- Gázkazánok

Is'Jver TEAAAIIOVA'
~ Rigipsfrühw ld AUSTR

~

KIVITELEZÉS • HÖSZIGETELÉS
GIPSZKARTON SZERELÉS • ZSINDELYEZÉS

Gipszkarton 9,5 mm: 1045 Ft/tábla • Gipszkarton 12,5 mm: 1100 Ft/tábla
Gipszk. impregnált 12,5 mm: 1890 Ft/tábla • Estrich beton 624,-/40 kg

HŐSZIGETELŐ AKCiÓ!
Már bruttó. 1477 Ft/m2·tól

Fagyálló csemperagasztók 860 Ft/zsák-tól • Tetőfóliák 80 Ft/m'-től

OSB lapok már 2100 Ft-tól! • Ajtók, ablakok (fa, műanyag)
Bejárati ajtó már 48.000 Ft-tól!

Gyon1laendrőd, Hősök útja 51.
Telefon: 66/282-440, Mobil: 30/332-6075, 30/627-8234

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

- út-, és térburkolatok

kivitelezése

- helyszíni betongyártás

4 m3
/ óra kapacitású mobil

betonkeverövei

- kis és nagyfelületü

aszfaltburkolatok

készítése

===e"""'"Mlna.fletl klvllOlozo

- épületek höszigetelése

- csapadék és szennyvízcsatornák kivitelezése

- gépi földmunkák végzése, gépbérlet

Gyomaendrőd, Kossuth út 52.
Telefon: 66/285-610, 20/9586-037
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Az önkormányzat múlt évben kötött szerződései II.
ll. Erzsébet Liget buszforduló,

buszmegállópár és Vidovszky utca
szélesítés építése

A szerződés összege: 22.139.089 Ft
+áfa = 26.566.918,- Ft

Szerződő felek: Gyomaendrőd

Város Önkormányzata, megrendelő,

Gyomaszolg Ipari Park Kft., kivitelező.

Szerződéskötés időpontja: 2006. május
8. A szerződés időtartama: kezdés 2006.
május 8., befejezés 2006. június 30.

12. Asportcsarnokban eredmény
hirdető berendezés felszerelése

A szerződés összege: 1.650.000 Ft+
áfa = 1.980.000 Ft

Szerződő felek: Gyomaendrőd

Város Önkormányzata, megbízó 
Telelux Kft., megbízott. Szerződéskötés

időpontja: 2006. március 28. A
szerződés időtartama: kezdés 2006.
március 28., befejezés 2006. május 28.

13. Öregszőlői Idősek Otthona
építési munkálatai

A szerződés összege: 15.598.618 Ft
+áfa = 19.498.273 Ft

Szerződő felek: Gyomaendrőd

Város Önkormányzata, megrendelő,

Gyomaszolg Ipari Park Kft., kivitelező.

Szerződéskötés időpontja: 2005.
november 14. A szerződés időtartama:

kezdés 2005. november 14., befejezés
2006. május 31.

14. A Fő úti kerékpárút engedé
lyezési és ajánlatkérési tervdokumen
tációja

A szerződés összege: 4.160.000 Ft
+áfa = 4.992.000 Ft

Szerződő felek: Gyomaendrőd

Város Önkormányzata, megbízó,
Körös-Road Kft., megbízott. Szerző

déskötés időpontja: 2006. március l. A
szerződés időtartama: kezdés 2006.
március l., befejezés 2006. május 30.

15. Az Erzsébet ligeti kerékpárút
engedélyezési tervdokumentációja

A szerződés összege: 2.470.000 Ft
+áfa = 2.964.000 Ft

Szerződő felek: Gyomaendrőd

Város Önkormányzata, megbízó,
Körös-Road Kft., megbízott. Szerző-

déskötés időpontja: 2006. március 27. A
szerződés időtartama: kezdés 2006.
március 30., befejezés 2006. június 30.

16. Liget Fürdő szennyvízmérő és
átemelő építési munkái

A szerződés összege: 3.741.715 Ft +
áfa = 4.677.144 Ft

Szerződő felek: Gyomaendrőd

Város Önkormányzata, megbízó,
Gyomaszolg Ipari Park Kft., megbízott.
Szerződéskötés időpontja: 2005.
október 6. A szerződés időtartama:

kezdés 2005. október 17., befejezés
2006. január 31.

17. Tulipános Óvoda átalakítási
munkái - férőhely bővítés

A szerződés összege: 3.333.333 Ft+
áfa = 4.000.000 Ft

Szerződő felek: Gyomaendrőd

Város Önkormányzata, megbízó,
Gyomaszolg Ipari Park Kft., megbízott.
Szerződéskötés időpontja: 2006. június
23. A szerződés időtartama: kezdés
2006. június 26., befejezés 2006. július
20.

Iciri-piciri versenyek ASzó-Beszéd gazdahírei
A Kis Bálint Általános Iskola

idén februárban Iciri-piciri Mese
mondó és Meseillusztrációs Ver
senyt hirdetett a város valamennyi
nagycsoportos óvodása számára. A
rajzpályázat témája: egy magyar
népmese illusztrálása bármilyen
technikával. Február 20-ig a
település 8 óvodájából összesen 57
alkotás érkezett, amelyeket iskolánk
Hősök úti épületének aulájában állí
tottunk ki.

A kiállítás megnyitására és a
mesemondó verseny megren
dezésére február 27-én délután
keri.il t sor. A sok óvodás gyermek
mellett szülők, nagyszülők, és
óvónénik is szép számmal jelentek
meg. A kisdiákjaink hangulatos
bábelőadása és táncprodukciója után
a rajzpályázat értékelése követ
kezett.

Első lett Varga Boglárka a
Csemetekert Óvodából, második
helyezést ért ej Kereki László a
Margaréta Óvodából, harmadik lett
Sztankó Tamara Selyem úti óvodás,
negyedik pedig Sebők Georgina a

Százszorszép Óvodából. Különdíjat
vehetett át Ignácz Kata és Izsó
Norbert, a Margaréta Óvoda nagyc
soportosai. Az ajándékok kiosztása
utáni szünetben a gyermekek és a
vendégek megtekinthették a kiállí
tott pályaművek et.

A szünet után került sor a mese
mondók bemutatkozására, ahol a
tanító nénikből álló zsűri és a szép
számmal megjelent nézőközönség

előtt összesen 26 nagycsoportos
óvodás mondta el legkedvesebb
meséjét. Az Iciri-piciri mesemondó
verseny eredménye: első Varga Petra
lett a Selyem úti óvodából, második
helyezést ért el Vaszkó Ágnes a
Csemetekert óvodása, harmadik
pedig Weigert Csenge lett a
Margaréta Óvodából. Az ügyes
mesemondók közül Katona Petra
(Szivárvány Óvoda), Dudics György
(Napsugár Óvoda) és Megyeri Milán
(Százszorszép Óvoda) vehetett át
különdíjat. Az Iciri-piciri versenyek
valamennyi résztvevője elismerő

oklevélben és jutalomban részesült.
Kis Bálint Általános Iskola

• Pályázati úton április 9-l O-én meghirdették a gép
támogatások, az erdőtelepítés, mikrovállalkozások
indításához nyújtandó támogatási formákat. Gép
támogatásra 30 milliárd forint körül várható a pályáza
ti összeg. Növénytermesztési gépeknél 25%, állatte
nyésztési és kertészeti gépeknél 35% lesz várhatóan a
támogatás mértéke.

• A területalapú támogatás igénye április elején
indult május 15-i beadási határidővel A támogatási
nyomtatványok átvétele és leadása a falugazdászok
közreműködésével történik. A 200 hektár feletti
gazdálkodók elektronikus úton adják le a területalapú
támogatási nyomtatványokat, amelyről értesítést kap
nak az MVH-tól. A kifliggesztett névsor szerint vehetők
át a nyomtatványok a falugazdászi irodában, ugyanitt a
környezetgazdálkodási idei igénylőlapok is átvehetők.

• A fóldhasználati bejelentési kötelezettségét ren
dezze mindenki a fóldhivatalaoknál, akár saját, akár ha
szonbérelt fcildterü!etről van szó. Legyen napra kész,
mert ez a területalapú támogatást és a gázolaj jövedéki
adó igénylést is egyaránt érinti.

• Az őstermelők 2007-től biztosítottá váltak. Azok
az őstennelők, akik munkahelyük által, vagy saját jogú
nyugdíjuk alapján biztosítottak, azoknak nincs biz
tosítási kötelezettségük. Aki nem tudja, hogy őster

melői tevékenysége után kell-e biztosítási járulékokat
fizetnie, az kérjen tájékoztatást az APEH ügyfélszol
gálatától.
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Testvérvárosi hírek

Sólyom László Nagyenyeden és Torockón
Amagyar államelnök erdélyi látogatása

; f
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Takács Ildikó
Nyugati Jelen

úgy rendelkezett, hogy minden polgár
kalapját levéve köszöntse a kollégium
professzorait. Engedjék meg, hogy
levegyem a kalapomat" - köszöntött az
államelnök. S kell-e ennél nagyobb
elismerés egy iskolának?

A "Magyar Kódex" hatkötetes
díszkiadásának átadása és az iskola
Emlék.könyvébe való bejegyzése után
Sólyom László a sajtónak is elmondta:
mély benyomást tett rá a magyarság e
két őrtornyában tett látogatása.
Gyulafehérvár és Nagyenyed híven
őrzi a sok évszázados alapítványokat,
iskolákat, könyvtárakat. Több száz
diák repül szét innen, tovább folytatva
a munkát. Lenyűgözte az államelnököt
e két város, e két iskola életereje,
ahogy háromszor megújulva viszi
tovább az életet.

A Bethlen Gábor Kollégiumból az
enyedi várba és a vártemplomba
vezetett Sólyom László útja. Itt Popa
Tibor lelkész ismertette a templom és a
város viharos történelmét, kitérve
ennek jelenére is. A 26 ezer főt szám
láló városban 2100 a református, mint
egy 250 a római katoliklIs és ugyannyi
az unitárius vallást gyakorlók száma.
Körülbelül ugyanennyi lélek köszöni a
Magyar Köztársaság elnökének ezt a
magánlátogatását.

Sólyom László márciusi Fehér
megyei látogatásának következő

állomása Torockószentgyörgy, majd
Torockó volt.

Gyomaendrőd, Fő út 224. Telefon: 66/284·916
Garai Sándorné:
Hétfő: 12-17 • kedd: 12-17 • szerda: szünnap • csütörtök: 12-17 péntek: 12-17
Bosnyákné Garai Anikó:
Hétfő: szünnap • kedd: 8-14 • szerda: 11-19 • csütörtök: 8-14
péntek: 11-19 • szombat: 8-11

Minden régi és új vendéget szeretettel várunk!

nem a siránkozás, panasz hangján,
hanem egyszerüen a figyelembe aján
lás szándékával. A rendszerváltás utáni
megvalósításokról, a pályázatok,
támogatók nyújtotta lehetőségekről is
beszélt az igazgatónő, hiszen Apafi
Mihály örökségével sáfárkodtak az
elődök és teszik ezt most is, mert
valamikor elszámoltatnak és meg
mérettetnek. "De jó tudni, hogy nem
vagyunk egyedül" - mondta. Hálájuk
jeiéül László László tanár a fába
faragott Bethlen-címert, Szőcs Ildi kó
az iskola jelenéről szóló kiadványt,
Rácz Levente RMDSZ-elnök pedig az
enyedi várról festett képet adta át a
Magyar Köztársaság elnökének.

Sólyom László meleg hangon
üdvözölte a jelenlevőket, elmondva,
hogy ezen az útján főleg iskolákat láto
gat, mert a magyarság sorsa az oktatá
son múlik. Látogatása időpontja sem
véletlen, március IS-én, minden ma
gyarok ünnepén érzékeltetni szeretné,
hogy Magyarország nem fordított hátat
a határon túli magyaroknak. Civilláto
gatásai, fogadásai és kapcsolattartásai
mind ezt a célt szolgálják. "Sorba
látogatom a szórványvidéket, mert
mindennél többet mond egy kézfogás,
egy uteatábla, az emberek beszéde" 
mondta. Kifejezésre szeretné juttatni,
hogya magyar nemzet egységes, és
ehhez ismét köze van ]848-nak, az
akkori tragikus eseményeknek. Az
Európai Unió, a kisebbségi jogok
fejlődése most utat nyit a kultúrnemzet
összefogására. "Tudom, Apafi Mihály

Anikó Fodrászat

Sólyom László, a Magyar
Köztársaság elnöke március l3-án, az
erdélyi Fehér megyébe érkezett.
Magánlátogatásának első állomása a
Gyulafehérvári Római Katolikus
Érsekség volt. A székesegyház és a
Batthyaneum megtekintése után a
Római Katolikus Teológiai Főiskola

tanáraival és diákjaival találkozott. Ezt
követően Nagyenyedre, a Bethlen
Gábor Kollégiumba látogatott, ahol az
iskola tanári karán és diákjain kívül a
Fehér megyei RMDSZ vezetősége, a
megye magyar alpolgármesterei, a
választmány tagjai, valamint a
környék lejkészei várták. Az elnök urat
elkísérte felesége, valamint Terényi
Ede bukaresti nagykövet és Cseh Áron
kolozsvári főkonzul.

Sólyom László az első magyar
elnök, aki látogatásával a várost és kol
légiumát megtisztelte. Az iskola
épületeinek, az udvarra elhelyezett
emléktábláknak a megtekintése után a
dokumentációs könyvtár kincseit, a
fennmaradt okiratokat, adomány
leveleket, ősnyomtatványokat és más
könyvri tkaságokat Győrfi Dénes
könyvtáros mutatta be.

A kollégium dísztermében a lelkes
taps elcsitulása után a karzatról az
iskolai kórus zengett "áldást
békességet". A 385 éves Kollégium és
a város polgárai nevében Szőcs Ildikó
igazgató köszöntötte az államelnököt.
Beszédében beszámolt az iskola
épületeinek tulajdonviszonyáról, a
református egyháznak visszaszolgálta
tott és a még erre váró épületek lerom
lott állagáról és arról is, hogy az új
tan ügy i törvény értelmében
Romániában a felekezeti oktatás finan
szírozása a magánoktatáséval egyazon
mérce alá kerül, ami pedig súlyos ter
het ró a református egyházra.
Tájékoztatta az elnök urat a környéken
megszűnő magyar tannyelvű

iskolákról, az iskolabuszok hiányáról
és egyéb oktatási gondokról. Mindezt



Márton Gábor, a helytörténész

ornaver eny
ajos olimpikon emlékére

A Falualjai holtág
dilemmája

Hazaérkezvén a gyomaendrődi Körös
soron lévő hétvégi házamba, az utcán
nyaralótulajdonosok csopoliusulására let
tem figyelmes Miután érdeklődésemre

elmondták, hogy valószínüleg valaki
meghibbant az önkormányzat müszaki
osztályán mert a holtág vízszintjét a nor
málisra emelték, szemben az utóbbi évek
gyakorlatával, amire az volt a jellemző,

hogy rendszerint az ellenkezőjét csinálták,
mint amire szükség lett volna.

Na de uraim - csapott a homlokára az
egyik nyaralótulajdonos - volt ám itt egy
polgármesterváltás és nagy való
színüséggel ez lehet az oka, hogy a holtág
vízszintjét helyreállították. Erre, mint a
Gyomai Természetvédelmi Egyesület
elnöke, javaslatot tettem, hogy hagyjuk a
múltal kapcsolatos intrikákat, hiszen mától
már minden rendben lesz, sőt - a hírek
szerint - még a holtág kotrására is sor
kerül.

Hatalmas volt a csalódás, amikor tíz
nap múlva újra csopoliosulás támadt de
már az én hétvégi házam előtt, hogy a
holtág vizét soha nem látott módon ismét
leszívták és, hogy próbáljak meg valamit
tenni azért, hogy a vízszintet állítsák vissza
a nonnális szintre.

Mint már annyiszor az önkormányzat
műszaki osztálya valami dodonai magya
rázattal rendszeresen elutasít bennünket,
ezért nem sok értelmét látom, hogy ebben
az Ligyben az önkormányzat lépcsőit kop
tassam. Mindenestre megígértem az érin
tetteknek, hogy lázasan keressük a
megoldást a holtág ügyében, mielőtt min
den kipusztul belőle.

Mindazonáltal azt gondolom, hogy
szégyen, hogy a város idegenforgami
központjának kellős közepén ennyire
magára hagya város vezetése egy ilyen
gyöngyszemet, ahelyett, hogy minél
gyorsabban rendbetenné és fej lesztené.
Szarvas városa pl. egy ilyen holtágból élet
ben tartja az idegenforgalmát. El kellene
már vetni a korábbi városvezetés azon
elképzelését, hogy hatalmas beruházá
sokkaI összekötni az Endrőd környéki
holtágakat, kvázi a Duna-Majna-Rajna
csatornával, ugyanakkor a város
fej lesztésében kulcsszerepet játszó
gyomai Falltaljai holtágat elhanyagolják

Bozóki László
Gyomai Természetvédelmi Egyesület

Gyomaendrődön

az Ifjúsági Itp-n 72 m2-es,
2,5 szobás

lakás
garázzsal, valamint a Soczó

zugban vízparti 52 m2-es
nyaraló eladó.
Érdeklődni telefonon:

20/374-4122

tatóan magas szintű volt. Büszkék
lehetünk eredményére.

Ugyanez a gyomaendrődi csapat
később Makón, az országos diák
olimpia döntőjén lll-lY. korcsoportban
(10- J 4 évesek) Debrecen és Szeged
mögött a 3. helyet szerezték meg. A
csapat tagjai: Bela Zoltán, Homok
Imre, Kovács Bence, Hangyúsi László,
Bujdosó György, Csatári Mihály és
Czibulka Alex.

Halász István, Diáksport
Bizottság elnöke

regényt is írt, valamint történelmi
témájú novellákat. Ezeket Polányi Éva
mutatta be.

Marci bácsi alapító tagja a
Városunk címü helyi lapnak, ahol
rendszeresen publikál. Az endrődi és a
gyomai focicsapatok történetét is
megírta.

A találkozón a családtagok, volt
kollégák, tisztelők, érdeklődők vettek
részt, akik között ott voltak a régi
kedves tanítványok is. (Internet)

Varga

A Rózsahegyi Könyvtárban 2007.
február 24-én Márton Gábor - vagy
ahogyan mindenki ismeri - Marci
bácsi, kiemelkedő jelentőségű

helytörténeti kutató munkáját Szonda
István mutatta be.

Marci bácsi színesen, élvezetes
stílusban, humoros öniróniával beszélt
arról, hogyan születtek meg ezek az
alapvető jelentőségü, egyedülálló
müvek, melyekből nyomtatásban csak
nagyon kevés jelent meg.

Aparasztfestő Uhrin Péter, a
nemzet színésze Rózsahegyi Kálmán,
a cigányprímás Farkasinszki Imre élet
rajzi regénye mellett, megírta Endrőd

történetét, az itteni iskolák történetét,
az itt élők néprajzát is összefoglalta,
valamint pedagógiai munkáját is
megörökítette. Cserenyecz Éva tol
mácsolásában idézetek hangzottak el a
művekből.

Marci bácsi irodalmi tevékenysége
is jelentős, rengeteg verse mellett

Városunk olimpikonja előtt

tisztelegve Varga Lajos Emlékversenyt
reildeztünk 2007. március l4-én
Gyomaendrődön.

Egyöntetü a vélemény, hogy méltó
volt a megemlékezés, színvonalas volt
a rendezés. Ahhoz, hogy ezt az emlék
versenyt így tudtuk megrendezni,
nagyon sok segítségre, támogatásra
volt szükség. A teljesség igénye nélkül
szeretnék köszönetet mondani
Gyomaendrőd képviselő-testületének,

amely az anyagiak igen jelentős részét
biztosították a Diáksport Bizottság
költségvetésén keresztül. Köszö
netemet fejezem ki a Magyar Torna
Szövetségnek, a Békés Megyei
Diáksport Tanácsnak, a Békéscsabai
Hungarotel Torna Clubnak és a helyi
szponzoroknak, akiknek segítségével
emelni tudtuk a verseny színvonalát.

Külön öröm számomra, hogy
tornászaink kiválóan teljesítettele A
legjelentősebb siker az egyéni
összetett verseny győzteséhez füződik:

Bela Zoltán teljesítménye példamu-
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Fogas kérdések

Lágyan, lézerrel .
" .

A soft laser, vagyis a
lágylézer a többi lézerhez
képest nagyon kis energiával
dolgozik, így a kezelt szö
vetekben nem emelkedik a
hőmérséklet, nem jön létre
látható elváltozás. Ez a
gyakorlatban fájdalomcsil
lapítást, gyulladáscsökken
tést és a sebgyógyulás ser
kentését jelenti. Biológiai
alapja az, hogyalágylézer
gyorsítja az anyagcsere-folya
matokat, javítja a sejtlégzést,
serkenti a fehérjeszintézist, a
sej tosztódást, elősegíti az
érújraképződést, növeli a kol
lagén rostok számát, stimulál
ja az antitestképzést és az
immunfolyamatokat.

Mindez a fogorvosok
számára a lágylézer igen
sokoldalú felhasználását biz
tosítja kezeléseik kiegé
szítésére. A szájsebészeti és
fogászati beavatkozások után
időnként fellépő fájdalmas
duzzanat, táplálkozási nehéz
ség ideje és mértéke a
foghúzást vagy műtétet követő

lézerterápiával nagymérték
ben csökkenthető vagy akár
meg is előzhető.

A gyulladt ínyterületek, a
fogágygyulJadás és a fogíny
sorvadás kiegészítő keze Ié
seként igen hatásos az adott
terület többszöri megvilágí
tása. Kúraszerű alkalmazással
a hatás összeadódik.

A lézerkezelés intenzív
gyógyító hatású a gyulladás
bármelyik szakaszában.

Az ínygyulladás kezdeti
stádiumában (ha egyébként a
fogazat ápolt és a beteg rend
szeres orvosi ellenőrzés alatt

áll) elegendő lehet 3-4 lézeres
kezelés. Nincs mellékhatása,
emiatt nyugodtan alkal
mazható terhességi ínygyul
ladás esetén is, j Iletve gyer
mekkorban a nehéz fogáttörési
problémák megkönnyítésére:
a gyulladt, feszes ínyre sugá
rozva, fájdalomcsillapító hatá
sára a gyermek hamarosan
megnyugszik.

A lézer az aphták, ajakher
pesz gyógyítására is hatásos, a
hámosodást (gyógyulást)
nagymértékben meggyorsítja,
a betegség néhány nap alatt
elmúlik. (Az aphta fehéres,
kissé kiemelkedő, piros udvar
ral körülvett egy vagy több
lencsényi fekély, amely fájdal
mat okoz, esetleg lázzal,
hőemelkedéssel jár.)

Eredményesen alkalmaz
ható a fogsort viselőknél elő

forduló feltörés gyógyítására.
Kiválóan alkalmazható a
szájüregben és a testen bárhol,
bármilyen hám-, illetve
nyálkahártya-sérülés, trauma
gyógyulásának elősegítésére.

A lágylézer kiegészítő

terápia. A szükséges kezelések
száma és gyakorisága a
betegség típusától függ. Egy
egy alkalommal több pont
kezelése is lehetséges - sok
szor szükséges is, - de a teljes
kezelés rendszerint nem több
10-15 percnél.

Ami pedig a legnagyobb
előnye, hogy teljesen fájdal
matlan és hatása már 15 perc
múlva érezhető.

Szilágyi Ágnes
lézerterapeuta

www.drbekes.hu.
info@drbekes.hu

Túzoktojás-mentési program
A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság keretei

között működő dévaványai Túzokvédelmi Állomás 2007
ben is folytatja a fokozottan védett túzok-, tojás- és fészek
mentő programját. A magyarországi állomány 1300 madár
ra tehető, ebből mintegy 360-400-as egyedszámmal
kiemelkedik a Dévaványa térségében élő populáció. A
madarak tojásrakási időszaka ápri Iis-május-június hónapra
tehető és ez egybeesik a gyepek és lucerna első kaszálásá
val. Ez veszélyt jelent az éppen kotló madár és a tojások
épségének. Kérjük a gazdálkodókat és a kirándulókat hogy
vegyék figye
lembe az aláb
bi javaslatokati

Lássuk mit
tehet Ön a
túzok meg
mentéséért:

A takar-
mánynövények
kaszálásakor
és tárcsázáskor
úgy mozogj on
a táblán, hogy
ne szorítsa be a madarat körkörösen egyre kisebb helyre,
inkább a tábla széle felé haladjon.

Használjon láncos vadriasztót, így elkerülhető a sajnos
egyre többször megtörténő kotló madár elkaszálása.

Ha a mezőgazdasági lTILlI1kát végző géptől túzok repül
fel és a fészek láthatóvá válik, kéljük hagyja abba a munkát
és hívja a területi túzokvédelmi szakembert.

A fészek környékét vágja körbe úgy, hogy legalább
IOOx I00 méteres kaszálatlan növényzet maradjon
körülötte, ezzel egy védőzónát biztositva a fészeknek. A
fészek 300-400 méteres körzetében a szakember
megérkezéséig szüneteltesse a munkát.

Kéljük a tojásokat ne fogdossák, ne rázogassák, mert ez
a tojásban lévő embrió elhalását okozhatja. Többet ne men
jen a fészekhez, mert ha a madarat újra leugrasztják a
fészekről, véglegesen elhagyhatja. a tojásait.

Ha legeltetés, gomba szedés, közben bukkanna
fészekre, esetleg csibét talál, akkor a csibéket vagy a tojá
sokat hagyja a helyszínen. Értesitse a területi túzokvédelmi
szakembert, Kérjük hagyja el a területet, mert a tojó vissza
fog térni a csibéihez.

Elsődleges cél a túzok élőhelyén való védelme, de
sajnos előfordul, hogy a madár végleg elhagyja a fészkét a
zavarás miatt. Ilyenkor lép közbe a Dévaványai
Túzokvédelmi Állomás és gyűjti be az elhagyott tojásokat,
majd a szakszerű keltetést követően a madarak egy 400 ha
os körbekerített terűleten felkészülhetnek a szabad életre.

Köszönjük, hogy Ön is tesz azért, hogy ez a ritka pusz
tai madár, még sokáig a magyar táj büszkesége maradhas
son. Túzokvédelmi szakemberek: ezi frák Gábor: 30/425
Ol00, Lengyel Tibor: 30/475 1778

Czifrák Gábor,
területi felügyelő



Ingyenes apróhirdetések
HÁZ, lAKÁS

Gyomaendrődön 3 szobás
családi ház eladó. Irányár: 3 millió
Fl. Érd.: 70/612-3428

Endrődön a Blaha úton 2
szobás összkomfortos családi ház
eladó, lakótelep i lakás csere is
érdekel. Érd.: 20/537-5919

A Rózsahegyi K. u. I. sz. alatt
családi ház, nagy udvarral eladó.
Érd 20/361-5736

A Polányi M. u. 44. sz. alatt
parasztház sürgősen eladó. Érd.:
66/285-304

Endrődön a Fő úton 4,5 szobás
tetőteres ház garázzsal, alsóépü!ct
lcl, ipari árammal cladó. Érd.:
30/525-6611

Endrődön belülről teljesen
felúj itott családi ház parkosított
kerttej eladó. Irányár: 8 millió Ft.
Érd.: 30/60-66-109

Besenyszegen 3 szobás családi

ház sürgősen eladó. Érdeklődni:

70/612-3428

Bescnyszegen az Ady E. u. 17.

sz. alatti ház nagy portával eladó.

Érd.: 70/634-7770, 70/270-3202

Gyulán 2 szobás összkomfor
tos ház eladó. Irányár: 10,5 mi II ió
Ft. Érd.: 20/477-2864

Gyomán a Mikszáth úton
összkomfortos ház nagy mel
léképülettel eladó, lakótelepi
lakást beszámítok. Irányár: 10 mil
lió Fl. Érd.: 20/442-8362

Endrődön a Napkeleti úton
belülről felújitott, gázkonvektoros
2 szobás ház eladó. Érd.: 70/261
4329,70/7732-949

Gyomán a Hunyadi úton l

szoba konyhás, ft.irdőszobás,

gázfűtéses parasztház mel

léképülettel eladó. Irányár: 4,5
millió Ft. Érd.: 30/507-8678

Gyomán az Arany 1. u. 16. sz.
alatt 4 szobás összkomfortos ház
eladó. Irányár: 9,5 millió Fl. Érd.:
a helyszínen

Gyomán a Kálvin u. 42. sz.
alatt padlásszobás családi ház
nagy portával eladó. Irányár: 14,5
millió Fl. Érd.: 20/774-6921

Gyomán ikerházban 4 szoba
összkomfortos, szuterénos, gáz és

vegyes tüzelésű házrész parkosi
tott udvarral, melléképülettel

eladó. Csere is érdekel. Irányár: 13

millió Ft. Érd.: 70/624-7240

Endrődön a Temető u. 2. sz.
alatt komfortos parasztház

(fúrdőszoba, szennyviz, vilJany
fűtés) eladó. Érd.: 701772-0503

Endrődön a Babits u. 23. sz.
alatti ház eladó. Érd.: 30/602
7744, 70/7055-906

Azonnalí beköltözéssel ház
eladó 550 m'-es, két utcára nyíló
telken. Víz az udvarban, gáz, asz
falt Úl. Irányár: 2 millió Ft. Érd.:
30/354-4166

Endrődön 3 szobás, 100 m'-es
összkomfortos családi ház eladó.
Irányár: 8,8 millió Ft. Érd.:
30/319-2131

Gyomán a Hunyadi u. 59. sz.
alatt 3 szobás összkomfortos,
felújított parasztház eladó. Irányár:
6,7 millió Ft. Érd.: 30/545-698J

Gyomán a Körös sor 14. sz.
alatt fellljitott, összkomfortos
családi ház melléképülettel, fúrott
kúttal, gondozott kerttel eladó.
Irányár: 10 millió Ft. Érd.: 30/570
6403

Gyomaendrőd környékén
fóldet bérelnék.

Érd.: 30/415-4206

Gyoma központjában 3 szobás
120 m'-es lakás eladó vagy kiadó.
Irányár: 10 millió Ft. Érd.: 20/227

6536, 66/283-943

AKolmann ltp.-en 2. emeleti

2,5 szobás erkélyes lakás eladó.
Irányár: 9,5 millíó Ft. Érd.:
30/440-2738,30/497-2113

A Liget Fürdő közelében 2
szobás konvektoros családi ház
eladó. Irányár: 7,5 millió ft. Érd'.:
66/284-925, 70/275-8736

Gyomán a fürdőhöz közel
összkomfortos családi ház eladó.
Irányár: 8 millió Ft. Érd.: 20/362
4274

Gyomán a Zrínyi u. 34. sz.

alatt ház dupla portával eladó.

Irányár: 8 millió Ft. Érd.: 70/203
3726

Endrőd központi részén
összkomfortos hosszú parasztház

gazdaságí épülettel, garázzsal
eladó. Irányár: 4,6 millió Ft. Érd.:
66/282-898, 20/245-1262

Hunya külterületén összkom
fortos ház eladó. Irányár: 2,3 mil
lió Ft. Érd.: 70/941-2829

Gyomán a Kiss B. u. 35/1. sz.
alatti kertes családi ház hosszú
távra kiadó. Érd.: 66/386-980,
30/6190-570

Gyomán a Tompa u. 16. sz.
alatti 3 szobás összközműves ház

ipari árammal, nagy telekkel

eladó. Érd.: 70/225-1689,66/282
645

Gyomán a Petőfi u. ll/l. sz.
alattí ház eladó. 2 szoba, kicsi
udvar. Irányár: 7,2 millió Ft. Érd.:

66/386-808

Gyomán 2 szoba összkomfor
tos parasztház sürgősen eladó.

Irányár: 5,5 millió Ft. Érd.: Hősök

u. 105.30/361-2783
Endrődön a Nap u. 2. sz. alatt

összkomfortos 3 szobás ház mel
léképülettel, kis kerttel eladó.
Irányár: 9,5 millió Ft. Érd.: a
helyszínen, 30/2099-544

Nagylaposon a Mester u. 4. sz.
alatti koekaház eladó. Irányár: 2,5
millió Ft. Érd.: helyszínen.

Gyomán a Hősök útján családi
ház nagy portával, iparí épülettel
eladó. Érd.: 20/461-2327

A Vásártéri ltp.-en május l-től

1,5 szobás lakás kiadó. Érd.:
70/321-0304

Október 6 Itp.-en 4. emeleti 55
m'-es 1,5 szobás lakás eladó. Érd.:
3O/63 76-83 I

A Vásártéri ltp-en 3. emcleti 2
szobás, felújított lakás eladó. kicsi
kertes ház csere érdekel. rrányár: 7
millió Ft Érd.: 20/958-9337,
20/961-3386

Vásártéri ltp-n albérlet kíadó.

30/326-2601

Lakótelepi lakás és vízpartí
nyaraló sürgőscn eladó. Érd.:

20/567-1378
A Vásártéri Itp.-en a 4 lakásos

házaknál felújitott garázs hosszú
távra kiadó. Irányár: 6500 Ftlhó.
Érd.: 66/386-588

A Vásártéri ltp-en 1,5 szobás
középső lakás eladó. Irányár: 6,2
millió Ft. Érd.: 70/210-1854

A Vásártéri ltp-en I szobás
földszínti lakás bútorozottan
kiadó. 66/285-535, 30/388-5420

Gyomán a Vásártéri ltp-en 2.

emeleti 2 szobás, erkélyes lakás
eladó. Érd.: 30/9633-124

Gázfűtéses, bútorozott szoba

hosszú távra kiadó. Irányár: 14
ezer Ft. Érd.: 66/283-987

KERT, TELEK,
NYARAlÓ

Gyomán a Zrinyi u. 43/1. sz.
alatti bekerített építésí telek, fúrott
kúttal eladó. Irányár: J,6 mil/ió Ft.
Érd.: 30/346-2190

A Pocosban 1100 m' kert kis
faházzal, fúrott kúttal eladó.

Irányár: 300 ezer Ft. 661284-242
A Harcsás-zugban 500

négyszögöl szántóföld eladó.
Irányár: 100 ezer Ft. 30/230-7967

Gyomaendrődön tanya nagy
udvarral, 1,5 ha földdel eladó.

Érd.: 30/342-8846

Kecsegési holtágnál vízparti

nyaraló horgászat i joggal eladó.
Irányár: 4,8 millió Ft. Érd.:
Mikszáth u. 30.

Németzugi sor I. sz. alatti
ingatlan eladó. Irányár: 1,5 millió
Ft. Érd.: 661283-124

A Bónom-zugban egymás
mel/etti vízparti telek stéggel.
horgászati joggal eladó. Irányár:
1,6 millió Ftldb. Érd.: 661285-392

BaJatonFüreden hegyoldalban
kétszintes, panorám ás nyaraló
garázzsal, pincével, szőlővel

eladó. Irányár: 13 millió Ft. Érd.:
66/284-469

Gyomán a téglagyári úton a
temetővel szemben 8200 m' udvar
eladó. Irányár: 1,5 millió Ft. Érd.:
30/3326-075

Gyomán a Bánomkertben
4498 m' szántóróld, 2249 m' zárt
kert, vályog épiilettel, ásott kúttal,

30 db termő gyümölcs fával eladó.
Érd.: 30/548-3475

JÁRMŰ
Malaguti robogó eladó.

Irányár: 95 ezer Ft. 70/612-3428

MTB 24-es kerékpár eladó. Ir
ár: 10 ezer Ft Érd.: Gye. Jókai u. 9.

Piaggio és Suzuki Echo, 2
kerék, 50-es blokk eladó, cserébe

birka is érdekel. Érd.: 66/282-156
7 éves fehér Suzuki 1300-as

kevés km-rel, vonóhoroggal eladó.
Ugyanitt 3 szobás kertcs ház
eladó. Érd.: 661284-196

Simson robogó, bukósisak
eladó. Érd.: 70/563-6358

MUNKÁT KERES,
KíNÁL

Kisebb kőműves munkát,

kockaházak hőszigetelését, hideg

burkolást vállal ok. Érd.: 30/360·
8128

Takaritást, vasalást, hétvégén

gyermekfelügyeletet vállalok.
Érd. 20/333-2972

Leinformálható hölgy
bejárónői, tavaszi nagytakarítást,
meszelést, idősek gondozását vál
lalja. Érd.: 30/858-6082

Veszélyes fák kivágása,
gallyazása, tüzifa felvágása
elérhető áron. Érd.: 70/283-0347

Bejárónői munkát, gyermek

felügyeletet, szórólapozást vál
lalok. Érd.: 30/387-8320

Kertek udvarok szantasa,

marása, egyengetése, ftivesitéshez

gépi talajelőkészítés.66/386-053
Takarítást, mosást, vasalást.

gyennek és idősek felügyeletét
vál/alom. Érd.: 66/284-252

Szappanfőzést vállalok. Érd.:
66/284-252



Watt Villamossági Bolt
• Villanyszerelési anyagok
• Kapcsolók, dugaljak, vezetékek
• Izzók, energiatakarékos izzók
• KÉZISZERSZÁMOK
• Barkácsgépek nagy választékban
• Háztartási gépek és alkatrészek
Gyomaendrőd, Fő út 214.
Telefon: 66/386-358

-----~-------~~-~-------~=~-----,

Irányár: .

Érdeklődni: .

Aláírás: .

Kerttulajdonosok
figyelem!

Tűzifavágást, veszélyes
és egyéb fák kivágását,

metszést,
továbbá fűnyírást,

kaszálást, rotálást,
víkend- és egyéb telkek

gondozását,
elhanyagolt kertek

és porták
rendbetételét vállalom !

Hermann Mihály

20/388-2263

Gyomán
a Pásztor J. úton

az Üvegház Bisztró mellett

200 Woz-es
üzlethelyiség

kereskedelmi
és raktározási célra

kiadó.
Érd.: 20/374-4122

A Kner Tánc-Sport Egye

sület köszöni mindazok segít
ségét, akik 2005. évi adójuk

l %-át egyesületünknek fela
jánlották. Az így befolyt 99325

forintot táncoktatásra és tánc

cipők vásárlására fordítottuk.

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

Feladó neve: .

Címe: .

Az apróhirdetés szövege: ..

Hirdetéseik az interneten
is olvashatók!

www.szo-beszed.hu

tuszok. tv-tartó. babakocsi,
paprikadaráló, láncfűrész, vashor
dók, vasvájúk, termény zsákok,
Trabant első futómű stb. eladó.
Érd.: 66/436-086

Fémvázas 20V-os kukorica
morzsoló, orosz egyhengeres szi
vattyú eladó. Érd.: 66/284-262

Textina 3 szálas ősszeállitó

varrógép eladó. Irányár: 60 ezer
Ft. Érd.: 30/549-0220

Hajdúsítás, hosszabbítás, afro
fonás, levágott hajat veszek. Érd.:
30/315-1056

56 éves nő barátot keres.
"Segitsünk egymásnak". Érd.:
30/613-5685

Kárpótlási jegyek legesleg
magasabb áron történő vásár
lása, azonnali fizetéssel. 70/248
4524. Hívjon bizalommal!

Intel Pentium M780, 1866
MHz, 60 GB HDD, RAM: 512
MB, ATI MOBILITY RADEON
X700, )5"-is monitor, DVD író,
infra port, 3 ín 1 kártyaolvasó, 4
db USB 2.0, modem 6600 mAh
akku, táska, másfél éves gép
kitűnő állapotban eladó. Irányár:
160 ezer Ft. Érd.: 30/604-8391

Ágyneműtartós, rugós heverő

eladó. Irányár: 10 ezer Ft. Érd.:
66/285-932

Gázkonvektorok és fürdő

szobai vízmelegitő eladó. Érd.:
661285-676

Márkás használt ruhák eladók.
Minden db 500 Ft. Érd.: Csillagos
u. 16.

66/284-276
Barna mázas új tetőcserép,

régí lécezésű, hófogós eladó. Érd.:
30/604-8391

Büféberendezés eladó: pul
tok, hűtők, mosogatók, asztalok,
székek. Finn-relax, 5 személyes,
8 kW-os káJyhával szauna
kompletten eladó. Irányár: 350
ezer Ft. Érd.: 30/3326-075

Elöltöltős automata mosógép,
j 20 literes fagyasztószekrény
eladó. Irányár: 25-15 ezer Ft. Érd.:
66/386-253

2 db gyermek kerékpár eladó.
Irányár: 3-6 ezer Ft. Érd.:
70/9457-560

6-14 éves korig alig használt
ruha, cipő, kabát, görkori, jégkori
eladó. Érd.: Kálvin u. 36.

Jó minőségű szilvacefre eladó.
Érd.: 66/282-052, Nagy Gáborné
Őszi Napsugár Otthon

Profi mobil pennetező eladó.
Érd.: 20/523-2762

Konyhabútor, szekrénysor,
szőnyegek, gáztűzhely, fagyasz
tóláda, tv eladó. 20/364-0639

Franciaágy, szőnyegek,

bútorok eladók. Érd.: 30/664-7348
Barnett 50 fontos húzóerejű

csigás íj eladó. Irányár: 30 ezer Ft.
Érd.: 301256-8597

5 q utánfutó, gyerekheverő,

kukoricamorzsoló, 190 cm-es
radiátor eladó. Érd.: Árpád u. 9-l.

2 db TV olcsón eladó. Érd.:
30/206-4858

30 db méhcsalád N.B
kereteken vagy kaptárral eladó.
Érd. 66/285-392

Használt Energomat automata
mosógép, bontásból fürdőkád

eladó. 20/341-0779
Lajta típusú 16 soros csúszó

csoroszjás vetőgép eladó. Érd.:
20/537-5919

Autógumik 175170 R 13, ter
ménydaráló 220V-os, Junoszty tv,
konyhaszekrény, hűtőszekrény,

DVD író eladó. Irányár: 2-5-10
13-20 ezer Ft. Érd.: 20/96-14-336

Marhaitatót vagy tiszta
vashordókat vennék. 30/219-2971

7 mázsás mérleg, mezőgazd.
Fogas, galambszállító ketrec, kak-

EGYÉB

Korrepetálás. felzárkóztatás,
fej lesztő foglalkozások, verse
nyekre való felkészítés általános
iskolásoknak. Érd.: 66/285-141,
30/856-3218

Gyomaendrődi nyári ídegen
vezetésre munkatársat keresek.
Diák is lehet. Érd.: Tourinform
Iroda, 30/6647-144

Új Avon koordinátor Gyomán.
Csapatomba tanácsadónőket kere
sek. Házhozszál!ítás, jutalék,
ajándékok, kedvezmények. Érd.:
70/527-3156

Megbízható hölgy gyermek
felügyeletet, bevásárlást, mosást,
vasalást, takarítást vállal. Érd.:
30/559-6327

Ősterme!ők, magánszemé-
lyek, egyszeres könyvvezetők tel
jes körű könyvelését, elektronikus
adóbevallás, járulékbevallások ké
szítését vállalom. 66/386-613

Takarítást vállalok, meg
bízható becsületes nő. Érd.:
70/545-5399

Pultos lányokat, felszolgálót,
szakácsot felveszünk. Érd.:
30/9439-576

Kaszálást kedvező áron vál
lalok. Érd.: 30/307-7225

A Volley Röplabda
Sportiskola röplabdázásí lehe
tőséget biztosit lányoknak a városi
sportcsamokban. Elsősorban 10
14 éves, magas, jó mozgású
gyerekek jelentkezését várjuk, de
bárki jelentkezhet, aki ez iránt a
sportág íránt érdeklődik. Edzések:
kedd és csütörtök 17-18.30-ig.
Havi tagdíj: 2000 forínt.

Stabil, jó állapotú női kerékpár
olcsón eladó. Érd.: 30/553-0045

Emeletes ágy, íróasztal,
gáztűzhely, 11űtőszekrény eladó.
Érd.: Bajcsy u. 36. 30/694-6210

Asztalok, székek, fotelek,
szekrény, rokkant tolószék eladó.
Érd.: 30/981-0025

Tanyasi hízó eladó 110-150
kg-ig. Érd.: 66/282-468

20 család méh NB kaptárban,
hárs NB keretek eladók. Érd.:
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Felelős szerkesztő: Homok Ernő Szerkesztőség: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 51.
Telefon: 70/22-632-99 Kiadja: Rekline Stúdió Egyéni Cég_ Felelős kiadó: Hornok Emő

/jfYOMAENDRÖDI,
SZO-

Hitelügyin.t~zés!
KOMOLY BANKI HATTERREL!
Több éves hitel'ügyintézési gyakorlattal.

referenciával. önálló irodával rendelkezünk!

500.000 Ft-tól 30.000.000 Ft-ig
FORINT ÉS DEVIZA
ALAPÚ HITELEK!

Hitelkamatok 0,99%; 1,99%; 3,95%-tól!
(éves kamat)

Lakáscélú és szabad felhasználású hitelek.
adösságrendezés. terhelt ingatl;:mra ls plusz hitelek,
szocpol. ügyintézés. szemelyi hitelek. hitel kiváltás,

ingatlan lizing. vállalkozói hitelek. ingatlanvisszlizing.
Időskori jelzálog járadék, életjáradék stb.

Lakascélu hitellorlesztése pl,; 1.000.000 FI eselén 20 évre 6.100 Ftlhó,
1.000.000 Ft esetén 25 evre 5.480 FVho.

FOLYAMATOS AKCiÓ!!!
(ALAPKAMAT+KEZELESI KÖLTSEG- KEDVEZMÉNY.

EGYEB BANKI KÓLTSEGEK JELENTŐS KEDVEZMÉN
NYEL. AKÁR TELJES BANKI KÓLTSÉG

MENTESSEGGEL HITEL TipuSÁTOL FÜGGÓENJ

AKTUÁLIS AKCIÓINKROL BÁRMIKOR SZEMÉLYESEN
TÁJÉKDZTATJUKJ

CHF slspü hilelek árlolyam-garanciával is!
Fix havi törlesztéssel!

Építési és új lakás vásárlási hilelek soron kívül!
FESZEKRAKÓ PROGRAM 35 ÉVES KORIG

Épít~. uj- és hasznilt/ kas vjsér1 eseten jtl mi g rlnei val,
lO oneruvel vagy OneI"Ó nelkul IS SO szocpollal

Otthontcrcmtö támogatás 35 éves korig
üj- és hasznalt lakás vásárlása csetén 50'% szoc-pollal

Konl ztv;S~'Oi ~S k~lk"Jmazott.ihllc/ k dllami g:mmc/811:J1
cuk. v.sar01l ;n9811.n ,tKkzc'~lIof 12.5 Af Fl- 25M Ft-ig

Gyorshitel ielzálogfedezettel, 3.000.000 Ft-ig!
DevIzaban, akar arfolyam-garaneiaval. egyenletes lörlesztési mOd

mellen. egyszerüsitelt ertekbecslessel, és kozjegyzői dij nelkul!
Soron kivuli elbirn/assal! (3-5 nap alan)

Hilellgényles minimalberre/. vagy jövedelemigazolás nélkulI

A hite/ekhez életbiztosítás nem szükséges!
A hitefugyint US It: On ktnyttfm n~1r ~S ig nyenek megfefclóc:n

'3k~s:Jn. v3gy .az irod nkb n tort. ník - szemelyre SZ3bon:m!
Leínform fh tOllk U mobllak vagyunk!

Az e/lltgzerr munUnktl1 t ICIOS$égcl v:JJI/J/unk!
HIVJON SIZALOMMAL!!!

(BJJrmlkor. hétv gen is' Idöpont ttgyrz'~ttsszuk.s ~s.')

ÓNALLD ES FÜGGETLEN HITELfRODA:
UJ CIMONK: 5650 M zOMrtny. Fo11un3 tcr 5. (lJ SPAR mogott)

Új szolgáltatásunk:
ingatlanközvetítés és értékbecslés

Tóth Jánosné Tóth János Boros Krisztina
üzleti főtanácsadó irodavezető ügyviteli asszisztens

il'jjatlankÖlVelnö értékbecslö 06-20/9220-990 IRODA: fax: 661424-314
06-20/9376-738 2G'455-1211; 70058-9247

Ára: 189 Ft,
SZED

125 éves a Kner Nyomda
Az Országos Széchenyi Könyvtár díszrermében
május15-én délután 2 órakor Esterházy PéTer nyitja
meg az "Egy nyomdamú71ely tirkiból- 125 éves a
Gyomai Kner Nyomda" címíí kiállítást, melyer cl

nyomda alapításának 125 éves jubileuma alkalmából
rendemek.
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Kiváló Építési Termék díjat kapott a Németh Klt.
Kiváló Építési Tennék díjat kapott

nemrégiben a gyomaendrődi Németh
Nyílászárógyártó és Forgalmazó Kft.
Az erről szóló védjegy bizonyítja, hogy
mostantól hivatalosan is a mínőség elis
mert képviselői közé tartoznak. Ajelen
leg 30 dolgozót foglalkoztató cég
müanyag ajtókat, ablakokat, teraszaj
tókat és télikerteket gyárt. A német
Gealan cég müanyag profiljait használó
vá llalkozásná l kiemelten fontosnak
tartják a minőséget, szakképzett csapat
tal dolgoznak.

- Az országban is alig akad
nyílászárót gyártó és forgalmazó, aki
rendelkezik a Kiváló Építési Termék
tanúsító védjeggyel. Mi a közelmúltban
a Parlamentben vehettük át az elis
merést - mondta Németh Dezső, a cég
ügyvezetője

Műanyagból

vagy fából legye
nek a nyílászárók?
Az építkezők

állandó dilemmája
ez. A műanyag

ablakok és ajtók
előnyei, hogy nem
igényelnek kar
bantartást, nem
kell festeni, nem
vetemednek és
mindemellett jó a
hang- és hőszige

telő képességük.
_Aki a lakásá- A Németh Kft. a budapesti építöipari szakkiá\lításon

ban fahatást szeretne elérni, azoknak a müszaki tartalmat, mert például a na
faerezetes fóliával készülő müanyag gyobb beépítési mélységü ablakokkal
ablakok jelenthetik a megoldást. jelentős fütési költség takarítható meg 
Érdemes a nyílászáróknál figyelni a mondta végül Németh Dezső.

Béremelés a
Amíg a kormányzat különböző

megszorító intézkedésekkel keseríti a
magyar nép életét, addig üdítőnek ható
hír lando lt a szerkesztőségi szá
mítógép monitorján. A Stafírung Kft.
nél 50-70%-os béremelés volt
áprilistól. Az ágynemügarnitúrákat
készítő gyomendrődi Stafirung Kft.
ügyvezetője, Illés János lapunknak
elmondta, hogyacégnél jelentős,

tafírungnál
munkafázisonkénti teljesítmény bér
emelésre került sor.

A béremelés annak is köszönhető,

hogy a cég németországi partnerével
hosszú távú szerződést kötött, így
folyamatossá vált a termelés. A
Stafírung Kft. hunyai üzemében jelen
tős létszámbővítésre volt és a
gyomaendrődi üzembe is várják a var
rónőket.

Konyhabútorok
készítése egyedi méretre.
Nyílászárók cseréje

bontás nélkül,
hőszigetelt üveggel.

Telefon:
30/95-54-571

Olvasóink leveleit, véleményeit
az alábbi e-maii címen is várjuk:

szobeszed@index.hu

A jó húsnak nem kell reklám!
A régi árakkal, a megszokott minőséggel

és választékkal várja kedves vásárlóit
Tari Sándor,
Tóth Zoltán

és Köleséri Attila!

Gyomahús Kft.
Gyomaendrőd, Pásztor u. 17.

Telefon: 30/9580-845
Nyitva: hétköznap 7-17, szombaton

7-12, hétfőn és vasárnap zárva

Látszerész Üzlet
Gyomaendrőd. Hősök útja 53.

Telefon: 66/284-255

• Computeres szemvizsgálat
• SlrK vények beváltása
• Szemüvegek javítása

Várja kedves vásárlóit
Szarka Csilla látszerész mester!
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Várostörténeti ünnepség Nagyenyedi látogatás
A Kis Bálint Általános ]sko]a Gyoma és Endrőd

egyesülésének 25 éves évfordulója a]kalmából május] S
én várostörténeti ünnepséget rendez.

Az ünnepség Hornok Ernő újságíró Múlt és jelen
képekben című fotókiállításával kezdődik, melyet Hunya
E]ekné rajztanár nyit meg, majd Megyeri László alje
gyző beszélget a város elmúlt 25 évének városvezetőiv

e]: Jenei Bálinttal, dr. Frankó Károllyal, dr. Dávid
Imrével és Várfl Andrással. A város iskoláinak diákjai
eközben várostörténeti vetéJkedőn mérhetik össze tudá
sukat. Délután az ünnepségsorozat második részeként
Frankó Tünde operaénekes, Szabóné Juhász Katalin
néprajzkutató és Szilágyi Ferenc, nyelvész, iro
dalomtörténész lesz a rendezvény vendége.

.".
o.,;.
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o
o
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o Egységes áron a busz és a vonat

lenne Európa legnagyobb kül
színi fejtésű aranybányája, mely
súlyosan veszélyeztetné a
térség, így Magyarország
folyóvizeit is. A tárlat anyagában
Homok Ernő és Szász András
újságírók, valamint Kocsis Tibor
filmrendező képei láthatók. A
kiá II ítást egy hétig nézhették
meg a Katona József
Művelődési Központban, utána
Orosházán, Békéscsabán,
Gyulán, Szarvason is bemu
tatják az anyago t.

Békés megyei állomásának
első helyszínére, Gyomaend
rődre érkezett április 23-án az a
fotó-vándorkiállítás, melynek
célja, hogy felhívja a figyelmet
az erdélyi Verespatakon ter
vezett aranybánya veszélyeire.

Egy kanadai-román ve-
gyesvállalat külszíni bányászat
tal és ciántechnológia alkal
mazásával szeretne aranyat
nyerni az Erdélyi-érchegység
ben fekvő Verespataknál, ha ter
veik valóra válnak, akkor ez

Szabó Balázsné, Várfi András, Horatiu Mihai Josan
és dr. Csorba Csaba az enyedi városházán

Április 20-22. között hivatalos küldöttség látogatott romániai
testvérvárosunkba, Nagyenyedre. A delegáció tagjai Várfi András
polgármester, dr. Csorba Csaba jegyző, Szabó Balázsné képviselő

és Rácz Imre képviselő voltak. A vendégeket Horatiu Mihai Josan,
Nagyenyed polgármestere és a képviselő-testület több tagja fogad
ta. A polgármesterek barátságos hangulatban áttekintették az eddi
gi együttműködést és egyeztettek a jövőbeli tervekre vonatkozóan.

Május l-től egyazon költségen lehet utazni távolsági busszal, mint
vonattal. A Volán ugyanis átlagosan négy, a MÁV pedig tizenhét száza
lékkal emelte tarifáit. Ugyanakkor a Körös Volán illetékese elmondta:
aho] csökkenőben van az utasszám, ott ritkítják járataikat.

A május elsejétől életbe lépő egységes díjövezeti rendszer szerint a
vonat- és buszjáratokon 50 kilométerig 5, 50 és 100 kilométer között
10, ]00 kilométer feletti lItazásnál 20, 300 kilométer fejettinél pedig 50
kilométerenként változik a tarifa. Ha valaki például 50 kilométernél
rövidebb útra indul, az árak ezentúl nem 10, hanem 5 kilométerenként
változnak, vagyis az lItazásért fizetett díj a korábbinál arányosabb a
ténylegesen megtett úttal - nyilatkozta a MÁV sajtóreferense. (beoI.hu)

Verespataki aranybánya
Vándorkiállítás Békésben

Gyomaendrőd, Hársfa u. 8/1. T.: 20/9142-122
• kezdőtő] az alapfokú nyelvvizsgáig 260 óra
• alapfokútól a középfokú nyelvvizsgáig 260 óra
Diákok részére érettségi felkészítő és felzárkóztató!
A tanfolyamok időtartama szakaszonként:

• kezdő, újrakezdő 150/ l00 óra
• nyelvvizsga előkészítő 100 óra
• nyelvvizsga tréning 60/40 óra
• haladó 60 óra
• próba-tanfolyam 30 óra

60 órás angol alapfokú
nyelvvizsga tréning!
Beiratkozás: május 13.

Kezdődik a szezon

Jelentkezés folyamatosan!
Farkas Margit és Róza Vendel
tanároknál!
Tel.!üzcnetrögz.: 66/282-686; 20/468-4876, 20/9142-122

E-mailben:margit@anet.hu.vendel@internet-x.hu

A tanfolyamok helye: Gyoma, Kossuth út 18.

Nyelvtanfolyamok
kezdőtől a nyelvvizsgáig !

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint
2006-ban I %-kal kevesebb vendég érkezett a
megyébe, mint egy évvel korábban, de akik ide jöt
tek nyaralni, azok viszont tovább maradtak. A
külfóldiek átlagosan 3,7, a be]fó]diek 2,9 éjszakát
töltöttek megyénkben. Jelentősen, 8,6 %-kal csak a
gyógyszállók forgalma emelkedett.

Békés megye elsősorban a belfóldi turisták ked
velt célpontja. Még mindig Gyula a legnépszerűbb,

a fürdőváros viszi el a vendégek több, mint 40%-át.
A turisták 50%-a Békéscsabát, Orosházát, Szarvast
vagy Füzesgyarmatot választotta - hja a Békés
Megyei Hírlap.
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Sajtfesztivál újabb helyszínen
2007. május

Hiába építette meg az előző önkor
mányzat a gyomai ligetben azt a bizonyos
kis méretü rendezvényteret, Gyomaendrőd

fő gasztronómiai attrakcióját, a sajtfesz
tivált idén mégis más helyen rendezte meg
a Bethlen Alapítvány.

A sajtfesztivájnak évekig az egykori
gyomai piactér, a Szabadság tér adott
helyet, majd egy alkalommal a Liget Fürdő

kempingjében, utána a gyomai ligetben
kínálták portékáikat a sajtkészítők, most
pedig a két falu között, a volt ipari iskola
udvarán rendezték meg az eseményt.
Sokan azt mondják, hogya legjobb
helyszín eddig a Szabadság tér VOll, ahol az
árnyas vadgesztenyefák alatt húzhatták fel
sátraikat az árusok.

Más városok igyekeznek frekventált
helyen megrendezni fesztiváljaikat, és a
rendezőknek eszükbe sem jutna az
eseményt kerítések közé eldugni. Egyes
vélemények szerint a gyomai főtéren min
den igényt kielégítő rendezvénytér lenne
kialakítható, amennyiben a református
templomot körbevevő kerítést elbontanák,
a templomépülettől a járdákig díszburko
lattal látnák el a mostani templomkertet,
amely jelenleg így teljesen kihasználatlanul
áll. Ezzel a lépéssel egyszer, s mindenkorra
megoldódna a városi rendezvények

helyszínének keresése. A www.gyomaend
rod.hu honlapon, a fórum rovatban az
alábbi véleményeket olvastuk a sajtfesz
!ivál új helyszínével kapcsolatban:

DjRed@2007.04.06.
Tényleg a LIDL parkolóban lesz? Már

ezt is kiteszik középre az aszfaltra, ahol egy
fa sincs a közelben? ltt van egy halom
szórakozóhely, itt a fürdő, erre kiteszik oda
a kopár pusztába. Jövőre ez is átköltözik az
endrődi sportpályára? Mikor lesz már vége
ennek a költözködésnek?

Amver@2007.04.11.
Fel háborítának tartom, hogya Lid l-nél

lesz a fesztivál! Szerintem ennél rosszabb
helyet keresni se lehetett volna. A liget és a
fürdő eddig gyönyörü környezetet biztosí
tott, mindenki szívesen járt oda és nem
hiszem, hogy ez a Lidl-re is érvényes lesz.
Én eddig minden évben nagyon váliam,
hogy végre mehessek a fesztiválra, de most
semmi kedvem kimenni arra platzra. Az
önkormányzat ezen akciójához csak gra
tulálni lehet!

lili86@2007.04.11.
Miért éppen a Lidl parkoló, illetve a

szakképző iskola előtti rész? Ja, majd
elfelejtettem... a két városrész között van ...
ez a lényeg' (Az már másodrendü dolog,
hogy a gyerekek, idősebbek fel forrnak

majd a térköves, betonos placcon, mert fa
az nincs.) Két éve a fiirdő teliiletén volt
megtartva, szép, igényes környezetben,
tavaly pedig a ligetben, a városi ren
dezvények megtartására kialakított téren.
Úgy gondolom, hogy egyik helyszínnel
sem vallott szégyent a város a fesztiváira
látogatók előtt.

DjRed@2007.04.12.

Inkább politikai, mint szakmai döntés
volt. Remélem most is kihelyezik azokat az
igénytelen műanyag mobil budikat, ame
lyek már bemutatkoztak 2 éve augusztus
20-án. Kész röhej (és büz) volt. Esernyőt

mindenki vigyen magával, mert ha süt a
nap akkor napszúrást kap, ha esik az eső,

akkor meg elázik. Elbújni nem lehet
sehová. Parkolní se nagyon. Kíváncsi
vagyok, lesz-e akkora sikere, mint a koráb
bi években.

GyurcsanyFeri@2007.04.23.

Nem tudjátok, miért a Lidl mogott
lesz?? Nem? Hát milyen szórakozóhelyhez
van közel a Lidl? Segítek: a Bowling-Treff
sörözőhöz. Nem véletlenül, nem is az
endrődi városrészen élők miatt lesz ott a
fesztivál. Ez úgy ki lett bulizva gyerekek,
hogy be kéne írlll a nagy könyvbe. Üdv:
Vendéglátós
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Rajztanárok alkotá ai a képtárban

66/284-989,
20/359-68-42

Verso Biztosítási
Alkusz Kft.

Rég' bútorokat,
használati tárgyakat vásárolok!

Készpénzben
a helyszínen fizetek!
30/9-533-594

Generali, Hungaria, Garancia,
AB Aegon, Uniqa, Union, Európa
biztosítások teljes körű ügyintézése.

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

- egyéb módozatok az ügyfél igényei
szerint.
Gyomaendrődi képviselet:
Kiss Lajosné (Éva)
Gyomaendrőd,

Madách u. 2/2.

Családi vasárnap
aDreher Söröző- Étteremben
Május 6. Csontleves daragaluskával,
grillezett pulykamell friss salátával, sajt
mártással, Gundel palacsinta

Május 13. legényfogó leves, sertésszelet
magvas bundában, burgonya püré, fejes
saláta, túró gombóc gyümölcsszósszal

Május 20. Meggyleves hidegen, sörrel
sütött csirkecomb, rizi-bizi, paradicsomsalá
ta, barackosgombóc.

Május 27. Sajtleves fokhagymás piritóssal,
csülökpörkölt, sós burgonya, kovászos
uborka, parasztkifli

A menü ára: 800 Ft/adag
Étkezési utalványokat elfogadunk l

Telefon/fax: 66/386-444
Mobil: 20/980-8842, 70/36-55-360
E-maii: info@timarpanzio.hu
www.timarpanzio.hu

Hunya Elek

van: Körös-Völgye Alapitvány (Szarvas).
Az unióban ismeretlen a

Magyarországon százezreket érintő őster

melői gazdálkodási és adózási fomul. A
nekik járó adókedvezményt burkolt támo
gatási formának tekintik!

• Tejkvóta támogatás várhatóan a tava
Iyival egyező 7,9 forint/liter lesz.

• Tovább tart a mezőgazdaság áta
lakulási krízise, lejtmenete - állapította Illeg
az első agráripari konferncia Budapesten.

Aki valamilyen támogatást igényeine a
területalapú és az agrárkörnyezet
gazdálkodási támogatáson túlmenően, pl.
gépvásárlás, épü let beruházás, erdősítés

stb., csak pályázat ú~ján teheti meg. A
pályázót vizsgálják életképesség szerint,
ennek mértéke 4 EUME (Európai
Mértékegység, mely a tevékenység fedezeti
hozzájárulását jelenti). Pl. I ha búza 91.638
forint, I ha kukorica 123.278 forint, 1 ha
repce 101.766 forint, tejhozam tehén
220.550 forint/db, hizó sertés 11.710
forint/db, liba 197.522 forint/IOO db. I
EUME=306.000 forint. A felsorolt
számokat kell szorozni a gazdálkodó
adataival és az így számított összegnek
többnek kell lennie 1.224.000 forintnál.

A támogatott géplistát a 2612007
(IV.17.) FVM rendelet tartalmazza, beadási
határidő: 2007. május I6-június 15.

A rendkívüli szárazság miatt súlyos ter
méskiesés várható, sok gazdaság tartalékát
veszti el, ha május elején nem lesz jelentős

mennyiségű csapadék.

Április 14-én Pataj Pál festőművésznyitotta meg a városi képtárban a
gyomaendrődi rajztanárok kiállítását. Békési Mihályné, Erdélyi Gábor,
Giriczné Varga Erzsébet, Hevesi Nagy Anikó és Hunya Elekné tanárok

műveiből nyílt kiállítás, mely június 24-éig tekinthető meg

Az EU támogatásokkal rendbe jövünk?
A nagyon várt 8000 milliárd forintot úgy
állítja be a kormány, hogy abból jut min
denre. Az évente számolt 1143 milliárdnak
reálisan kb. 70%-ára lehet számítani
(Németország pl. 78%-át tudta felhasznál
ni), így marad 790 milliárd forint. Ebből

vonjuk le a kötelező befizetéseket, ami
2006-ban 233,5 milliárd forint volt, tehát
maradt 556,5 milliárd forint. Mire elég ez az
összeg?

- Előszőr gondoljunk a felgyülemlett
államadósságra, amit fizetni kell, mert nem
kapunk újabb hiteleket. Az államadósság
terhei 2007-ben 1037 milliárd forint.

- Másodszor, fontos a nyugdíjak
kiegészítése, ami 500 milliárd évente.
Bokros Lajos ennek csökkentését javasolja'

- Harmadszor, elhallgatott kérdés a
cigányság helyzete. A400 ezer munkaképes
korú romának mindössze 4%-az állandóan
foglalkoztatott. Még a szégyenteljes
összegű szociális segélyek kifizetése is 500
milliárd forintot igényel évente.

Támogatás-várás helyett más útra kel
lene rátérni, növeini a gazdaság
hatékonyságát. A reformok már nem
segítenek, a valóságban ezek a lakossági ter
hek fokozását jelentik, az állam egyre több
kötelessége alól igyekszik kibújni.

Az EU-s források nem oldják meg a
gondjainkat, legfeljebb a tűzhöz nagyon
közel állókét. Ezért fordulatra, más
felfogású gazdaságpolitikára van szükség!

• A Helyi Vidékfejlesztési Iroda (HVI)
nyertesei között térségünkben egy érintett
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Az önkormányzat minden év első

felében különböző alapitványoknak,
egyesületeknek, civil szervezeteknek
támogatást ad. A kérelmezők pályázathat
tak az Ifjúsági alap, a Sport alap, és a
Civil szervezetek alapjának pénzeire. Az
Ifjúsági alap idei pályázható összege
900.000 forint volt, a sportegyesületek
14,S millió forinton osztozkodhattak, míg
a különböző civil szervezetek között
mintegy 7 millió forintot osztottak szét.

A nyertesek névsora, zárójelben pedig
hogy mire kérték a támogatást:

Ifjúsági alap
Városi rendezvények:

Selyem Úti Óvodáért Alapítvány
(VIII. Ovi Olimpia) 60 ezer Ft,
Gyomaendrődi Százszorszép Óvoda i Kht.
(Ovi Galéria) 40 ezer Ft, Dinyáné Bánfi
Ibolya (Városi Mesemondó Verseny) 20
ezer Ft, Trendl Kft. (filmvetítés diákok
számára) 100 ezer Ft, Varga Mihály
(Besenyszegi gyermeknap) 100 ezer Ft,
Megyeriné Csapó Ildikó (Gyomaendrődi

Őszi Tárlat) 40 ezer Ft.
Belső rendezvények:

Kis Bálint Általános Iskola Diák
önkom1ányzata (Kis Bálint Napok) 50
ezer Ft, Rózsahegyi Kálmán Iskola
(Rózsahegyi Napok) 50 ezer Ft, Cse
metekert Óvodai Kht. (játszóházas fog
lalkozások) 20 ezer Ft, Tulipános Óvoda i
Kht. (karácsonyi ünnep) 20 ezer Ft.

Nyári tábor megrendezéséhez:

Körösmenti Alapfokú Művészet

oktatási Intézmény (Gólyaláb Nyári
Tábor) 100 ezer Ft, Kis Bálint Általános
Iskola (nyári foglalkoztató tábor) 80 ezer
Ft, Komédiás Kör (Országos Diák
színjátszó Tábor) 70 ezer Ft, Szonda
István (néprajzi tábor) 40 ezer Ft, Pésó
Illés Béláné (nyári kirándulások
öregszőlői gyermekeknek) 40 ezer Ft,
Térségi Humánsegitő Szolgálat
(képességfejlesztő tábor) 40 ezer Ft,
Szent Gellért Katolikus Általános Iskola
(cserkésztábor) 30 ezer Ft.

Sport alap
Gyomaendrődi Futball Club 3 millió

250 ezer Ft, Gyomaendrődi Városi
Sportegyesület 2 millió 750 ezer Ft, Gól
Suli Alapítvány 300 ezer Ft,

Gyomaendrődi Női Kézilabda Spor
tegyesület I millió Ft, Gyomaendrődi

Férfi Kézilabda Club I millió 200 ezer Ft,
Kner Tánc-Sport Egyesület 500 ezer Ft,
Rumba Táncsport Egyesület I millió Ft,
Rózsahegyi Kálmán Diáksport Egyesület
600 ezer Ft, Bethlen Gábor DSE 300 ezer
Ft, Kis Bálint Általános Iskola
Sportegyesület 537 ezer Ft,
Gyomaendrődi Tenisz Klub 20 ezer Ft,
Körös Kajak SE l millió 550 ezer Ft,
Gyomaendrődi Judo Klub l millió 500
ezer Ft, Székely Mihály Modellező és
Sportklub 100 ezer Ft, Sánc Röplabda
Sportclub 50 ezer Ft, Volley Röplabda
Sportiskola 20 ezer Ft, Kner Bridzs SE 20
ezer Ft, Gyomaendrődi Úszó és
Szabadidő SE ISO ezer Ft.

Civil alap
Városi rendezvények költségeihez:

Bethlen Alapítvány (Gyomaendrődi

Saj t- és Túrófesztivál) 500 ezer Ft,
Suttyomba Alapítvány (Suttyomba
Népzenei Fesztivál) 300 ezer Ft, Körösök
Vidékéért Egyesület (városi rendezvé
nyeken való részvétel) 30 ezer Ft,
Tulipános Óvodáért Alapítvány (V
Bogrács Napja) 80 ezer Ft, Gyomaendrőd
Társastánc Mozgalmáért Alapítvány (35.
jubileumi rendezvény) 100 ezer Ft,
Körösmenti Táncegyüttes Alapítvány (40.
jubileumi rendezvény) 300 ezer Ft,
Gyomaendrőd Város Fejlődéséért Egye
sület (60 éves az endrődi cipész szövet
kezet - jubileumi rendezvény) SO ezer ft,
Gyomaendrődi Motoros Alapítvány
(nemzetközi motorostalálkozó) ISO ezer
Ft, Utakon Kulturális Egyesület (Fiatalok

apja) 80 ezer Ft, ClubNetCet Internetes
Ismeretterjesztő Egyesület (fiatalok 3
napos rendezvénye) 50 ezer Ft, Endrődiek
Baráti Köre (Hősök Napja) 40 ezer Ft,
NyugdUas Kertbarátkör (városi rendezvé
nyeken való részvétel) 100 ezer Ft,
Magyar Galamb és Kisállattenyésztők

Egyesülete (kiállítás) 60 ezer Ft.
A pályázó saját rendezvényeihez,

kirándulások, szakmai programok költ

ségeihez.

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános
Iskola a Gyermekekért Alapítvány 150
ezer Ft, Rózsahegyi Iskola Diákjaiért

Alapítvány 100 ezer Ft, Csoda-vár
GyermekcentnllTI Közhasznú Alapítvány
OFt, Boldog Óvodáskor Alapítvány OFt,
Óvoda i Oktató Kht O Ft, Templárius
Alapítvány 80 ezer Ft, Hallható Hang
Alapítvány 80 ezer Ft, Gyomaendrődi

Zenebarátok Kamarakórus Alapítvány
100 ezer Ft, Galaktika Baráti Kör 30 ezer
Ft, Természetjáró Tájvédők Közhasznú
Egyesület 60 ezer Ft, Múzeumbarátok
Köre Közhasznú Egyesület 60 ezer Ft,
Kincs az Életed Közhasznú Alapítvány 30
ezer Ft, Gyomaendrődi Siketekért és
Nagyothallókért Alapítvány 30 ezer Ft,
Siketek és Nagyothallók Országos
Szövetsége Helyi Szervezete 30 ezer Ft,
Mozgáskorlátozottak és Hadirokkantak
Gyomaendrődi Egyesülete 120 ezer Ft,
Mozgáskorlátozottak Békés Megyei
Egyesülete 40 ezer Ft, Nagycsaládosok
Gyomaendrődi Egyesülete 50 ezer Ft,
Őszidő Nyugdíjas Klub 60 ezer Ft,
Gyomaendrődi Idősekért Alapítvány 70
ezer Ft, Gyomaendrőd i Pedagógusok
Klubja 40 ezer Ft, l. sz. Nyugdíjas Klub
40 ezer Ft, Országos Nyugdíjas Polgári
Egyesület 20 ezer Ft.

Míiködési és szakmai kiadásokhoz

Gyomaendrőd Város Közbizton
ságáért Egyesü let 700 ezer Ft,
Közalapítvány Gyomaendrőd Város
Közgyűjteményeiért 500 ezer Ft,
Gyomaendrőd Város Tűzoltó Egyesület I
millió 500 ezer Ft, Barátság Sport
Egyesületért Közhasznú Alapítvány 20
ezer Ft, Dél-Alföld-Európai Unió
Gazdasági, Oktatási, Kulturális,
Integrációs Együttműködést Koordináló
Egyesület, Davidovics László 200 ezer
Ft, Kulturális Egyesület 50 ezer Ft,
Öregszőlői Gyermekekért Alapítvány 40
ezer Ft, Színfolt Mazsorett Csoport 300
ezer Ft, Kner Imre Gimnázium és
Szakközépiskola Természetbarátainak
Köre 50 ezer Ft, Gyomaendrődi Mentő

Alapítvány 95 ezer Ft, Magyar
Vöröskereszt területi szervezete 250 ezer
Ft, Élet Másokért Közhasznú Egyesület
50 ezer Ft, Endrődi Szent Imre
Egyházközségért Közhasznú Alapítvány
50 ezer Ft, Gyomai Szülőföld Baráti Kör
15 ezer Ft, Honismereti Alapítvány 50
ezer Ft.
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Öngyilkos kutyát találtak, avagy
mindenki vigyázzon magára

Beszámolt a rendőrség

PVC 650 Ft/m2 ártól,
1-4 méter szélességben l

TAPÉTA 500 Ft/tekercs ártól
kapható l

A PVC házhozszállítása megoldható!
Gellai Miklós· Gyomaendrőd, Fő út 29.

Telefon: 66/285-392

Egy baleset a Fő út, Jókai út kereszteződésében

Egy állampolgár bejelentést tett a
rendőrségen, hogy a város egyik
utcájában egy átvágott nyakú, döglött
kutyát talált. Ajárőr azonnal a helyszínre
sietett és egy állatorvost is hívtak a
tetemhez. Az állatorvos azonban nem
állapított meg ct kutya halálával kapcso
latban idegenkezLíséget, azaz ct kutyát
nem ölte meg senki ...

Mindezt egy állampolgár mondta el a
képviselő-testület április 26-i ülésén,
amikor is a gyomaendrődi rendőrőrs szá
molt be az elmúlt évi tevékenységéről. A
rendőrségi beszámoló írásos anyagában
összehasonlították az elmúlt öt esztendő

adatait, és van ahol csökkenő, van ahol
növekvő tendenciát n1Utatnak a szá
madatok. A könnyebb érthetőség ked
véért grafionokkal is bemutatták az
összesített adatokat.

A képviselők is hozzászóltak és
kérdéseket is feltettek a rendőrőrs jelen
lévő parancsnokának, valamint a
szarvasi kapitányság vezetőjének. Az
önkormányzati képviselők közül többen
felvetették, hogy a város utcáin sok a
gyorshajtó autós és motoros, többen
vezetés közben használják mobiltelefon
jukat, a diszkóból hazafelé tartó fiatalok
randalíroznak az utcákon. A szarvasi
kapitány hosszasan válaszolt a felvetett

problémákra, beszédét csak a 
városháza termébe is behallatszó - a
buszállomás mellől nagy gázzal elstar
toló gépkocsi gumijainak sivítása zavar
ta meg...

A képviselő-testület ülésén két hely
beli lakos is felszólalt, egyikőjükhöz

betörtek nelmégiben, ám a rendőrség

rövidesen lezárta a nyomozást, azzal

hogya tettes ismeretlen. Az idős férfi
állítja, hogyarendőrök szakszerűtlenül

végezték munkájukat, ezért nincs meg
még ma sem a tettes és az ellopott
egymillió forint sem. A másik hoz
zászóló szerint a rendőrök közül egyik
másik fellépése, viselkedése minősít

hetetlen.
A szarvasi kapitány ismét hosszasan

reagált az elhangzottakra majd elmond
ta, hogy milyen módszerekkel "dolgoz
nak" a besurranó tolvajok, s kérte, hogy
minden állampolgár zálja be a kapukat
és az ajtókat, mindenki próbáljon
vigyázni saját értékeire.

Várfi András polgármester a
rendőrség munkájáról szóló beszámolót
azzal zárta le, hogy szépek a grafikonok
a rendőrségi beszámolóban, viszont több
lakossági sérelem is felszínre kerül
időről-időre a rendőrség munkáját
illetően.

Körösi Weekend
Horgász", hobby-, és kempingszaküzlel

HORGÁSZFELSZERELÉSEK
teljes márkakínálat'

FOLYAMATOS AKCiÓK!
Állateledel:
száraztápok, konzervek, fagyasztott
termékek, madár-, rágcsáló eledel. ..

Endrőd, Hídfő út 12, 1: 70/2610-472
Nyitva: 8-17 óráig,
szombat, vasárnap 8-12 óráig

Régi bútorokat,
használati tárgyakat

vásárolok,
készpénzben

a helyszínen fizetek!
Telefon:

30/9-533-594,
30/393-2162

AUTÓSOK
FIGYELEM!
- Környezetvédelmi állapotfelmérés
- Számítógépes futóműbeállítás

- Járműdiagnosztika

- Hibakód-olvasás

Varga Béla,
autószerelő mester
Gyomaendrőd,

Csokonai u. 37. Telefon:
66/386-216, 30/271-1828



Meglátná és megvenné,
csak nincs rá fedezete?

Ne várjon tovább,
keresse fel az OTP Bank fiókjaitl

otp

SZEMÉLYI KÖLCSÖN
- Bármilyen váratlan helyzetben segítséget nyújt
- 100.000-5.000.000 Ft között igényelhető
- A kölcsön hitelbírálati díj nélkül igényelhető, akár 30

perc alatt elbírálásra kerülhet
- Kedvező kamatozású
- Svájci frank alapú kölcsönét akár forintban fix törlesztő

részletekben is fizetheti. Védelem az árfolyamok és a
kamatok ingadozása ellen

- Az igényelt kölcsön akár már a szerződés aláírásának
napján bármilyen célra felhasználható.

- Forintban és devizában is igényelhető

AMEX BLUE HITELKÁRTYÁK
- Akár 45 napig kamatmentes hitelből vásárolhat
- Hitelkerethez juthat, így nem kell a hónap végén a leg-

jobb lehetőséget kihagynia azért, mert folyószámláján
már nincs pénz

- A vásárlásra fordított pén.zösszegek után a bank év vé
gén 1%-ot visszatérít

- Vásárlási biztosítás a vásárlástól számított 90 napig
250 EUR értékig

- Az első éves kártyadíj elengedésével igényelhet?
- Segítségével azonnal vásárolhat, de a számlát rendez-

ni ráér később
- A világ bármely pontján használhatja vásárlásra, kész

pénzfelvételre

JELZÁLOG Típusú SZABADFELHASZNÁLÁSÚ
HITELEK
- Az igényelt kölcsön bármilyen célra/hitelkiváltásra,

adósságrendezésre is felhasználható, nem kell szám
lával igazolni a felhasználást

- 500.000-30.000.000 forint között, akár jövedelemiga
zolás nélkül is igényelhető

- Gyorshitel esetében, a hitelbírálat akár 3 nap alatt
megtörténik, közjegyzői díj és kezelési költség nélkül

- Forintban és devizában is igényelhető

- Védelem az árfolyamok és a kamatok ingadozása el-
len, árfolyam-garancia és forintban fix törlesztés lehe
tősége

od fon Otthon
Egysz rú otthoni m gold'sok

Otthoni telefon másképp.
.:.. Yod.:Jfont -.l.JTltól l otthon ~19 LJlOdd... .:I
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Endrőd, Hidfő u. 12.
az endrődi Körös hídnál
Nyitva: hétköznap 8-17-ig,

hétvégeken 8-12-ig
Telefo : 70/229-0909

AJÁNLATAINK:
tuják, díszcserjék,
évelős virágok,
egynyári virágok,
virágládák, kaspók,
virágföld

SZAKTANÁCSADÁS
KERTÉpíTÉS
TóÉpíTÉS

, ..,
DISZNOVENY
UDVAR



AKCiÓ!
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Helyszín: Gyoma, Kossuth u. 30.
Dr. Békés Fogászat előtti terület.

Jöjjön el és vegyen rés:t
a~ inKyelles s:íírffvi:sgálatokon!

Ezen a napon mindenki
fogkrémet kap ajándékba!

Agyerekeket ugrálóvárral, zenével,
feladatokkal és nyereményekkel várjuk!

Rajzpályázat eredményhirdetése 13 órakor!

Megismerkedhetnek (( legIÍjabb '/ogorl'osi
móds-:erekkel, techno!ógiákkal. anyagokkall

S-:ájápolási termékeket rel/dkíl'iili
kedl'e::ménnvel vásárolhatnak meg.

S-:eretellef várunk mindenkit'

Farkas EnikőVanda és Varjú Zoltán
2007. április 21-én Gyomaendrődön a városháza

udvarán fogadott örök hűséget egymásnak.

...Nem mindegy, hogy milyen a mosolyod...

IS Jver TEAAAJIOVA"
Rigips

'-Lló._~__

Gyomaendrőd,Hősök útja 51.
Telefon: 66/282-440, Mobil: 30/332-6075,30/627-8234

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

Gipszkarton 9,5 mm: 1060 Ft/tábla. Gipszkarton 12,5 mm: 1100 Ft/tábla
Gipszk. impregnált 12,5 mm: 1890 Ft/tábla. Estrich beton 681,-/40 kg

HŐSZIGETELŐ AKCiÓ!
Már bruttó. 1535 Ft/m2·tól

Fagyálló csemperagasztók 860 Ft/zsák-tól • Tetöfóliák 80 Ft/m2-tól
OSB lapok már 2250 Ft-tól! • Ajtók, ablakok (fa, műanyag)

Bejárati ajtó már 48.000 Ft-tól!

KIVITELEZÉS • HŐSZIGETELÉS
GIP ZKARTON ZERELÉ • ZSINDELYEZÉS



.'. :. -, >';>/.iE·vELEINKB'ŐL , '. ,::~}t~
~ . ~ "', ~ ,~;J.. .";. ',,,,, <.;,( '.J,.... " .• ',d' •• -r.., l ". . . l., .~! ~. ~.:; :~,,~

10

Tisztelt Szerkesztőség!
Fel vagyok háborodva a városszerte

tapasztalható barbár facsonkítás ellen!
Nem tudom, másoknak feltűnt-e,

hogy a városban az utóbbi napokban
szervezetten és válogatott kegyetlen
séggel csonkítják az E-ON munkatársai a
fákat. Nyilvánvaló, ez csak részben a cég
"bűne", és sokat "köszönhetünk" a végre
hajtó munkatársak igénytelen és esztelen
munkájának is.

Mert azt megértem és el is fogadom,
hogy balesetveszély és kármegelőzés

miatt a villany (és egyéb) vezetékek nem
lehetnek lombos fák ágai közé ágyazva,
tehát azokat a fákat, amelyek túlJom
bosodtak a vezetékeken, le kell nyakazni,
Nyilván megelőzhető lenne ez is ala
csonyabb fák ültetésével, vagy a
vezetékek földben való elhelyezésével,
de most a jelenleg adott helyzetről be
szélhetünk. Azonban ezt a feladatot is
lehetne emberi módon, kulturáltan vé-

'1geznl.
Nem tudom az E-ON-nál hallottak-e

arról, hogy télen a fák többsége téli álmot
alszik (ez kb. óvoda középső csoport
tananyaga), és addig szokták ezeket a
fákat nyakazni, metszeni, amikor azok
tavasszal még nem hajtottak ki. Ezek a
városszerte tönkretett fák néhány hónap
pal ezelőtt éppolyan "veszélyesek"
voltak, mint most - áprilisban. Tessék
megmondani: miért nem akkor végezték
el a galJyazási a munkákat?'?'

,

Uj gumiabroncsok
árusítása mindenféle gépjárműhöz.

Szerelés, javítás, centírozás!

Akciós gumik!
Katona György gumijavíló

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

!!!!~~ Papírdoboz
• Stancolt és hagyományos
papírdoboz gyártása!
• Staneaforma készítés!

Gyomaendrőd, Hársfa u. 8/1.
Tel./fax: 66/282-095, 20/9142-122

Szó-Beszéd

Másrészt: a konkrét munkavégzés
során tekintettel kellene lenni arra is,
hogya nyakazás a szükségesség mérték
ben, és nem pedig fél fák levágásával
történjen. Amerre a ,.kivégző-osztag"

eddig elhaladt, ott félbe vágott, eltorzított
fák, alattuk letört, tönkretett aljnövényzet
rontja ezen túl a városképet. Ugyanis a
leszaggatott nagy gallyakat egyszerűen a
fák alá "ej tették", ott amire ráhulJottak,
az letört, és mint egyes állatok dolguk
végeztével - ott hagytak mindent a fák
alatt. És ez már a végrehajtók igénytelen
sége és barbársága! Nem kímélnek vírá
gokat, fiivet, bokrokat, és eszükbe sem jut
maguk után rendet rakni!

Sőt, az egyik iskola pedagógusa nem
rég rájuk szólt, hogy próbáljanak kicsit
jobban odafigyelni, ne pusztítsanak értel
metlenül. Hát meg is kapta a magáét a
"munkásoktól", akik kioktatták a bátor
tanerőt a munkcíjuk szükségességére, és
nem épp finom hangnemben el küldték a
dolgára. Ezt a fajtajómodort nyilván nem
lehet a munkahelyen utasításba kapni, ez
az érintettek faragatlan egyéniségéből

fakad. Az azonban már a munkahely dön
tése, hogy mikor rendel el bizonyos
munkákat, iIletve kiket alkalmaz ennek
az elvégzésére, továbbá hogyan ellenőrzi

a feladatok végrehajtását.
Úgy gondolom, nekünk - itt élőknek

tiltakoznunk kell az effajta
környezetszennyezés ellen! Az ún.
"multi" cégek - mint pl. az E-ON 
munkájába beleszólásunk nincs, tehát
kénytelenek vagyunk elviselni, hogy
Gyomaendrődről Szolnokra. vagy
Debrecenbe kell esetleges ügyeink
intézésére felkerekednünk, azonban a
saját városunk pusztítása ellen köte
lességünk fellépni'

Én azt mondom: a fáimhoz, virá
gaimhoz ragaszkodom, és tiltakozom a
kömyezetemben végzett brutális
pusztítás ellen. Arra buzditok másokat is,
akik ezzel egyetértenek, hogy levélben,
e-mailben, sajtó útján csatlakozzanak
tiltakozó kezdeményezésemhez! Minél
többen Í1juk meg ugyanis véleményünket
az E-ON-hoz, szerintem annál inkább
odafigyelnek ránk és a jövőben nem for
dul elő városunkban a mostanihoz hason
ló esztelen brutalitás.

Dr. Timár Gyöngyi Gyomaendrőd,
Arany J. u. S/a.

2007. május

Köszöntő

Anyák napjára
Május első vasárnapja minden

évben az édesanyáké. Nehéz
szavakba önteni hálánkat, hiszen ők

azok., akik első lépéseinktől kezdve
kísérík életünket megértéssel.
türelemmel. Féltve óvnak minket,
gondoskodásuk melegséggel tölti el
szívünket, számíthatunk rájuk
életünk legnehezebb pi Ilanataiban
is. A családi tűzhely őrzőiként nyu
galmat biztosítanak rohanó életünk
körforgásában, szeretetük erőt és
bátorságot sugároz felénk.

Virág helyett ezekkel a sorokkal
köszöntj ük az édesanyákat:

"Szívemben őrzöm mosolyod,
lelkemben a sóhajod.
illatoddal takarózol11.
énekeddel ringatózol11 "

Tisztelettel: Domokos László
Békés Megyei Közgyíílés elnöke

Gyomaendrődországgyíí lési
képviselője

Néptáncosok
jubileumi bálja

A Körösmenti Táncegyüttes
Alapítvány tisztelettel meghívja Önt
és kedves családját a' 40 éves
Körösmenti Táncegyüttes jubileumi
rendezvénysorozatára.

Programok
2007. május 26., szombat
20.00 óra: Népzenei koncertek és

táncház az Apolló Moziban és
Kávézóban (a belépés ingyenes).
Baráti találkozó.

2007. május 27., vasárnap
18.00 óra: A 40 éves Körösmenti

Táncegyüttes jubileumi műsora
20.00 óra: Vacsora és hajnalig

tartó mulatság.
A zenét szolgáltatja a Póker

együttes és a Suttyomba zenekar.
Helyszín: városi sportcsarnok

A jubileumi műsorra abelépőjegy:

1.000 Ft, vacsorával együtt 3.000 Ft
Információ és jegyelővétel: a

Gyomaendrődi Katona József
Művelődési Központban lévő

irodánkban.
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Békés megye esélyei

Avilág fulballcsillagai
Katona József Művelődési Központ programajánlója

Kedves ballagó diákok!
Mé,jöldkő az ember életében a

középiskola befejezése. hiszen sokak
számára véget ér a gondtalan diákélet.
akik pedig továbbtamt/nak azokra is egy

új korszak vár újfeladatokkal. tervekkel.
Az iskola biztonságot nyújtó falai közül
kikerülve már egyedül kell megtalálnia

mindenkinek a helyét a világban.

A ballagást követő vizsgák során

núndenkinek számot k.ell adnia arról a
tudásról. melyet az elmúlt években
szerzett meg és aminek jó hasznát veszik

majd a későbbiekben. A rank.önyvekből

megtanult ismereteken túl azonban nagy

szükség lesz azokra az útml//atásokra.
rapasztalatokra. amit az iskola nyújtott a

diákok számára a pedagógusok által. A

tisztesség. a becsület, a szorgalom, a

kitartás olyan értékek. melyek jon/os
útravalóul szolgálnak a diákok számára.

Azzal is szembesülni kell azonban.

hogy ma már nem elég egyfajra tl/dással

rendelkezni. Nem lehet befejezni a tanu

lást. folyamatosan képeznie kell magát

az embernek ahhoz, hogy megfelelő

munkát találjon. Békés megyének is nagy

sziiksége van a jól képzett szakem

berekre, azokra a fiatalokra, akik tanul
mányaik után ill képzelik el ajövőjüket.

Sok sikert kívánok n/Índen végzős

diáknak az előlliik álló kihívásokhoz'

Domokos László
Békés Megyei Közgyűlés elnöke

Gyomaendrőd országgyűlési

képviselője

A Világ futballcsilJagai A-Z-ig cím
mel kiállítás nyílik a solti Molnár
István dedikált labdarúgó fotóiból. 5
kontinensről, 70 országból, 600 fotó.

A kiállítás megnyitója: május S. (kedd)

16 óra. Megnyitja: Molnár István a

kiállítás tulajdonosa. Megtekinthető:

május 19-ig hétköznap: 9-IS óráig,
szombaton: 9-12 óráig

Május 12. (szombat) 15 óra: A
Galaktika Baráti Kör vendége lesz
Kalmár János (író, újságíró, ősiség

kutató). Belépő: 300 Ft

Elkészült Békés megye integrált
esélyteremtési terve, amely a 2007-től

2013-ig tartó időszakra szól. A cél a
vállalkozások, önkormányzatok és
civil szervezetek megújulásának
segítése, tudás- és tőkevonzó

képességének erősítése. A szerkezet
váltás javítaná a foglalkoztatás és
jövedelemtermelőképesség mutatóit,
elősegítené a hátrányos helyzetű

térségek és rétegek felzárkózását.
A konkrét intézkedéseket úgyn

evezett zászlóshajó programok alkot
ják, amelyek - hogy stílusosak
legyünk - siklani akarnak a Körösök
vizein, vidékein. A zászlóshajók
rakománya i, e programok jobbá ten
nék Békés megye elérhetőségét,célk
eresztbe állítják a munkahelyeket,
gondoskodnak az idősekről. Termé
szetesen ezen elgondolásokon kívül is

Május 26. (szombat) 16 óra:
A Színfolt Mazsorett Csoport és

utánpótlás csoportjainak évzáró bemu

tatója. A fentieken túl közreműködik a
Városi Zene- és Művészeti Iskola

Modern-kortárstánc tanszakának vala

mennyi táncosa.
Május 31. 16 óra:
A Gyomaendrődi Városi Zene- és

Művészeti Iskola Képzőművész

Tanszaka vizsgakiállításának megnyi
tója. Műsorral közreműködnek az
iskola tanulói.

megvalósulhatnak fejlesztések a
megyében, hiszen e programo k főleg

kereteket kívánnak adni, vonzani a
munkahelyet teremtő magántőkét.

Földrajzi értelemben Közép-Békés
húzóereje pozitív mintát adhat.
Észak-Békés gazdasága fejlesztendő,

Dél-Békésé pedig felzárkóztatandó. A
fejlesztési források megszerzéséhez a
megye vezetése eredményes lobbit
kíván hozzátenni. Afféle ernyős

tratégiát szeretnénk folytatni: védel
met nyújtani a meglévő értékeknek, a
továbblépés útját pedig egyengetni. A
gyengeségeink leküzdhetők, vannak
erősségeink, és lesznek lehetősé

geink.
Domokos László,

a Békés Megyei Közgyűlés
elnöke,

országgyűlési képviselő

Gólyaláb nyári tábor
A Körösmenti Alapfokú Művé

szetoktatási Intézmény ismét megren
dezi a Gólyaláb nyári tábort néptánc, tár
sastánc és moderntánc foglalkozások
keretében.

Ajelentkezők életkoronkénti (6 és 14
éves gyerekek jelentkezését várjuk) cso
portokban vesznek részt a foglalkozá
sokon. A tábor időpontja: 2007. június
18-22. (hétfő-péntek)

Helyszín: Katona József Művelődési
Központ. A részvételi díj: 7.000 Ft/fő,

amely magában foglalja a foglalkozások
költségeit, az ebédet és abelépőket

(részletfizetési lehetőséget biztosítunk).
Jelentkezni lehet a csoport-

vezetőknéj, vagy a Kossuth út 9. szám
alatti irodánkban. Érdeklődni a (66) 283
767-es telefonszámon lehet.

Minden érdeklődő táncost és még
nem táncoló gyermeket szeretettel vár
nak a Körösmenti Alapfokú Müvé
szetoktatási Intézmény dolgozói. Ját
szóház, kézműves foglalkozások:
gyöngyfűzés, tutaj és sárkány készítés,
termésbábok készitése, fafaragás ...
Záróest, a gyerekek bemutatják a tábor
alatt tanultakat, közös vacsora, a
Suttyomba zenekar koncertje, táncház.



Az egyik mértékadó német napilapban
március 25-én megdöbbenve olvastam a
következő kijelentést egy újságírótól: "a
jobboldal rendezvényein egyesek szél
sőjobboldali zászlókat lobogtatnak és
antiszemita jelszavakat skandálnak."
(tagesspiege/.de)

Hennann Rudolph úrnak Európa eme
csücskéből GyomaendrődrőJ üzenem,
hogy egyik kijelentése sem fedi a valósá
got, ugyanis az Árpád-sávos zászló ősi

magyar történel!ni zászló, a ren
dezvényeken pedig mosolygós embe
rekkel találkozhat ill. találkozhatott
volna. Persze nem várhatjuk el német
úriembertől, hogy betéve ismerje a
történelmünket, de mi magyarok tizedan
nyi bérért sem írunk más nemzet
történelméről valótlanságot.

De nem ezen cikk hatására ragadtam
tollat, ez csak az utolsó csepp volt a
pohárban. Történik ugyanis Magyaror
szágon, hogya magyar nemzeti
jelképeinket folyamatosan alattomos és
alantas támadások érik. Az 1990-es
évek elején valakik "svájcisapkának"
nevezik a szent koronát. Egy másik
vélekedés kimondja, hogya "bőgagyán"

és a "fütyülős barackon" kívül nem igen
akad más a magyarok műveltségében.

Sajnos vannak köztünk olyanok,
akiket kimondottan bánt a magyar
történelmi múlt, annak hagyományai és
jelképei. Valószínű ezek a régi magyar
kultikus emlékek még ma is olyan kisu
gárzással bírnak, olyan gyökereket jelent
hetnének, mely összefoghatná ezt a sál'
badöngölt magyarságot, amely újra a
nemzeti tudatára ébredhetne.

Egyes politikusok, médiaszemélyi
ségek és újságírók hamis információkkal
félrevezetik a nagyközönséget, és az
emberek jóhiszeműen elhiszik mindazt,
amit a náluk tanultabb, ismeliebb embe
rek állítanak.

A zászló korai története
Mit kell tudnunk a négy piros és négy

fehér sávos zászlóról? Mindenek előtt,

hogya legősibb zászlónk, és a Xl. század
ból való. Nagy a valószínűsége annak,
hogy e zászló az Álmos nagyfejedelem
által szervezett és létrehozott nemzet
szövetségnek a központi zászlaja volt,
amelyet a Vérszövetséggel szentesítettek.
A piros az uralkodó, míg a fehér a főúri

réteget képviselte.

I.
király (1000
1038). Az S
iniciáléjában
I. István kirá
lyt látjuk hadi
díszben, az
apostoli ket
tős-keresztes és hármashalmos zászlóval
és a pajzzsal, míg az Árpád-sávok magá
nak a királynak az öltözetén látszanak
Páncélingjét piros-fehér Árpád-sávos
csíkozott ruha borítja, mégpedig a
klasszikus, fehérben végződő nyolc sáv
val.

Ménfői csatában (1044) Aba Sámuel
magyar király harcolt az Árpád-sávos
zászló alatt. (Aba Sámuel Csaba-házi
királyunk volt.) Aba király zászlója a
nyolc sávos piros fehér zászló, melyen a
legfelső piros sáv volt háromszor
meghosszabbítva, hogya szél lobogtassa,
tehát abban az időben maguk a zászlók
vízszintesen rövidek voltak, kivéve a
legfelső sávot.

II r. Béla
(1172-1196)
nagy magyar
király, ll. Géza
fia, egy időben

a bizánci
császán trón
várományosa,
páncélingben, koronával a fején, baljában
az Árpád-sávos zászlót tartja, négy piros
és négy fehér sávval. A zászlón a felső sáv
meg van hosszabbítva, hogy a szél kön
nyebben lebegtesse.

A zászló módosított formái
Szent Imre királyunk az 1202-es

Aranybulláját olyan pecséttel hite
lesítette, amelyen háromszögű pajzsban
vörössel és ezüsttel hétszer vágott mező

található. II. András királyunknak az
1222-es Aranybulláján a pecsét szintén
hétszer vágott, az Árpád-sávos mezőn 7
oroszlán található.

Mátyás királyunk rendkívül erős

kötődést érezhetett az Árpád-sávos címer
hez, mert Corvinák első lapján, a tulaj
dont jelző címerként is negyedelt pajzs
ban jelen van a vágásos mező, a kettős

kereszt a családi címer mellett. Az Árpád
sávok szerepeltek az első titkos pecsétjén
is. Hasznájták a zászlót a Rákóczi szabad
ságharcban is az 1700-as évek elején.

Rákóczi erdélyi fejedelem volt 1704 és
1711 között. A zászló négy piros és három
fehér (ezüst) csíkból, tehát hét csíkból
alakítottúk ki és a középen a piros sávok
ba a szabadságharcukat jelképező felira
tokat tettek.

Az Árpád-sávok újabb kori
használata

A zászló módosított formája megje
lent a második világháború idején,
amikor is azt él nyilaskeresztes-párt alka
lmazta. A zászló közepében l1ugy piros
mezőben a párt jelvénye, a nyilaskereszt
került középütt a hungarizlllust jelképező
H benível. A központi piros tér meg
hosszabbításaként jelentek meg a sávok
egy vagy néha két irányban. A zászló
kilenc sávos lett öt piros és négy fehér
sávval Az öt piros sávnak ekkor társadal
mi jelentése lett. Az öt piros sáv a paraszt
ságot, a munkásságot, az értelmiséget, a
nők gyermekek fiatalság csoportját, és él

fegyveres erőket jelképezte.
Tehát megállapíthatjuk, hogy az

Árpádsávos történelmi zászló nem nyilas
zászló és nyilas zászlót a hozzákapcsolt
sávok nem teszik Árpád-házi zászlóvá, de
mindkettő a zászló kategóriába tmiozik.
1956-ban sem határolódtunk el a Rákosi
címer miatt a nemzeti zászlónktól,
mindössze kivágták belőle az idegen fel
ségjelet.

A zászló mai használata
A Magyar

Posta 1981-ben
em lékezett meg
ősi zászlóinkról,
amikor is kiadott
egy bélyegsorozatot, amelynek első zász
laja, a 40 filléres bélyeg volt, azaz az
Árpád-sávos zászló. A Magyar Köztár
saság hivatalos államcímerében is talál
hatók az Árpád-sávok, vagyis címerpaj
zsunk fele a hétszer vágott Árpádsávos
címer és zászló, az Árpád házi királyi
család szimbóluma. Tehát a mai magyar
hivatalos címer egyértelműen felvállalja a
történelmi múltunkat.

A kitüntetések mindegyikén jelen van
az állami címer, él rajta lévő Árpád-sávos
mezővel. A nemzetbiztonsági hivatal
címerén egy Turulmadár tart a csőrében

egy kardot, a karmai között pedig az
Árpád-sávos pajzsot. A sávok használata
élenink több teri.iJetén is megtalálható,



Beiskolázási támogatás

Esztergom, Kisvárda Dunaszentgyörgy
stb. települések címerében, de iskolát
vagy végzettséget kifejező jelvények
között is előfordul. Sőt a Magyar
Honvédség alakulatainál és oktatási
intézményeinél is megtalálhatjuk az
Árpádsávok basználatát. Az Árpád-bázi
szimbolika egyaránt jelen van a hivatalos
állami, önkormányzati és civil szer
vezetek, lovagrendek jelképrendszerében
IS.

És ha valakit az eddig leírtak sem
győzték meg, akkor képzelje el a közjogi
méltóságok a miniszterek és a
képviselők a Parlamentben kinevezésük
alkalmával a magyar történelmi zászlók
előtt teszik le esküjüket, köztük az
Árpádsávos zászló előtt. Gyurcsány
Ferenc ezt már kettő alkalommal tette
meg. Az ember össze van zavarodva, hogy
lehet az hogy az ország miniszterelnöke
egy "szélsőjobbos" zászló előtt eszküszik?
Hát persze, hogy nem követne el ekkora
hibát a miniszterelnök stábja, mert nem
szélsőjobbos zászló a legősibb történelmi
zászlónk. Állami ünnepségek alkalmával a
közjogi méltóságok előtt a díszszázad
vigyáz menetben halad el a történelmi
zászlókkal köztük természetesen az
Árpád-sávos zászlóval.

Vajon mi vezérelheti az olyan "ma
gyar" embereket akik össze akarják mosni
szélsőjobboldali eszmékkel ezt a gyönyö
rü történelmi lobogót? Egyszerüen nem
értem illetve sejtem, hogy mi lehet a
szándékuk ...

Egyesek vélekedések szerint sok
nemzetiségnek Európában nem tetszik,
hogy a magyaroknak van történelmük és
az nem is akármilyen, hiszen egyes
államokat az utóbbi időben kreálta a nagy
politika, gyakorlatilag nem tudnak
történelmi órát tartani hazájukról mert
egészen egyszerüen nincs mit oktatni.

Javaslom mindenkinek adja tovább
ezeket az ismereteket barátaiknak és
ismerőseikek és vigye el magával a
lobogót bánnilyen rendezvényre - lehet az
jobboldali vagy baloldali '- és emelje
magasba eme történelmi zászlónkat és
nem árt ha tudja, ezeréves történelmi erek
lyét tart a kezében, melyet nem enged
hetünk sárba taposni. Végezetül aki teheti
nézze meg Hódmezővásárhely főterét,

ahol keltő Árpád-sávos zászlót is lenget a
szél, milyen szép is lenne ez a gyomaend
rődi főtéren ...

A szervezetben előforduló kró
nikusan gyulladt területek - esetleg
helyi panaszokat nem okozva - a
vérkeringés útján képesek ártani él

-szervezet más részeinek. Ez a problé-
ma igen fontos, mert sokkal gyako
ribb, semmint gondolnánk, és mert a
szájhigiéné fontosságát nagyon
komoly összefüggésbe hozza a
szervezet egészségi állapotával.

Először is nézzük, hogy él szervezet
mely részeiben bújhatnak meg gócok
(a góc kis fertőzött, gyulladt csomó
vagy felület, melyben kórokozók
élnek és onnan néha a vérkeringésbe
juthatnak)!

A megfigyelések szerint ezek a
krónikusan gyulladt gócok 80 száza
lékban a fül-orr-gégészek által
ellenőrzött területeken rejtőznek

(főleg a torok és garat környéki man
dulákban). További tíz százaléka
megoszlik a féregnyúlvány (ezt hívja a
népnyelv vakbélnek, pedig ez annak
csak egy kis nyúlványa - úgyszólván a
féregnyúlvány a vakbél mandulája), a
kismedencei belső női nemi szervek,
az epehólyag és más, ritkábban érin
tett területek között. A maradék tíz
százalék pedig a szájüreget és a
fogakat érinti.

A fogászati gócok kialakulhatnak
elhalt és gyökérkezelt fogak gyökér
csúcsát körülvevő csontszövetben
(granuJómák, ciszták), de gócnak te-

Az önkormányzat értesíti a
szülőket, hogy a 200712008-as
tanévre a beiskolázási támogatást az
általános iskolás gyermekek részére
2007. május I. napjától május 31.
napjáig lehet kérelmezni (ezen célra
rendszeresített formanyomtatvá
nyon) Gyomaendrőd Város
Polgármesteri Hivatalának Humán
politikai Osztályánál (Gyoma
endrőd, Szabadság tér I.) és a hivatal

kintjük a fertőzött, leépült fogágyat
(tasakol). Ezekből az elváltozásokból
a baktériumok él vérbe kerülhetnek és
onnan más szervekbe.

A teljesség igénye nélkü] néhány
olyan betegséget meg kell említeni,
melyek a szervezetben előforduló

gócok, mint baktériumforrások által
jöhetnek létre. Ilyenek lehetnek a
kisízületeket érintő gyulladások, a
szem szivárványhártyájának gyul
ladása, a szívbelhártya-gyulladás, bőr

gyulladás, a hajhullás egy speciális
formája (alopecia areata - foltokban
kopaszra hullik ki a haj), az erek pici
hámfertőzése verrog képződését

okozhatja (szívinfarktus, agyvérzés), a
magzatvíz fertőzése koraszüléshez
vezethet.

A sor a kisebb-nagyobb kelle
metlenségektől a halálos betegségekig
folytatható, és emiatt nem lehet eléggé
hangsúlyozni azt, hogy ezekkel a
gócokkal még rövid ideig sem szabad
egytitt élni. A gócok által okozott
betegségek, károsodások nem minde
gyike múlik el, ha a góeot - későn 
megszüntetjük.

A rendszeres fogászati szűrővizs

gálat és a panoráma-röntgenfelvéteJ
készítése nagymértékben segíthet
ezen gócok kiszűrésében.

Szabó Béláné (Margó)
dentálhigiénikus
www.drbckes.hu

Kirendeltségén (Gyomaendrőd, Fő

út 2.). Személyes tájékoztatás
kérhető Menkó Aranka ügyin
tézőnél. A megállapított támogatás
tankönyv, tan szer vásárlására
forditható'

Egyben tájékoztatják a szülőket,

hogy középiskolai, illetve felsőfokú

tanulmányokat folytató gyermekek
részére a támogatást 2007. szeptem
ber hónapban lehet igényelni.

Ignácz Tibor,
Gyomaendrőd

WWw.szo-beszed.hu . . .'. _.' .:'
. to.""'.':'



HÁZ, LAKÁS
Gyomán. a Vásártéri ltp-n 2

szobás, erkélyes, 2. emelcti lakás
eladó. Ir. ár: 5,8 millió Ft. Telefon:
30/9-633-124

Endrődön, a Blaha ll. 12. sz.
alatti 3 szobás, összkomfortos
családi ház eladó. csere is érdekeL
Érd.: a helyszínen

Bcsenyszegen családi ház
eladó. fr. ár: 3 millió Fr. Érdeklőd

ni: 70/612-3428
Gyomán, a tiúdőhöz közel tel

jesen felújított családi ház eladó.
Ir. ár: 8,8 millió FL 30/6827-443

Fő u. 88. sz. alatti összkom
fortos ház eladó. lrónyár: 7,3 nlil
lió Fl. Érd.: 30/598-4419

Gyomán az Árpád u. 23. sz.
alatti összkomfortos parasztház
eladó. Ininyár: 3 millió Ft. Érd.:
66/386-348, 30/382-5169

Endrődön 3 szobás összkom
fortos, belülről felújított családí
ház eladó. Irányár: 6,7 millió Ft.
Érd.: 20/261-5238. 30/340-8705

Endrődön 2 szobás családi ház
eladó. IránY<Ír: 5.5 millió FL Érd.:
66/285-191. 20/538-7150

Gyomaendrődön a Napkeleti
úton 2 szob<Ís. gázfütéses családi
ház nagy telekkel, melléképülettel
eladó. Irányár: 4,5 millió FL Érd.:
30/230-7967.62/442-858

A Liget Fürdőhöz 300 m-re
100 m'. belülről igényesen fel új í
tott kockaház, garázzsal rendezett
1000 m' telken eladó. fránYflr:
13,5 millió Ft. Érd.: 30/485-0422

Gyomán a Tompa út 6. sz.
alatt igényesen kialakított,
hőszigetelt, 2 szintes családí ház
alacsony rezsi vel, garázzsal, mel
léképülettel, ipari <ÍrammaL ásott
kúttal eladó. Érdeklődni: 30/342
2869

Gyomaendrőd központjában
800 m'-es portán teljesen felújí
tott. hőszígetelt 160 m'-es 3
szobás családi ház, plussz önálló
40 m'-es komfortos lakrésszel
eladó. Irányár: 18.5 millió Ft.
Érd.: 70/566-3938

Gyomán íkerház déli oldala
füves udvarral, kis rezsivel eladó.
Irányár: 7,9 millió Ft. Érd.:
20!':J70-6767

Gyomán a Hősök útján családi
ház nagy portával, ip'lI'i úrammal
eladó. Éld.: 20/461-2327

Endrődön a templomtól a 3.
ház sürgősen eladó. Irányár: 8 mil
lió FL Érd.: 70/273-4406

Endrődön a Fő úton 4,5
szobás tetőtérbeépítéses családi

húz garázzsal, alsó épülettel, ipari
árammal eladó. Csere is érdekeL
Irányár: 10,5 millió FL Érd.:
30/525-6611

A Polányi Máté u. 44. sz. alatt
parasztház eladó. Érd.: 661285
304

Gyomán felújításra váró
parasztház eladó. Gáz, víz,
kövesút. Irányár: 2,5 millió Ft.
Érd.: 30/394-8648

Besenyszegen melIéképületes
ingatlan sürgősen eladó. Érdek
lődni: 20/594-6669

Gyomaendrő~ ~örnyékén

földet bérelnék.
Érd.: 30/415-4206

Endrődön a Napkeleti úton
belülről felújított. gázkonvektoros
2 szobás ház eladó. Érd.: 701261
4329. 70/7732-949

Gyomán a Hunyadi út 59. sz.
alatt 3 szobás, összkomfortos
parasztház melléképülettel,
felújítva sürgősen eladó. Irányár:
6,7 millió FL Érd.: 30/545-6981

Gyomán az Arany J. u. 16. sz.
alatt 4 szobás összkomfortos ház
eladó. Ininyár: 9,5 millió Ft. Érd.:
a helyszínen.

Gyomán ikerházban 4 szoba
összkomfortos. szuterénos, gáz és
vegyes tüzelésű házrész parkosí
tott udvarraL melléképülettel, áron
alul eladó. Kisebb cserét beszámí
tok. Érd.: 70/624-7240

Endrődön 3 szobás, 100 m'-es
összkomfortos családi ház eladó.
II'ányár: 8,8 millió Ft. Érd.:
30/3 19-2 13 I

Gyoma központjában 3 szobás
és egy I szobás lakás együtt eladó.
Vállalkozásra is alkalmas.
Ir~lJlyár: 9,5 millió FL Érd.:
30/647-2407

Gyoll1án a fiirdőhöz közel
összkomfortos családi húz eladó.
Irányár: R millió Ft. Érd.: 20/362
4274

Gyomaendrődön, Csokonai
úton felújított családi húz nagy
portával, melléképületekkel eladó.
Érdeklődni: 70/569-13-52

Endrődön a Selyem u. 85. sz.
alatt összkomfortos 2 szobás ház
nagy telekkel eladó. Irányár: 5,5
millió Ft. Érd.: 70/367-2271,
70/3 J 50-467

A Pol únyi M. u .80. sz. alatt 2
szobás összkomfortos családi ház
melléképülettel eladó. Irányár: 9,5
millió Ft. Érd.: 20/994-6810.
30/266-3315

Endrőd központi részén

összkomfortos hosszú parasztház
gazdasági épülettel. garázzsal
eladó. Irányár: 4.6 millió Ft. Erd.:
66/282-898, 20/245-1262

Október 6 Itp.-en I. 2,5
szobás, felújított lakás eladó. vagy
hosszú távra kiadó. Érd.: 301238
0914

A Vásártéri ltp-en 3. emeleti 2
szobás lakás családi házra cserél
hető. Inínyúr: 6 millió FL érd.:
70/283-8942

Vásártéri ltp. 28. BI2/6. sz.
alatti erkélyes, felújított lakás
eladó. Irányár: 7 millió Ft. Érd.:
70/3 I 1-6288

A Vásártéri Itp.-en a jó
állapotban lévő 2 szobás.
bútorozatlan, 3. emeleti lakús
hosszú távra kiadó. Érd.: 70/321
0304

A Vásártéri ltp-en 2 szobás
erkélyes lakás eladó. Irányár: 6.3
millió Ft. Érd.: 30/342-8541

Az Október 6. Itp.-en 4.
emeleti 1,5 szobás lakás eladó.
Irányár: 4,8 millió Ft. Érd.:
30/855-5388,30/327-8328

A Vásártéri Itp.en I szobás
bútorozott lakás kiadó, ugyanitt
200 literes villanybojler eladó.
Érd.: 66/285-535, 301388-5420

Békésen 2. emeleti 2 szobás
egyedi mérőórás lakás eladó.
Irányúr: 8,5 millió Ft. Érd.:
20/391-7490

KERT, TELEK,
NYARALÓ

Gyomán a Zrínyi u. 4311. sz.
alatti bekerített építési telek, fúrott
kúttal eladó. Irányár: 1,6 millió Ft.
Érd.: 30/346-2190

720 m' kert, villannyal, fú ro It

kúttal, kiépitett locsolórendszcrrel
eladó. Irányár: 550 ezer Ft. Érd.:
66/285-894

Gyomaendrődön VII. ker.
tanya istállóval, nagy földdel,
kövesút mellett, viz. villany van.
lrúnyár: 6 millió Ft. Érdeklődni:

30/293-9990
A Körös-soron a fürdőhöz

közel nyaraló eladó. Érdeklődni:

66/386-954
A Fiizfás-zugban 400

négyszögöl kert eladó. Villany,
ásott kút. Irányár: 300 ezer Ft.
Érd.: Petőfi u I.

A F(izfás-zugban 1100 m' kert
sok gyümölcs fávaL vízhez közel
eladó. Érd.: 70/523-7959

Keesegés-zugban vízparti
nyaraló stéggel eladó. Irányár: 5

millió FL Érd.: 70/388-9007
Németzugi sor I. sz. alatli

ingatlan eladó. Irányár: 1.5 millió
FL Érd.: 661283-124

Gyomán a Bánomkertben
4498 m' szántó fOld, 2249 m' zár!
kert, vályog épületteL ásott k(lltaL
30 db termő gyümölcs fával eladó.
Érd.: 30/548-3475

Pocosban kert fúrott kúttaL
gyl'lmölcsö résszel eladó. Irflnyúr:
190 ezer Ft. Érd.: 20/492-1427

JÁRMŰ
Négyülcmü Trabant lejúrt

műszakival eladó. Érd.: 701226
9876

Segédmotorkerékpár 2 db, 50
es blokk, Simson kerék,
vízmelegitő gázbojiCI' eladó. Érd.:
661282-156

Dévaványán .Iawa 636 350
cm.! 1982-es motorkerékpár eladó.
Irányár: 60 ezer Ft. Érd.: 30/636·
8701

7 éves fehér Suzuki 1300·as.
kevés km-rel, vonóhoroggal
eladó. ll'ányár: 900 ezer Ft.
Ugyanitt kertesház eladó. Irányár:
15 millió Ft. Érd. 66/284-196

Opel Omega Caravan 1992
es, 2600 cm', működőképes, törött
szélvédővel, lejárt müszakival
egészben vagyalkatrészként
eladó. Érd.: 30/346-2190

Rotakapa pótkocsival, Babetta
kerékpár, Honda kismotor eladó.
Érd.: 66/386-500

ÁLLAT
Yorksire Terrier kiskutyák

eladók Érd.: 70/2632-90 I
Anyakecske 2 gidával eladó.

Irányár: 18 ezer FL Érd.: Kálvin J.
ll. 36.

MUNKÁT KERES,
KíNÁL

Mediterránkő bUI'kolal
készítést. kisebb kőműves

munkát, kockahúzak hőszi-

getelését, hidegburkolást vá Ilalok.
Érd.: 30/360-8128

Takarítást, vasalást, hétvégén
gyermekfelLigyeletet vállalok.
Érd.: 20/333-2972

Veszélyes fák kivágása,
gallyazása, tüzi fa felvágása
elérhető úron. ÉI·c1. 70/283-0347

Kertek udvarok szántása,
marása, egyengetésc, fiivesítéshez
gépi talajelőkészítés. 661386-053

Megbízható hölgy gyermek.
felügyeletet, idősek felügyelelél'



bevásárlást, mosást, vasalást,
takarítást vállal. Érdeklődni:

30/559-6327
Kaszálást és fünyirást ked

vező áron vállalok. Érd.: 30/307
7225,70/613-1941

Balatonfüredi szezonális
étteremben önállóan dolgozní
tudó szakácsot, konyhai kisegitőt,

nyelvekct beszélő felszolgálót
májustól felveszek. Érd.: 30/274
3685

1<'apuk, kerítések készítésc
zál'szelvényből, térháJÓbóJ. egyéb
lakatos munkákat vállalok. Érd.:
70/7700-129

Kerítések, kapuk, korlátok és
egyéb vasszerkezeti munkát vál
lalolc Érd.: 30/473-0171

EGYÉB
120 literes és 150 literes

fagyasztószekrény eladó. Irányár:
15-25 ezer Ft. Érd. 66/386-686

4 ütemű 4,5 LE 38 cm széles
rotakapa újszerü állapotban, tiszti
hálózsák eladó. Érd.: 66/386-353

Régi típusú szekrénysor, he
verő, fotel, lV, szőnyeg. varrógép.
fiókos fagyasztószekrény, gáz
tűzhely, női kerékpár, létra eladó.
Érd.: 66/386-808

6 szögletű járólap, vi lIanymo
tor eladó. Vennék 300-as duda
csövet, kisméretű téglát,
betonkcverőt, tetőgercndát. Érd.:
70/523-7959

Erzsébet hálószoba bútor, ülő-

garnitúra, konyhaszekrény, var
rógép, gáztüzhely, konvektorok,
kályhák eladók. 30/354-4166

Elektromos szivattyú,
Thomas szivattyúhoz öntöző töm
lők, kisméretü tégla eladó. Érd.:
Móra F. u. 20. 66/284-082

A Szabadság téri könyves
boltban akciós cd-k, diafilmek és
könyvek kaphatók. Diavetítő ren
delhető. Érd.: Szabadság tér 5.

Használt, jó állapotú keve
rőtárcsás Hajdú mosógép és cent
rifuga eladó. Érd.: 20/465-6645

Jó állapotban lévő keverőtár

esás mosógép, centri fuga, var
rógép, dohányzóasztal, vasvájú
eladó. Érd: 661282-907

Kiságy pelenkázóval és tar
tozékokkal eladó. Irányár: 20 ezer
Fl. Érd.: 30/654-8923

Gázfőző palack, vashordók,
vasvájúk, terményzsákok, mérleg,
kakruszok, Lada SamaI'a, Trabant
alkatrészek stb. eladó. Érd.:
66/436-086

220 voltos fémvázas hIkori
eall1orzsoló és egy orosz egyhen
geres tőzo1tótöm Iős szivattyú,
tömlővel együtt eladó. Telefon:
66/284-262

FESTŐ
SZAKMUNKÁSOKAT
keresek felvételre!

20/9645260

Gózan
Autósiskola

Gyomaendrőd, Hősök útja 33.
Az alábbi időpontban és

kategóriákban

tanfolyamot
indít.

Gyomán (Kossuth u. 18.)
2007. május g. 17 óra

Endrődön

(művelődési ház)
2007. május g. 17 óra

• Személygépkocsi
• Motorkerékpár
• Segédmotor

kerékpár

Jelentkezni lehet:
Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

Telefon: 30/402-5878
Gyomaendrőd, Blaha L. út 21.

Telefon: 66/386-917
Ügyfélfogadás:

kedd-csütörtök 17-18 óráig
Gyomaendrőd, Kossuth u. 18.

Kerttulajdonosok
figyelem!

Tűzifavágást, veszélyes
és egyéb fák kivágását,

metszést,
továbbá fűnyírást,

kaszálást, rotálást,
víkend- és egyéb telkek

gondozását,
elhanyagolt kertek

és porták
rendbetételét vállalom!

Hermann Mihály

20/388-2263

Gyomán
a Pásztor J. úton

az Üvegház Bisztró
mellett

200 m2-es
üzlethelyiség

kereskedelmi
és raktározási célra

kiadó.
Érd.:

20/374-4I22

Hűtőszekrények, hűtőládák, fagyasztók javítása
Szilágyi Lajos Telefon: 66/283·304, 70/523-2624

5500 Gyomaendrőd, Csokonai u. 26.

Gátonjárási
engedély

kapható munkanapokon
8-16 óráig

aKörösi Halászati Szövetkezetben,
Gyomaendrőd, Kossuth u. 27.

Irányár: ..

Érdeklődni: ..

Aláírás: .

Ingyenes az apró!
A Szó-Beszéd ingyenesen jelenteti meg azoknak az olvasók

nak a lakossági apróhirdetéscit, akik ezen a szelvényen

küldik be megjelentetés céljából' A szelvényen a megjelölt

helyre kell beírni a kívánt szöveget és a szelvényt leve

lezőlapon vagy borítékban elküldeni a következő címre: Szó

Beszéd 5500 Gyomaendrőd, Pf.: 48. Egy apróhirdetés

szövege lehetőleg ne tat1almazzon 15 szónál többet l A hirde

tések szövegéért felelősséget nem vállal a szerkesztőségi

Feladó neve: .

Címe: .

Az apróhirdetés szövege: " ..

--------------------------------~

I

Hirdetéseik az interneten is olvashatók!
www.szo-beszed.hu

, ,~
-... .'.',Watt Villamossági Bolt

• Villanyszerelési anyagok
• Kapcsolók, dugaljak, vezetékek
• Izzók, energiatakarékos izzók
• KÉZISZERSZÁMOK
• Barkácsgépek nagy választékban
• Háztartási gépek és alkatrészek
Gyomaendrőd, Fő út 214.
Telefon: 66/386-358

Körös Hitel!
6 bank ajánlatából

a legjobbat!
Szabad felhasználású hitelek

már 0,99%-os kamattal!
Akar jövedelem nélkül is'

Tímár Irén 70/226-9876
Katona József

Művelődési Központ



Május 18-19-én a Bowling Treff Étterem udvarán típusbemutatót
tartunk, melyre szeretettel várunk minden érdeklődőt!

Ezen a hétvégén megvásárolt, illetve megrendelt autókra a jelenleg futó
akcióinkon kívül, akciós hitelajánlattal is kedveskedünk vásárlóinknak!*

('akció a készlet erejéig!)

II ,

OP-L MElDTUR KFT.
5400 MEZÖTÚR, PUSKIN ÚT 79. • Tel.:06 (56) 350-424; 550-714
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Felelős szerkesztő: Hornok Ernő Szerkesztőség: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 51.
Telefon: 70/22-632-99 Kiadja: Rekline Stúdió Egyéni Cég. Felelős kiadó: Hornok Ernő

Hitelügyin,t~zés!
KOMOLY BANKI HATTERREL!
Több éves hitel-ügyintézési gyakorlattal,

referenciával, önálló irodával rendelkezünk!

500.000 Ft-tól 30.000.000 Ft-ig
FORINT ÉS DEVIZA
ALAPÚ HITELEK!

Hitelkamatok 0,99%; 1,99%; 3,95%-tól!
(éves kamat)

Lakascélú és szabad lelhasználású hitelek,
adósságrendezes. terhelt ingatlanra is plusz hitelek.
szocpol. ügyintézés. személyi hitelek. hitelkiváltas.

ingatlan lizing. vállalkozói hitelek, ingatlanvlsszlizing.
időskori jelzálog Járadék, életjáradék stb.

lakascélú hílel törfesnese pl.: 1.000.000 FI esetén 20 évre 6.100 Fth'ló,
1.000.000 Fl esetén 2S évre 5_480 FVhÓ.

FOLYAMATOS AKCiÓ!!!
(ALAPKAMAT+KEZELESIKOLTSÉG-KEDVEZMÉNY.

EGYEB BANKI KÖLTSÉGEK JELENTŐSKEDVEZMÉNY·
NYEL. AKÁR TELJES BANKI KÖLTSÉGMENTESSÉG

GEL HITEL TfpuSÁTÓL FÜGGÓENI

AKTUÁLIS AKCIÓINKROL BARMIKOR SZEMELYESEN
TAJEKOZTATJUK'

CHF alapu hitelek árfolyam-garanciávalls!
Fix havi törlesztéssel!

Épllési és új lakás vásárlási hitelek soron kIvül!
FESZEKRAKÓ PROGRAM 35 EVES KORIG

EPltk . ul· .. haszn It I kaS"'1 rt sa e.se~n *11 ml geranci v I.
10 onerov I. va.Oy on ró n Ikul is. 50 '" zocpolial

Otthonteremtö tim0gat6s 35 éves korig
úJ- es haszn"t lakás váaár1asa eseten SO,". azoc--poll.1

K6ztlsztviseJ61 és k&:Jf1<lJlmnzotfi hitelek dl/3ml gólrDncl6vaJ
CSól1< a lIDs:1rolt IngatlDn fcdczctévcJ 12.5 frA Ft - 25M Fl·jg

Gyorshitel jelzálogfedezettel, 3.000.000 Ft-ig!
Oevizában. akár árlolyam-garanclaval. egyenletes törlesz1ési mód

mellen. egyszerúS{len értékbecslessel. és közjegyzöl dij nélküli
Soron kivüli elbírálassall (3-5 nap alan)

Hileligenylés minlmatberrel. vagy jövedelemigazolas nélküli

A hite/ekhez é/etbiztosítas nem 5zíikscges!
A hIt Jugytnt ns.lZ On k.nyefmenek.$ I~ny nek megfeJ loen

lakil n. vagy az trocJ;JnJl/ban rortentlc - szemeiy,.. szabon:m!
L"inform Ih.ro Ic'$ mobJJ;J1c vagyunk!

A.z efvtgzeN munJl/Jnkerr 11 , '(jss~et viJlI3lunk!
HIVJON BIZALOMMAL!!!

(Bármikor. h~tvegen"! Idopont egyeztere. uukRges/)
ON.4LLO ts FUGGETLEN HITEURODA:

UJ eJMUNK: 5650 Mezöbe~ny. Fortuna t r 5_ (. SPAR mOgott)

Új szolgáltatásunk:
ingatlanközvetítés és értékbecslés

Tóth Jánosné Tóth János Boros Krisztina
üzleti főtanacsadó irodavezető ügyviteli asszisztens

ingatlanközvetitö értékbetSlö 06-20/9220-990 IRODA: Fax: 66/424-314
06·20/9376-738 201455-1211;7~47



Dr. Frankó pesszimista aváros jövőjét illetően
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Gyomaendrőd elmúlt 25 évének
városvezetőivel: Je.nei Bálinttal, dr.
Frankó Károllyal, és dr. Dávid Imrével,
valamint a jelenlegi polgármesterrel,
Várfi Andrással Megyeri László aljegy
ző folytatott pódiumbeszélgetést a Kis
Bálint Általános Iskola által rendezett
ünnepségen, mclyet Gyoma és Endrőd

25 évvel ezelótti egyesítése emlékére
rendeztek máj us IS-én.

Jenei Bálint tanácselnöksége alatt
egyesítették a két települést.

Dr. Frankó Károly polgármester
ségc idejére esett a rendszerváltás, ő

Gyomacndrőd első polgármestere.
Dr. Dávid =mre városvezetése alatt

csatlakoztunk az Európai Unióhoz.
Várfi András polgármesternek

pedig a 21. századnak megfelelően a
jelen kihívásainak, feladatainak kell
megfelelnie.

Jenei Bálint egykori tanácselnök
Gyoma és Endrőd 25 évvel ezelőtti

egyesítésével kapcsolatban megje
gyezte, hogy sikeresnek és ered
ményesnek ítéli a két nagyközség
egyesítését.

- Alapvetőcn ma sem csinálnám

másképpen, a történelem igazolta az
egyesítés hasznosságát. Igaz, hosszú
előkészítő folyamat előzte meg, 1974
től a két település vezetői Varga
Zsigmond országgyűlési képviselő

irányításával, folyamatos tárgyalásokat
folytattak az egyesüléssel kapcsolatban.

Egy hibát azonba elkövettünk, azt
ígértük, hogy 5-6 év alatt egy új
városközpont épül a két településrész
között, ez azonban nem valósult meg.
Egyesek ezt túldimenzionálták és még
egy népszavazást is kiharcoltak Gyoma
és Endrőd szétválasztására, de a nép
nemet mondott - mondta Jenei Bálint.

Dr. Frankó Károly - mint mondja 
véletlenül lett polgármester. Az első

szabad választáson még a képviselők

választották maguk közül a pol

gármestert, akkor 13 szavazattal nyert
dr. Frankó.

- Hittem a rendszerváltásban, bár
amikor először bementem a
városházára még semmihez sem értet
tem. A segítségért máig köszönettel tar
tozom a városháza akkori dolgozóinak -

Szó-Beszéd

mondta dr. Frankó Károly, aki megje
gyezte még, hogyakoriban havi 35 ezer
forintos fizetést kapott pol
gannesterként. Büszke arra, hogy ő

találta ki az új gyomai piacteret, új
ivóvízvezeték építését kezdték el és
használhatóvá tették az ő idejében a
sportcsarnokot.

Dr. Dávid Imre - mint mondja - nyu
godt és a város egyik legsikeresebb 10
évét tudhatja maga mögött. Tíz év pol
gármesterség után még nem fáradt el,
de mint mondta, az idő múlik, pedig
még sok jó ötlete lett volna...

Várfi András még nem számolhat be
olyan sikerekről, mint elődei.

- Szeretném, ha a lehetőségeinket

jobban kihasználnánk és Gyomaendrőd

egy szép, fiatalos, programokkal teli
város lenne - jegyezte meg Várfi

András polgármester.
A városvezetők közül hárman biza

kodva szóltak Gyomaendrőd lehető

ségeiről, jövőjéről. Arra a kérdésre,
hogy miként látják Gyomaendrőd esé
Iyeit és a fejlődés irányait a
következőket válaszolták:

Jenei Bálint szerint Gyomaendrőd

jövője attól ftigg, hogy sikerül-e az
ipari parkban jól fizető munkahelyeket
létrehozni.

Dr. Frankó Károly pesszimistán
nyilatkozott:

- Én nem látok kitörési pontokat.
Nincsenek jó útjaink, másodrendű

2007. június

állampolgárként vagyunk elkönyvelve

itt a Viharsarokban. Ide munkahelyek
már nem fognak jönni, nem lesz itt
semmi. Az ember egyedüli lehetősége

marad a tudás - jegyezte meg a
rendszerváltás első polgármestere. Dr.
Frankó Károlyt arról nem kérdezték,
hogya rendszerváltást követő első hat
esztendőben polgármesterként mit tett

és mit nem tett meg annak érdekében,
hogy legyenek Gyomaendrődnek

kitörési pontjai a fejlődést illetően.

Dr. Dávid Imre azt mondta, hogy ő

inkább optimista, de szerinte is a tőke

már átlépte a Tiszántúlt és már
Romániában van.

- Saját kistérséget kellene alakíta

nunk, mert nem vagyunk sem madza
gosok, se tótok - jegyezte meg dr.
Dávid, utalva ezzel a békési és a

szarvasi kistérségre, melyekhez váro
sunk tartozott, illtve tartozik.

- Én nem lehetek pesszimista. Látok
lehetőségeket és reményeket - mondta
Várfi András.

"célom a tetszés volt. De már
se szellem, se varázs, se báj;
végiif még kétségbe esem
és imádkozom kegyesen,
s az irgalom, az isteni,
maga fog mégjőlmentem·.

Mint ti az ítéletnapoll,
hadd menjek én is szabadon. "

Shakespeare: A vihar
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A Boldogságos Szűz Mária
hazavárta gyermekeit

hitünkben találjuk meg a Szüz
Anya vezetésével az Úr Jézusban
azt a szilárd pontot, közös
keresztény hitünket, melyben ismét
egymásra találunk.

A szentmise ünnepi szónoka
Borbély Gábor nyugalmazott csík
szeredai főesperes beszédjének ele
jén a Szűz Anya áldását kérte az
édesanyákra, majd hangsúlyozta:

- Isten azt akarja, hogy a
mennyország életünkben is nyitva
legyen felettünk. Mert lehet
beborulva az ég a politika terén,
kisebbségi létünk felett is lehetnek
viharfel hők, de ha az lsten arca
ezeken keresztül ránk tekint, szá
munkra mindig nyitva van a
mennyország.

A hívek délelőtti gyüleke
zésének idején a szabadtéri oltár
mellől hangosbemondón köszöntöt
ték a híveket, ésjó volt hallani hogy
megyénket is többen képviselték
Békéscsabáró I, Szarvasró I és
Gyomaendrődről is. H. E.

Idén május 26-án a két Somlyó
hegy közti nyeregben, a
Hármashalom oltár előtt mintegy
400 ezer magyar ember gyűlt össze
Erdélyből, az egész Kárpát
medencéből és még a tengeren túl
ról is. Csíksomlyón, Pünkösd
szombatján 440. alkalommal jöttek
össze a zarándokok a szabadtéri
oltárnál, hogy hirdessék összetar
tozásukat és annak erejét. Az oltár
mellett felállított Szűz Mária
szobornál Jakubinyi György gyu
lafehérvári érsek köszöntőjében

hangsúlyozta, hogy akik eljöttek
Csíksomlyóra, azok mindannyian
testvérek, hiszen ugyanannak az
édesanyának, a Boldogságos Szűz

Anyának a gyermekei.
- A mai világban, amikor

egészen az államvezetőkig politikai
zavarban élünk, amikor szűkebb

köriinkben is széthúzás és versen
gés uralkodik, akkor a keresztény
ember körülnéz és szi lárd pontot
keres. Ezért jöttünk ide, hogy

Lemondott a városi főorvosnő
Céget alakítanak az orvosi
rendelő működtetésére

KEDVEZMÉNY: MINDEN 6. INGYEN TANULHAT!
Szervezz magadnak csoportot! Beszéld rá
családodat, barátaidat és Te ingyen tanulhatsz!

Nyári intenzív!
6 hetes, heti 3x3 óra
4 hetes, heti 5x3 óra
megtanul hat alapszinten
angolul, franciául, németül, olaszul

INTENZív KEZDŐ TANFOLYAMOK:
JÚLIUS 2-TŐL AUGUSZTUS 2-IG ÉS
AUGUSZTUS 2-TŐL SZEPTEMBER 2-IG!
Készülhet nyelvvizsgára (angol, német)

Nyelvvizsga tréningek
július 3-től augusztus 16-ig!

Jelentkezési határidő: június 10.
beiratkozás: június 18-án 14-18 óra
Farkas Margit és Róza Vendel tanároknál!

Tel./üzenetrögz.: 66/282-686; 20/468-4876. 20/9142-122

E-mailben:margit@anet.hu.vendeJ@intcmet-x.hu

A tanfolyamok helye: Gyoma, Kossuth út J 8.

Dr. Gedei Margit, a városi főorvosi megbíza
tásáról szeptember 30-i hatállyal lemond, de szemész

orvosként még tovább dolgozik.
Dr. Gedei Margit 1996 januárjában dr. Bánki

Gyulát váltotta a városi főorvosi poszton. Dr. Gedei
tevékenysége idején alakították ki az egységes ren
delőintézetet a megszüntetett szülőotthon helyén. Az

intézmény 19 szakfeladatot lát el és Gyomaendrőd

lakossága mellett Dévaványa és Hunya is ide tar

tozik, ez összesen mintegy 25 ezer embert jelent.
A városi egészségügyi intézmény működtetésére

egy kft.-t alakítanának a dolgozók. A tulajdon az
önkormányzaté maradna, az üzemeltetési feladatokat

venné át a létesítendő gazdasági társaság.
Dr. Gedei Margit elmondta, hogy az ezzel kapcso

latos szándéknyilatkozatot az intézet minden dolgo
zója aláírta május 21-én. Az elképzelések szerint

valamennyi eddigi szakmai profilt és dolgozót meg

tartanának. A működtetés i jogra hosszú távra - 10

évet meghaladó időtartamra - szeretnének szerződni

az önkormányzattal.
Az orvosi rendelőintézet ilyen jellegű

működtetésének jogi akadálya nincsen, így a téma
rövidesen a képviselő-testű let elé kerül.
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Kutyaoltás júniusban

Gyomaendrőd,

Hősök útja 46.

Szó-Beszéd
hirdetésfelvétel:
70/22-632·99

Egyes adatok szerint idén az
országban l S ezer pedagógusnak
szűnik meg a munkahelye, más
vélemények szerint "csupán" 5-6 ezer
pedagógus válik munkanélkülivé.

Gyomaendrődön a Kis Bálint
Általános Iskolában idén, alig fél év
alatt hét pedagógust bocsátanak el. Az
intézmény pedagógusi létszáma így
52-ről 45-re csökken.

Az iskola vezetése megkereste
azokat a helyi intézményeket, ahol a
pedagógusok esetleges tovább
foglalkoztatása szóba jöhet. Kiderült
azonban, hogy sehol sincsen olyan
üres álláshely, ahol a munka nélkül
maradt pedagógusokat el lehetne
helyezni.

Várfi András polgármester a dön
téssel kapcsolatban megjegyezte:

- Sajnálatos és szomorú dolog,
hogy emberek válnak munkanélkülivé
egyik napról a másikra, de tudomásul
kell venni, hogy folyamatosan
csökken a város lakossága, jóval
kevesebb gyermek születik, így
kevesebb pedagógusra van szükség.

• Férfi ingek már 2.600 forinttól
• Öltönyök már 14.900 forinttól
• Kosztümök 9.900 forinttól

Ballagásra.
lakodalomra
els ünn.(lpelIY(ls alkalomra
válasszon ruhát nálunk!

Hét pedagógust
küldenek el
a iskolából

Stílus Divat

..
Látszerész Uzlet

Gyoma, Hősök útja 53, Tel.: 66/284-255

• Computeres szemvizsgálat
• SZTK vények beváltása
• Szemüvegek javítása

GARANTÁLTAN UV VÉDELEMMEL
ELLÁTOTT NAPSZEMÜVEGEKl

Várja kedves vásár/óit
Szarka Csilla látszerész mester'

hogy a Százszorszép Óvoda Kht-t fel
számolással szüntetik meg és a
Kossuth úti óvoda önkormányzati
intézményként működik tovább a Kis
Bálint Általános Iskola egységeként.

ebet kártalanítás nélki.ille kell öletni és
tulajdonosa ellen szabálysértési
eljárást kell lefolytatni. A védőoltás

elvégezhető az állatorvos rende
lőjében, illetve az állattartási helyén is,
A szervezett oltás keretében végzett

oltás díja 2.000 Ft, mely összeget a

helyszínen kell megfizetni az oltást

végző állatorvosnál. A kötelező

féregtelenítés az árban nincs benne.

Önkormányzati óvoda lesz
a Kossuth úti Százszorszép

Gyomaendrőd Város Polgármesteri
Hivatala értesíti az eb tartó tulaj
donosokat, hogya 2007, évi kötelező

veszettség elleni szervezett védőoltás

az alábbi időpontban lesz a városban:
Gyoma teruletén június S-én, 6-án, 7

én és 8-án, Endrődön június 18-án, 20

án, 21-én, 22-én, 25-én, 26-án és 27

én. Minden három hónaposnál idősebb

ebet be kell oltatni. A be nem oltott

Új benzinkút nyílt!
Kizárólag minőségi MOL üzemanyag!

Az idei évi költségvetés készítésé
vel párhuzamosan az önkormányzat
írásban kérte nyilatkozni az óvodákat
működtető közhasznú társaságok
képviselőit, hogy az érvényben lévő

szerződés szerint kívánják-e tovább
működtetni az óvodákat.

Két óvodavezető kívételével a töb
biek változatlan feltételek mellett vál
lalták a gyermekintézmények további
működtetését. A Kossuth úti
Százszorszép Óvoda képviseletében
dr. Csoma Antalné jelezte, hogy a
nevelési év végével nem kívánja
tovább működtetni az Óvodát.

Endrődön a Csemetekert Óvoda
müködtetője Bárdi Zoltánné jelezte,
hogy a jelenlegi formában nem
üzemelteti tovább az óvodát,
ugyanakkor ígéretet kapott arra, hogy
a katolikus egyház segítséget nyújt az
óvoda fenntartásában. A képviselő

testület májusi ülésén döntött arról,

• 95 benzin
• diesel
• autógáz

• PB gázpalack csere
A mindenkori MOL

átlagár alatt!
Endrödön, avásártéren, a Szarvasi út mellett!
Nyitva: 5.00-21.00
Mindenkit szeretettel várunk!
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1 alkalom (30 perc): 600 Ft
10 alkalmas bérlet: 5000 Ft

Még nem kapott
minősítést a zeneiskola

Generali, Hungaria, Garancia,
AB Aegon, Uniqa, Union, Európa
biztosítások teljes körű ügyintézése.

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

- egyéb módozatok az ügyfél igényei
szerint.
Gyomaendrődi képviselet:
Kiss Lajosné (Éva)
Gyomaendrőd,

Madách u. 2/2.

66/284-989,
20/359-68-42

Amenü ára: 800 Ft/adag
Étkezési utalványokat elfogadunk l

Régi bútorokat,
használati tárgyakat vásárolok!

Készpénzben
a helyszínen fizetek!
30/9·533-594

Verso Biztosítási
Alkusz Kft.

Telefon/fax: 66/386-444
Mobil: 20/980-8842, 70/36-55-360
E-maii: info@timarpanzio.hu
www.timarpanzio.hu

Várjuk szives megrendeléseiket.

Június 10. Tejszines őszibarack leves,
zöldfüszeres túróval töltött sertés java,
kemencés burgonya, tejfölös uborkasaláta,
ördögfánk.

Június 17. Májgaluska leves,
marha lábszárpörkölt, vajas galuska,
káposzta saláta, rétes.

Június 24. Kukoricakrém leves,
csirkemájjal töltött sertés szelet rántva,
rizi-bizi, paradicsomsaláta, gesztenyepüré

Családi vasárnap
aDreher Söröző- Étteremben

•

Házhoz is megyünk!
•

•

Gyomaendrőd,

Fő út 187. sz.
(a Betrllen Kollégiummal

szemben)

Üvegezés
képkeretezés

kisebb asztalosmunkák!

•

új vezető az idősek

otthonában

• •

Az ajánlat tartalmazza:
tevékenység jellege, időtartama, bérleti

díj összege.

Bővebb információ:
66/283-750,
66/386-039

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

Menedzser iroda

KIADÓ
ÜZLETHELYISÉGEK
A LIGET FÜRDŐBEN

(a fedett uszodában,
és a bejárat melletti gomba)

Meghatározása: bérleti szerződés
Jelentkezési határidő: 2007. június 31.

Az idősek otthona, pontos nevén a

Térségi Szociális Gondozási Központ

korábbi vezetője Gellai Józsefné

nyugdíjba vonult. A megüresedett

posztra a fenntartó önkormányzat

pályázatot írt ki. Határidőre egy

pályázó, Mraucsik Lajosné, az

öregszöllői idősek otthonának vezető

je nyújtotta be jelentkezését. A

képviselő-testület az előzetes

véleményezéseket és egyeztetéseket

követően őt nevezte ki öt évre az

intézmény vezetőjének.

Hatásai:
Fogyasztó hatású
Fájdalomcsökkentő

Immunrendszer növelő

Vérkeringés javító
Méregtelenitő

Narancsbőr megszüntető

Stresszoldó
., Bőrszépitő

.~..

Május 31-ig kellett volna megkap
niuk a művészeti iskoláknak a szak
mai minősítést, de ezt csak június
közepére igérik. Amennyiben a szak
mai minősítést nem kapja meg az
intézmény, úgy csak felényi állami
normatívára lesz jogosult a gyer
mekek után, ezzel azonban

működésképteJennéválhat az iskola.
Június 3-án, vasárnap az iskola

balett tagozatának év végi vizsgabe

mutatója volt, képünk az eseményen

készült.

-INFRAKABIN 
a Gyomaendrődi

Liget Fürdőben



Június elsejétől, péntektől vasárnapig Gyomaendrődön,a Liget Fürdő
kempingjében rendezték meg a XIV. Ghost's Motorostalálkozót

Afürdőnket nehéz helyzetbe hozták

2007. június

•••
Éjjel-nappal hívható

telefonszám:
30/696-7117

Teljes körű

temetkezési
szolgáltatás

Gyomaendrőd, Bajcsy út 117.
Tel./fax: 661280-251

Szó-Beszéd

STRANDCIKKE~{!

Illatszerekl

Fénymásolás A3-ig

Spirálozás!

Bizsuk a legolcsóbb árakon!

Avon, Oriflame heti rendeléssel!

Tanszervásár akcióval!

Mazsi Papír
Irószvr Ajándék
Gyomaendrőd, Kossuth u. 34.

Az Egészségügyi Miniszter 2007. június l-től a fürdők támogatását csökken
tette a betegek terhére a 23/2007. (VI 8.) EüM rendelet a Társadalombiztositási
támgoatással rendelkező gyógyászati ellátások támogatásáról szóló rendelet
szerint. Az eddigi 8S%-os támogatási összeget helyenként akár SO%-ra módosí
totta. Ezzel arányosan a fürdők nem kapnak nagyobb támogatást.

A következő szolgáltatásoknál az alábbiak szerint érvényesül a TB támogatás
mértéke és a beteg által fizetendő összeg:
Gyógyvizes gyógymedence SO% 243 forint
Szénsavas fürdő 8S% 130 forint
Orvosi gyógymasszázs 70% 208 forint
Víz alatti vizsugar masszázs 8S% lIS forint
Víz alatti csoportos gyógytorna 8S% 77 forint
18 év alatti csoportos úszás 100% O forint

Kéljük kedves gyógyászati ellátásban részesülő betegeink megértését és
toleranciáját. Várjuk továbbra is a meggyógyulni vágyó betegeket! (x)

AUTÓSOK
FIGYELEM!

Körösi Weekend
Horgász-, hobby-, és kempingszaküzlet

HORGÁSZFELSZERELÉSEK

Régi bútorokat,
használati tárgyakat

vásárolok,
készpénzben

a helyszínen fizetek!
Telefon:

30/9-533-594,
30/393-2162

teljes márkakinálat!

FOLYAMATOS AKCiÓK!
Állateledel:
száraztápok, konzervek, fagyasztott
termékek, madár-, rágcsáló eledeL ..

Endrőd, Hídfő út 12. T: 70/2610-472
Nyitva: 8-17 óráig,
szombat, vasárnap 8-12 óráig

Varga Béla,
autószerelő mester
Gyomaendrőd,

Csokonai u. 37. Telefon:
66/386-216, 30/271-1828

- Környezetvédelmi állapotfelmérés
- Számítógépes futóműbeállítás

- Járműdiagnosztika

- Hibakód-olvasás

Olvasóink leveleit, véleményeit
az alábbi e-maii címen is várjuk:

szobeszed@index.hu
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ln Memoriam Török Sándor (1943-2007)
2007. június

Gácsi~ Optika
Gyomaendrőd, Pásztor u. 25.

Telefon: 66/282-609

Júniusi akció!
Június 5-től június 16-ig!

Rendeljen fényre sötétedő

lencsepárt.
így egyik lencséjét

ingyen kapja!

Válasszon multifokális
lencséinkből és szemüvegkeretét

ingyen kapja!

Gyoma központjában,
frekventált helyen

iroda- és üzlethelyiségek
kiadók!

30/33-26-075

Gépészet, víz-, gáz-,

központifűtés
SZERELÉSE,

KIVITELEZÉSE.

Tóth József,
vállalkozó

Telefon:
30/2819·092

Szó-Beszéd

.. A lavaszjőII a parttalan időben

s megá!ll a házsongárdi lemelőben... "

Olvastad az
újságot? - kérdezte
tőlem feleségem a
múlt hét elején.
Igenlő válaszomra
a halotti rovatra
mutatott, amit én
nagy ívben elkerü
lök, mert ki kíván
csi műtét előtt a
műtőasztalra.

Megdöbbenve olvastam, hogy Török
Sándor 64 éves korában el hunyt. Régi
barátaim közül így ment el Krezinger
György, Bátori Gábor, dr. Mindák Zoltán
és most ő is.

Ki volt és milyen ember volt Török
Sándor? Emlékezzünk! 1943 március
23-án született Mezőtúron háromgyer
mekes családban. Édesapjáról csak
halványemlékképei voltak, hiszen 1945 
ben hadi fogságban meghalt. így édes
anyjára zúdult a négytagú család minden
gondja. A háború után korántsem könnyű

helyzetben sokat nélkülöztek. Már ekkor
elhatározta és tudta, hogy csak magára
számíthat, ha majdan gyermekeinek nem
ilyen jövőt szán.

Általános iskolai tanulmányait
Nagylaposon, osztatlan tanyai iskolában,
Márton Gábor tanító úr kezei alatt
végezte. A kiváló pedagógus iskolájából
számos jó képességű fiatal került ki, akik
az élet különböző területein egytől egyig
mind megállták a helyüket, többen még
vezetői pozícióba is kerültek. Sándor
mindig szívesen emlékezett vissza az itt
eltöltött évekre, ahol a tudás alapjait
magába szívta. Minél előbb pénzt kellett
keresnie, hogy édesanyja terhei n enyhít
sen. Erre itt vidéken a kereskedelmi pálya
bizonyult a legalkalmasabbnak (legkézen
fekvőbbnek). 1957 és 1959 között vegyes
bolti eladó szakmát szerzett - Endrődön a
gyakorlatot, Tokajban az elméletet tanulta.
Rövid budapesti kitérőtől eltekintve 
Növényolaj és Szappangyár valamint
katonai szolgálat (1961-1965) - egész
életében a helyi szövetkezeti mozgalom
ban dolgozott.

E sorok írója az 1970-es évek
közepétől került közelebbi kapcsolatba
Sándorral. Ekkor már főosztályvezetői

beosztásban dolgozott - a gyomai és az
endrődi ÁFÉSZ egyesülése után - míg én
a felügyelő bizottság elnöke lettem, így a
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kapcsolat szinte mindennapossá vált.
Az érettségi megszerzése után

elvégezte a Kereskedelmi és Vendéglátó
ipari Főiskolát is, így pótolta azokat a
hiányosságokat, melyek gyermekkorában
nem adattak meg neki.

'967-ben kötött házasságot Hunya
Annával, Ancival. Kapcsolatukból három
fiúgyennek született - Sándor, Zoltán és
Gábor - akiket féltő gonddal és nagy
szeretettel neveltek fel és indítottak el az
élet útján. Itt a nagyobb feladat az édes
anyára hárult, hiszen a családfő 1982-től 
közel 10 évig - az ÁFÉSZ elnöke lett.

A hű feleségére, aki mellette állt
jóban-rosszban élete vegelg vagy
rajongásig szeretett gyerekeire, kiknek
elért sikerei a vállalkozási szférában
mindig örömmel töltötte el.

A legegyszerűbb ember is - vélt vagy
valós sérelmével, - mehetett hozzá, min
denkihez volt egy jó szava, s ha azonnal·
nem tudott dönteni, behívatta másnapra az
irodájába. Mehettek nyugodtan, min
denkor nyitott ajtókat találtak.

A nyolcvanas évek végén már több
ször panaszkodott a szívére, ám
betegségét talán maga sem vette
kamolyan.

Ekkor kezdődött az össznepI-
települési vagyon elkótyavetyélése, amit a
divatos privatizáció és a magántulajdon
szentsége foglalt keretbe. Ennek is
köszönhető, hogy ma háromezerrel
kevesebben élünk a településen, mint az
1982-es egyesü lés idején.

Török Sándort 1992-ben leszáza
lékolták. Visszavonultan élt családja
körében. Ritkán mozdult ki, rengeteget
olvasott, ez a szenvedélye gyerekkorától
kezdve élete végéig elkísérte.

E cikk írása kor elővettem a
Gyomaendrődi Ki Kicsoda című könyvet
és megdöbbenve tapasztaltam, hogy egy
sor sincs róla irva. Nálánál kisebb
kaliberűek sokszor fél oldalon is szerepel
nek ...

2007. május 14-én hajnalban Anci arra
ébredt, hogy férje szobájában zúg a
televízió. Kiment és férjét az asztalra
borulva találta. Még rá is szólt, hogy apa
ne itt aludj, menj be a szobába! Török
Sándor azonban nem mozdult. A szíve
örökre megállt. Ekkor már halott volt.

Kedves Sándori Én ezzel az írással
adózom emlékednek, melyet életem
végéig megőrzökl Nyugodjál békében!

Mészáros Gábor



Szeretné megkönnyíteni életét
megszokott otthonának kényeimében?

Anyagilag támogatná szeretteit,
de nincs rá lehetősége?

Gondot jelentenek a havi költségek?
Az OTP Életjáradék Zrt. a 65 év felettieknek az ingatlan

tulajdonjogáért cserében kedvező ajánlatot nyújt!

•

, ..,
DISZNOVENY
UDVAR
Endrőd, Hidfő u. 12.
az endrődiKörös hídnál
Nyitva: hétköznap 8-17-ig,

hétvégeken 8-12-ig
Telefon: 70/229-0909

AJÁNLATAINK:
tuják, díszcserjék,
évelős virágok,
egynyári virágok,
virágládák, kaspók,
virágföld

SZAKTANÁCSADÁS
KERTÉpíTÉS
TóÉpíTÉS

WNVII.otpeletjaradek.h l (!j otp Életjáradék



2007. június

Délszláv körúton
a Rumba táncosai

Szó-Beszéd

AKNER TSE táncosainak hazai
és nemzetközi sikerei
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A marclUsi
szerbiai nem
zetközi versenyt
követően ápri Iis
és május hónap
ban Horvátor
szágban és Szlo-
véniában ver-
senyeztek a
Rumba Táncklub
párosai, tudtuk
meg Megyeri
László klub-
vezetőtől.

Áprilisban az NeA-tói tavaly nyert
pályázati pénzből vehetett részt öt pár
Zágrábban a Tactus IDSf Open
versenyeken. Itt Deák András-Andor
Barbara, CzegJédi Dávid-Andor Nikola
és Kulik Andor-Paróczai Zsófia
jóvoltából öt arany- és egy ezüsténnet
sikelii\t elnyerniük. A zágrábi versenyt
követően északi irányt véve Pozsonyban
versenyzett Mészáros András-Oláh
Dorottya, Gombkötő Imre - Malina
Andrea valamint Csüllög Ákos és
Mészáros Réka. Utóbbi páros a juniorok
standard versenyében ért el ezüsténnes
helyezést.

Május első hétvégéjén az elmúlt év
legeredményesebb párosa Deák András
és Andor Barbara vehetett részt a szlové
nIaI Izolában egy három napos
nemzetközi versenyen, ahonnan két
arany-, két ezüst- és egy bronzéremmel
térhettek haza. A szép eredmények közü!
külön kiemelkedik az a második
helyezés, amit nem a saját korosztályuk
ban, hanem az eggyel idősebb korosztá
ly latin versenyében értek el.

Az idén harmincöt éves klub tánco
saival megismerkedhetnek az érdek
lődők a Katona József Művelődési

Házban 2007. június 17-én megren
dezésre kerü lő hagyományos évzáró
bemutatón.

PVC 650 Ft/m2 ártól,
1-4 méter szélességben!

TAPÉTA 500 Ft/tekeres ártól
kapható!

A PVC házhozszállítása megoldható!
Gellai Miklós· Gyomaendrőd, Fő út 29.

Telefon: 66/285-392

Klubunknak a 2007-es év nagyon jól
indult, hiszen Kurilla László - Meszlényi
Viktória párosunk delegálást kapott az
Ifjúsági Latin Világbajnokscígra Finnor
szágba. Sajnálatos módon a páros hölgytag
sérülése miatt nem tudtak elindulni ezen a
neves rendezvényen, de azóta felgyógyult,
és szebbnél szebb eredményeket érnek el.

De kezdjük az elején. Január 28-án
Vácon Kovács László - Kelemen Erika
párosunk C felnőtt standard kategóriában
aranyérmes lett. Ezt követően február IO-én
Hajdúböszörményben álltak rajthoz, a
Latin Ranglistán, ahol a döntőbe kerülve a
negyedik helyet szerezték meg. Február
végén került megrendezésre a Kelet
Magyarország Területi Bajnoksága
Derecskén, ahol Laci és Erika a "C" fel
nőtt standard, és az "A" felnőtt latin
kategóriában a dobogó legmagasabb fokára
állhatott. Gyermek II. kategóriában László
Zoltán - Márki Alexa párosunk "C" latin
ból a 3., "D" standard táncokból a 6. hely
tulajdonosai lehettek. Tímár Tamás 
Lukoviczki Katalin "C" felnőtt latin ból
szintén aranyérmes lett, standardból az 5.
helyet szerezték meg. Márki Norbert és
Kovács Fanni a "C" ifjúsági latin táncokból
a 6. helyen végzett.

Március 3-án rendezték Illeg
Zalaegerszegen a ,,0" osztályos Országos
bajnokságot. Seres Gábor - Makan
Zsuzsanna az ifjúsági standard
kategóriában kiérdemelték az országos
bajnoki címet.

Párosaink nem sokat pihenhettek,
hiszen 17-én rendezték meg a "C"
Országos Bajnokságot. Itt két döntős

helyezés született, Kovács László 
Kelemen Erika felnőtt standardból a 6.
helyen, míg Tímár Tamás - Lukoviczki
Katalin felnőtt latinból az 5. helyen zárt.
Ezen a napon, nemcsak hazai, de
nemzetközi versenyre is elutaztak páro
saink Szerbiába. Papp Péter - Gáspár Rita
Junior l. kategóriában állt rajthoz és mind
két kategóriából ezüstérmesek lettek.
Ifjúsági korosztályban Márki Norbert 
Kovács Fanni latin táncokból szintén
második lett, míg standardból az első

helyen végeztek. Március 17-én KurílIa
László - Meszlényi Viktória párosunk
meghívást kapott Szombathelyre, ahol az
ország legjobb 12 párosa versenyzett az
aktuális latin ranglista alapján. Nagy
örömünkre Lackó és Viki a 8. helyen zárt.

És hogy párosaink milyen kitartóak, mi
sem bizonyítja jobban, hogy március 18-án
ismét rajthoz álltak, ezúttal Baján. Márki
Norbert - Kovács Fanni latinbóI2-ok, Seres
Gábor - Makan Zsuzsanna standardból 5
ek, Tímár Tamás - Lukoviczki Katalin la
tinból 4-ek lettek.

Március 31-én rendezhettük meg
Békéscsabán a Nyíri Lajos Táncsport
Egyesülettel közösen az "A" Osztályos
Országos Bajnokságot. Nagyon boldoggá
tett bennünket, hogy az utóbbi éveket túl
szárnyalta a közönség érdeklődése, hiszen
majdnem telt csamok mellett zajlott ez a
rangos esemény. Ezen a versenyen két
ezüstérmet szereztünk latin táncokból.
Ifjúsági korcsoportban Kurilla László 
Meszlényi Viktória, felnőtt korcsoportban
Kovács László - Kelemen Erika.

Április 14-én, Szarvason álltak rajthoz
párosaink, ahol 8 döntős helyezés született.
Ugyanezen a napon Szlovákiában Kovács
László - Kelemen Erika és az 10SF Open
Latin versenyen 48 párból a 7. helyet
szerezték meg.

Április 22-én ezúttal Horvátországba
utaztak táncosaink. Márki Norbert 
Kovács Fanni latin táncokból aranyérme
sek, míg standardból ezüstérmesek lettek.
Kurilla László - Meszlényi Viktória az
IDSF Youth Open Latin versenyén 33 pár
ból a J O. helyen zárt.

Május 5-én rendezték meg Budapesten
a IV Csepel Kupát, melyen Kovács László
és Kelemen Erika a 9. helyen, Kurilla
László és Meszlényi Viktória a II. helyen
végzett. Május végén ismét kiutazhattunk a
tánc fellegvárába az angliai Blackpoolba,
ahol a versenyek mellett kétnapos tovább
képzésen is részt vettünk.

Minden érdeklődőt vánmk június IO-én
az évzáró ünnepségünkre a Katona József
Művelődési Központba.

Tímár Krisztián e.elnök
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Emlékezzünk Trianonra!
J920. június 4. 16 óra 42 perc, a tri

anoni békeszerződés aláírásának időpont

ja. Mint az első világháború vesztes álla
ma, kegyetlen és túlzó mértékű büntetést
szabtak ki ránk Anglia, Amerika,
Franciaország, vezető államférfiai. (Lloyd
George, Wilson, Clemenceau)

Az akkor kialakított új határok voltak
hivatottak biztositani - ígéret szerint - a
világbékét a nemzetiségek egyenlő

elbánását, Európa stabilitását. Ma már
tudjuk, ebből az ígéretből semmi nem tel
jesült, újabb határok, újabb háborúk, for
radalmak, falurombolások, népirtások,
nemzetiségellenes törvények születtek.

A mai napig hátrányos megkülön
böztetést kell az új határokon kívül
rekedteknek elviselniük.

l. Legnagyobb veszteségeink
Minden államnak a legnagyobb kincse,

életének, jövőjének biztosítéka kettő

dolog: a terület és a népesség. Nézzük
számokban a vesztes államok
veszteségeit.

- Németország elvesztette területének
13 %-t, lakosságának IO%-t vesztette el.

- Bulgária elvesztette területének 8%-t,
és lakosságának szintén 8%-tól kellett
megválnia.

- Ausztria kapott - igen jól olvassák 
kapott 4000 km l -t, valamint 358.000
lakost!

- Magyarország területének 72%-t,
lakosságának 64%-t vesztette el. Elké
pesztő!

Amit talán kevésbé ismert, hogy
Magyarország 1000 éves testéből

Lengyelország 589 km l -t és 24880 fő-t

valamint Olaszország 21 km l ·t és 49806
főt (Trieszt) kapott ajándékba.

Magyarország világháború előtti

területe 325.000 km l volt, majd a mai
méretére 93.000 km l -re zsugorodott.
Lakossága a vi lágháború el őtti
20.886.000 millió volt, majd a
békeparancs után 7.516.000 millió lett. A
kegyetlen igazságtalanság súlyát csak
növelte, hogy az elszakitott magyar állam
polgárok között több millió tiszta ma
gyar ajkú akad, akiknek jó része
területileg összefüggő egy tömbben élt a
csonka-magyarországon élőkkel.

A Csallóköz, Érsekújvár, Komárom,
Losonc, Kassa környéke és az északkeleti
kárpátok alja, Szatmár, Zilah, Nagyvárad,

Arad, Szabadka környéke színtiszta ma
gyar terület volt.

Ezekbő! az adatokból azonnal
leszögezhetjük, egyetlenegy országgal
sem bántak el olyan kegyetlenül mint
Magyarországgal. Azok akik az új
határokat megrajzolták, stratégiai okokból
tiszta magyar területeket adtak át az
utódállamoknak.

Jogosan tehetjük fel a kérdést, miért
kellett ilyen kegyetlenül lesújtani ránk?

Nézzük az állítólagos két fő bűnünket.

2.Magyarország háborús felelőssége?

Abban az időben akik az indoklást
megszerkesztették magyarázatként a
következőket mondották: "Magyaror
szágot kegyetlenül meg kell büntetni,
mert Magyarország bűnös volt a
háború felidézésében."

Ma már tudjuk ennek éppen az
ellenkezője igaz. Magyarország akkori
miniszterelnöke, Gróf Tisza István részt
vett azokon a tanácskozásokon, amelyeket
a monarchia államférfiai tartottak a
Szerbiának elküldendő Demars ügyében.
Charles Tissey a francia parlament tagja
mondta: "Tisza István volt az egyetlen
vezető államférfi Európában, aki
komolyan szólt emelt a háború ellen."
Sajnos ebbéli törekvésében azonban
egyedül maradt.

A végzetes bécsi koronatanácson
leszavazták azok a különböző

nemzetiségekhez tartozó osztrák politiku
sok, akinek a hazája később a győztes

államok között szerepel. Magyarország
tehát akaratán kívül került a háborúba,
nem volt más választása verekednie kel
lett. Miután nem tudtuk a háború
megindítását megakadályozni, Gróf Tisza
István feltételül szabta, jelentse ki a
monarchia előre, hogya Szerbia ellen
megindítandó akcióval jelentéktelen határ
kiigazításokon kívül szerb területek
megszerzésére nem törekszik. Ezt az
álláspontot akkor sem váJtoztattuk meg
amikor a hadiszerencse mellénk
szegődött.

3. Elnyomta-e Magyarország a
nemzetiségeket?

Nézzük sorba a tényeket. A román
nyelvnek mi adtunk először nyomtatott
formát, az első román könyvet, a román
nyelvű Bibliát a mi erdélyi fejedelmünk,
Bethlen Gábor nyomtatta.

Trianon előtt minden 10) 6 román ajkú
magyar állampolgárnak volt egy elemi
iskolája. tíz évvel később csak minden
1923 magyar ajkú román állampolgárnak
volt egy elemi iskolája.

A magyar nemzet egyforma vendégsze
retettel és jóindulattal fogadta a tatár és
török-dúlás elől menekült idegeneket,
szerbeket, horvátokat, ruténokat, romá
nokat. A magyarság nem volt türelmetlen
az idegenekkel, ha azok hasznos ipart
üztek, vagy egyéb közérdek javát szol
gálták.

Magyarországon a háború előtt 300.000
görög-katolikus hívő élt. Nekik a papjuk
vagy román vagy rutén nyelven misézett.
A magyar állam magára vállalta a
nemzetiségi egyházakban alkalmazott
tanítók fizetésének egy részét.

A magyar állam azonban nemcsak kul
turális, hanem gazdasági téren is jó indu
lattal viseltetett a nemzetiségek iránt. A
magyar iparpártolási akció például
nemzetiségi vidéken, tót fóldön és Erdély
román vidékein létesítette a legtöbb
gyárat, hogya szegény hegyi népeknek
legyen valami kereseti alkalma.

Mindezek azt bizonyítják, hogy
Magyarországon a nemzetiségek nem
csak jogilag, hanem minden tekintetben
a magyarokkal egyenlő helyzetet
élveztek.

4. Európa hálája Magyarország iránt
A római pápa amikor megkapta a hírét

annak, hogy Hunyadi János, a magyar
hadvezér, a Nándorfehérvár alatt kivívott
győzelmével megmentette a mcn
thetetlennek hitt Európát a török áradattól,
elrendelte, hogy minden délben a
győzelem órájában konduljanak meg a
harangok e győzelem tiszteletére

Magyarország azonban nemcsak egy
szer mentette meg a keleti barbár népektől

Európát. Volt olyan időszak a történelem
ben, amikor az egész Európát rémülettel
eltöltő Dzsingisz kán tatár serege úgy
elpusztította Magyarországot, hogy
tizenöt napi járóföld körzetén egyetlen
egy eleven lélekre sem lehetett akadni.
Azután következett a három évszázados
török pusztítás. Pusztultunk de helytáll
tunk, tartós gátat emeltünk a török
nyomulás elé. Mindeközben a nyugati
államok békében nyugodtan építhették
kultúrájukat.
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Michelet, a nagy francia történetíró,
egyik lmmkájában ismerteti Magyar
ország önfeláldozó szerepét Európa
védelmében, majd összegezve a követ
kezőket mondta.

"Mikor találunk alkalmat rá, hogy
lerójjuk tartozásunkat a nagyszerű

magyar nemzet, a Nyugat megmentője

előtt" Úgy Játszik,TRIANON volt az
alkalom. Le is rótták hálájukat alaposan'

5. Miért kellet hát Trianont meg
csinálni?

Néprajzi szempontból az új határok
rosszabb és igaztalanabb helyzetet
teremtettek meg a réginél, a történelmi jog
a magyar nemzet igaza mellett szólt. A
békeszerződés szerzői maguk is el is
mel1ék, hogy ha a népek önrendelkezési
jogát engedték volna érvényesülni, soha
sem teremthették volna meg Cseh
szlovákiát.

Földrajzi szempontok szintén nem
indokolták az ezer éves egység fel
darabolását. Reclus a nagy francia geográ
fus, azt mondta a háború előtt Magyar
országról "Ez az ország született ország".

Általános kulturérdeket szolgált a
háború előtti Magyarország elpusztítása?
Lord Newton az angol Lord of House
jeles tagja mondta 1920. március 20.-i
beszédében a következőket mondta: "a

trianoni békeszerződés j 2 mil/ió embert

deportál egy magasabb kultúrából egy
alacsonyabb kultúrába I"

6. Kapzsi rossz indulat, tájékozat
lanság, és a döntéshozók érdektelen,
fáradt magatartása.

Leszögezhetjük, hogy a trianoni
szerződést nem a józan elme diktálta,
hanem a kapzsi szomszédok rosszindulata
és a cseh, román és a szerb imperializ
musnak beugró nagyhatalmak tájékozat
lansága. A trianoni békét nem a nemzetek
készí tették, hanem államférfiak, akik a
háborúban kifáradt népeknek világbékét
ígértek.

Egy akkor elismert újság "Saturday
Rewiew" szerint: "Wilsonnak, Lloyd
Georgnak és Clemenceaunak diplomá
ciárói geográfiáról és történelemről a
leghalványabb sejtelmük sem volt". A
Magyarország területére éhes szomszédok
meghamisították a statisztikákat, a
történelmi tényeket, meghamisították még
a természetet is, mert hajózható
folyamokká léptettek elő patakokat, ame
lyeket nyáron gyalog is átgázolhatóak
voltak. Hát ilyen körülmények között

Szó-Beszéd

született meg a döntés illetve nevezhetjük
bátran hóhénTJunkának.

Maga Lloyd George is elismerte, hogy
a német békefeltételek megállapítása után
a vezető államférfiak már olyan fáradtak
voltak, s annyira jelentéktelennek tekin
tették a többi kishatalom ügyét. hogy azok
előkészítését illetve döntését másodrangú
tényezőkre bízták...

7. Talán még egy pár érdekes infor
máció magáról a "tárgyalásról":

A békedelegátusoknak nem volt
lehetőségük, hogya békekonferencia tag
jait felvilágosítsák, mert a béketárgyalá
soknak nem is volt tárgyalás formája. A
magyar békedelegátusokat a Neuillyben a
Chateau de Madridban internálták, mintha
bélpoklosok lettek volna, szóbelileg
közvetlenül nem is érintkeztek velük
hanem csak írásban. A tárgyaláshoz két fél
szükséges, akik kölcsönösen meghall
gatják egymás érveit. Magyarország
érveit azonban senki nem hallgatta meg.

A Trianoni békeszerződést magyar
részről két ember írta alá: DRASCHE
LÁZÁR ALFRÉD (1875-1949): diploma
ta, író és BENÁRD ÁGOST (1880-1968):
orvos, keresztényszocialista politikus,
miniszter. A békeszerződést a magyar
állam törvényei közé iktatták a XXXIII.
Törvénycikkbe foglalva 192I-ben.

8. Vélemények a békeszerződésekről.

- Asquith mondta: "Ez a béke nem
államférfiak munkája, sem értelme sem
értéke nincsen."

- Lansing a USA államtitkára: "A béke
feltételek mértéktelenül kemények és
megaiázóak, közülük sok nem teljesí
thető. Az igazság mellékes , minden az
erőszak"

- Amerikában a trianoni szerződést nem
sikerült ratifikálni' A ratifikáció azonban
nem ment simán az angol parlamentben
sem. A szerződéssel csak Franciaország
és a kisantant hatalmak voltak teljes
mértékben elégedettek, de ők nagyon!

- Egy 2006-os vélemény még Jean
Michel Ferrand, a Francia Nemzetgyűlés

francia-magyar baráti tagozatának
elnökétől, aki Budapesten a következőket

jelentette ki: "Tisztában vagyok vele,
hogy az I. világháborút lezáró trianoni
békeszerződés milyen traumát okozott
Magyarországon, és személy szerint nem
tartom igazságosnak, ami abban szere
pelt."

Ignácz, Tibor
Gyomaendrőd
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Programajánló

Katona József Művelődési Központ
5500 Gyomaendrőd, Kossuth u. 9.

Telefon: 66/283-524
• Június 9-ig még megtekinthetö a

Városi Zene- és Művészeti Iskola
Képzőművész Tanszakának vizsgakiál
lítása. A kiállítás megtekinthető: hétköz
nap 8-17-ig, szombaton 9-12-ig

• 2007. június 7. 17 óra. A Városi
Zene- és Művészeti Iskola Tanévzáró
Ünnepsége

• Június 17. 17 óra. A Rumba
Tánccsoport Egyesület évzáró bemutatója.

• 2007. június 29-július 4-ig XlV.
Országos Diákszínjátszó Tábor.

Endrődi Közösségi Ház
• Civil csoportok foglalkozásai
Körösmenti Alapfokú Művészet-

oktatási Intézmény: az előre

egyeztetett időpontban

• Barátság Klub: minden szerdán
17 órától.

Endrődi Gazdakör: minden
második csütörtökön 19 órától.

• Jóga: hétfőn 19-21 óráig.
• Egészség Kör: általában minden

hónap első hétfőjén, most június 4-én
16 órakor.

• KDNP helyi szervezete: minden
hónap első keddjén 17 órától.

• A Nyugdíjas Klub félévi vacsorá
j a június 25. (hétfő) 18 óra.

• A Szent Gellért Katolikus
Általános Iskolával közös nyakkendő

kiállítás Kalmár László és Lukács
László gyűjteményéből, megnyitó:
június 29. (péntek) 16 óra

• A Barátság Klub ebédje június 30.
(szombat) 13 óra.

• Társkereső klub
Manapság egyre több a válás, sok

nő és férfi él egyedül, számukra kevés
az ismerkedési lehetőség, így nehezen
találnak új kapcsolatot. Igényként
merült fel, hogy az Endrődi Közösségi
Ház szervezze meg a társkeresők klub
ját. Aki szívesen venne részt egy ilyen
klub életében, az kérjük munkaidőben

jelezze a 66/386-917-es telefonszá
mon.

www.szo-beszed.hu
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FŰNVíRÓK MÁR 19.890 FT-TÓL!

Jó tanuló, jó sportoló díjat alapítottak

a Kihívás Napja elnevezésű sportmoz
galomra. A Kihívás Napja 1982-ben
indult KanadábóJ, ahol két szomszé
dos város vezetői elhatározták, hogy
egy egész napos verseny keretében
döntik el, melyik város a sportosabb. A

Kihívás Napja hamar meghonosodott
Európában, és 1991-ben Magyar
országra is megérkezett. Gyoma
endrőd idén először csatlakozott ehhez
a mozgalomhoz. Az esemény egyik fő

szervezője Giriczné Darázsi Anna
tanárnő volt.

Kézilabdában, röplabdában,
kosárlabdában és teremfociban ren
deztünk versenyt a város diákjainak.

Sajnos ezen a napon nem volt iskolai
szünet, ám jövőre ezt a napot kizárólag
testmozgással töltik majd a város diák
jai, és remélhetőleg a munkahelyeken
dolgozók egy része is. Az idén
Magyarországon induló 29 hasonló
méretű település közül Gyomaendrőd

a 21. helyen végzett a lakosság lét

számához viszonyítva a mozgásban
résztvevők számát tekintve.

- elektromos és benzines fűnyírók,

fűkaszák kedvező áron!
- öntöző-, és merülő szivattyúk,
házi vízellátók, locsolótömlők

- vetőmagok, növényvédőszerek,

műtrágyák nagy választékban
- benzinmotoros és kézi permetezők
- kerítésdrótok, műanyaghálók, madárhálók, szúnyoghálók és huzalok
- munkaruhák, munkavédelmi eszközök,
szerszámok, fóliák, ponyvák,
műanyag hordók, gumicsizmák, hullám/emezek

Gyomaendrőd, Pásztor u. 29.

A Kner Imre Gimnázium testnevelő

tanára, Giriczné Darázsi Anna
javaslatára a képviselő-testület Jó tan
u/ó, jó sportoló díjat alapított.

Giriczné Darázsi Anna lapunknak
elmondta, hogy az egészséges
életmódról nemcsak beszélni kell,
hanem a mozgás igényére rá kell szok
tatni a gyerekeket. Nemcsak azt kell
díjazni a fiatalok körében, aki az
egyéni boldogulása érdekében
nyelvvizsgát tesz, vagy más elméleti
tárgyból kiváló teljesítményt nyújt,
hanem azokat is, akik a rendszeres

sportolással, a testkultúra eszközeivel
hozzájárulnak az egészséges életmód
kialakításához, közösségben fejlesztve
az egészséges versenyszellemet.

Iskolai szinten mindig is értékeltük
a jó tanulókat és a jó sportolókat.
Szeretném - és ezért fordultam
kérelemmel a képviselő-testiilethez -,
hogy a város is értékelje ezeket a fia

talokat. A díjazottakra az iskolák test
nevelő tanárai tesznek javaslatot min
den év május] 5-ig. A város általános
iskolái és középiskolái tanévenként,
korcsoportonként 3-3 tanulót terjeszt
hetnek fel a díjra. Az elismerések
átadására az iskolák tanévzáró ünnep
ségén, illetve végzős diákok esetén a
ballagáson kerül sor.

Idén első alkalommal, május utolsó

szerdáján Gyomaendrőd is benevezett

Gazda Kisáruház

Ferenc szépen mendegélt,
Nemsokára oda is ért.
De szegényke,
Nem ment félve,
Ajtóstul rontott a házba,
Az összetört, s ment kárba.
A doktomő már rohant nézni,
Ki akar itt törni-zúzni?
-Hát maga az, Ferenc?
Nyissa ki a száját!
-ÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!
Elég már, ez rettent? I

Ettől hátast is dobott a doktornő!

A Békés Fogászat ezúton is
megköszöni minden pályázónak a
munkáját és részvételét. Az általunk
legjobbnak ítélt irodalmi pályázatot
adjuk most közre:

Lehet, hogy még mindig kiabálnak,
A betegek meg sorban állnak.

Lassan azért mégiscsak feleszmélt.
Javaslom magának a fogkrémet és
fogkefét l

De még egyszer nyissa ki a száját,
Hogy megjavítsam a rossz fogát!
A doktOll1Ő felrakta az orrcsipeszét.
Megpiszkálta az ínyét,
Feri megharapta a kezét.
Mindketten elkezdtek ordítani,
Senki sem tudná ezt fordítani.

A doktomő felvette a telefont:
-Halló! Mi a panasza?
-Kérem, doktomő, fáj a fogam,
Segítsen rajtam
-Adatait kérem!
Mondja a nevét szépen I

-Orrszarvú Ferenc.
-Maga állat?!
-Igen, az vagyok.
-Állatokat nem vállalok!
-De kérem, doktornői
-Na jó, most az egyszer kivételt
teszek!
Állatfogászatból leckét veszek.

László Loretta
Az orrszarvú a fogászaton
Orrszarvú Ferenc
Egy reggel arra ébredt,
Hogy fáj a foga.
Nem érzett még ilyet soha l

Gyorsan felkapta a telefonját,
Tárcsázta a Békés Fogászat számát.
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Kivehető és rögzített készülékek teljes
választéka az Ön igényeinek megfelelően!

A Nyelv felőli fogszabályozás
A Világújdonságnak számító DAMON technika

- jelentősen lerövidíti a kezelési időt

FOGFEHÉRÍTÉS
Ragyogóan fehér fogak 30 perc alatt!

\10 ·t minden Beyond lámpás fogfehéríté he;-.
[Llémántköves arany fogéks:.ert ajándéko:'llnk!

TEUES KÖRŰ o G.ÁSZATI ELL\TÁS
Ózonkezelés Á Fogékszer A Prevenció

Gyermekfogászat A Szájsebészet
Implantológia A Lézerterápia

DR. BÉKÉS FOGÁSZAT
5500 Gvomaendröd, Kossuth u. 30.

BejelentkezJ's: (66) 386-532 A info@drbekes.hu

....A szépri.ílnel7l elég áhnorlo;",:ni.. tenni is kell é/tel
.'1 szépet nem elég csodálnl~ lll(~g is kell i.íJiZl11~

lIof.:Y e,gyiitt élhessünk a széppel!"

Feel the difference

IS
Rigips

ef)
""""'"Mlnö$iTcttklvltelo:ö

Gipszkarton 9,5 mm: 1060 Ff/tábla • Gipszkarton 12,5 mm: 1180 Ft/tábla
Gipszk. impregnált 12,5 mm: 1940 Ft/tábla • Estrich beton 681,-/40 kg

HŐSZIGETELŐ AKCiÓ!
Már bruttó. 1535 Ft/m2·tól

Fagyálló csemperagasztók 860 Ft/zsák-tól • Tetöfóliák 80 Ft/m2-tól
OSB lapok már 2250 Ft-tól! • Ajtók, ablakok (fa, müanyag)

Bejárati ajtó már 48.000 Ft-tól!

Térburkolók már 1980 Ft/m2 áron!
Áraink áfá

Sándor Service Kft.

-~---Gyomaendrőd,Hősök útja 51.
Telefon: 66/282-440, Mobil: 30/332-6075, 30/627-8234

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

Sándor Service Kft.
5310 Kisúj zállás. Deák F. u, 69-75.
Tel: 59/321-134. Fax: 59/322-300
e-maii: fsandor@mail.extemct.hu. honlap: www.fordsandorserviee.hu
Minden szombaton cs vasárnap nyitva 8-12 óráig'

• ajánlatlélelnek nem minősül, csak az .olcsokocsi" program keretén belül.
Az. Acura Holding Kft. a válloztalás jogál fenntartja.
További részlelekért érdeklődjőn a Sándor Service Kft-nél.

QYOIIAENDROD
0&IQf8328.075

KIVITELEZÉS • HÖSZIGETELÉS
GIP ZKARTON ZERELÉ • ZSINDELYEZÉS

Olcsókocsi program keretén belül a havi törlesztés: 2.175.- Ft • + biztositás

5 ajtós Ford Fiesta Fresh Plus OK modell könnyűfém felnivel: 2.764.000.- Ft.
Önerö: 10% - Futamidö: 120 hó
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Muszáj rendnek lenni, mondta a nagymama...
Mottó 1: Térdelj, és sz...jál!

(magyar rendőr az igazoltatás alá
vont fiatal nőnek)

Mottó 2: Poradek muset, by t
rekca a koypla movno pod postelem.

(cseh közmondás)
A végén persze majd elmondom

magyarul is, mit jelent ez a cseh köz
mondás. A közmondás, ami oly sokat
elmond a cseh néplélekről. A köz
mondások általában vallanak egy nép
lelkéről.

Itt vannak például az oroszok.
Nyilván ismerik azt a helyzetet, amikor
egy társaság hangos, vidám csevegésbe
merül, és hirtelen, valamilyen
érthetetlen oknál fogva beáll a csend.
Nos, ml magyarok így szólunk
ilyenkor: Angyal szállt el felettünk. Az
oroszok ellenben a következőt mondják
ugyanebben a helyzetben: Valahol
rendőr született. ..

Igazán nem szeretnék okoskodónak
tűnni, de azért... Azért mégiscsak
benne van az örök muzsiksors ebben a
szólásban, nem igaz?

Mindez persze kicsit sem vigasztaló
most minekünk.

Mi most legfeUebb azon töpren
ghetünk, vajon melyik közmondásunk,
szólásunk fejezné ki a legjobban jelen
legi helyzetünket meg a népIeIket.

Mondjuk az, hogya hazug ember
hamarább utolérik, mint a sánta kutyát?
Nem, ez semmiképpen sem. Mert ez a
közmondásunk azt akarja elmondani,
hogy aki hazudik, az lebukik, és a
lebukás után nem marad el a büntetés.
Nos, ez a réges-régi népi bölcsességünk
csődöt mondott. Ma az a helyzet
minálunk, hogya hazug ember ugyan
lebukik, de ez cseppet sem változtat
korábbi helyzetén. Sőt, azt is megértük,
hogy a hazug embert a társadalom
magas értelmisége veszi védelmében,
ugyanis a magas értelmiség foglya
önmaga hazugságának. (Soha még
ilyen aljas és hazug értelmisége nem
volt Magyarországnak, mint most,
tisztelet akivételnek ... )

Ez a közmondás tehát nem használ-

ható. Ez mindenképpen fontos tanulsá
ga az elmúlt egy esztendőnek.

Erre a sánta kutyás közmondá
sunkra hajaz némiképpen a következő:

Aki másnak vermet ás, maga esik bele.
Talán már első látásra is nyilvánvaló,
hogy ez nagyjából a kereszténység
felvételével egyidős mondás, hiszen ott
lapul mögött a Biblia igéje: Kard által
vész, ki kardot ragad. S emellett persze
az, hogy az ártó szándék visszájára for
dul, és aki ártani akar felebarátjának, az
bizony alaposan megbánja.

A mindennapi tapasztalat éppen
ennek ellenkezőjét igazolja a mai
Magyarországon.

A mindennapi tapasztalat szerint az
az ártány, aki hazudott, aki ártó
szándékkal veselkedett neki felebará
tainak, az nem esett a saját vermébe,
sőt... Mindenki ott csücsül a verem
ben, a hazug, a gonosz pedig még
mindig dölyfösen néz, és vigyorog.

Próbálkozhatunk még azzal, hogy
sok lúd disznót győz - de nem fogunk
messzire jutni így sem. Most ugyanis
úgy tünik, nincs az a sok lúd, amelyik
győzné ezt az egy disznót. (Disznó per
sze van több is, hadd nem soroljak
neveket, ám az az egy a lényeg. A leg
nagyobb, legkártékonyabb disznó ... )

Egy pillanatra felötlik még ez is:
fejétől bűzlik a hal; igen ám, csakhogy
ez szoros összefüggést mutat az első

vel, azzal a sánta kutyával. Hát persze,
hogy a fejétől. Tudja ezt mindenki. De
senkit nem érdekel.

Talán azért nem érdekel ez senkit,
mert a Kádár kori mocsárban ért a
csúcsra az a mondásunk, miszerint:
Kaparj, kurta, neked is jut!

Félek, ilyesféle szólást nem fogunk
találni más népeknél. Ez a szólás
ugyanis az immoralitás maga. Ez a
szólás a velünk élő közelmúlt. A kádári
alku. A kussolj, ne pofázz, és cserébe
lesz pörkölt meg kirántott hús rizsával.
Kaparj kurta, neked is juti - és már haza
is lopták a gyárból a kiszuperált Ikarus
buszt. Odakerült a kiszuperált Ikarus
busz a nadrágszíjparcellára, az M7-es

mellé. Anyu horgolt az ablakára csipke
firhangot. Apu meg félig beásta a
földbe a használt autógumi külsőket, és
befestette mindet vidám sárgára meg
pirosra. Kaparj kurta, neked is jut! Hát,
jutott. .. Az összes környező országban,
a többi, nem vidám kommunista
barakkban meg fáztak és éheztek. Mi
gömbölyödtünk, szépen híztunk.
Márait nem olvastunk - nem volt
szabad -, pedig ő figyelmeztethetett
volna. Ő megírta, hogy "ha egy férfi
negyvenéves kora körül hirtelen
elhízik, az a szellemi korrupció jele";
elhíztunk. Ez az ország elhízott. A
környéken nem híztak. Viszont nem
adták el a lelküket. Mi eladtuk.
Kapartunk, és lett. Ezért mindegy, hogy
a fejétől. Na és? Hadd legyen büdös.
Örök kis alkuk, örök mocskos kompro
misszumok népe lettünk: hadd lopjon a
győzhetetlen disznó milliárdokat, ha mi
itt lent lophatunk valamicskét. Kültelki
surmók egyik legfőbb érve: hadd
maradjanak ezek, hiszen ezek már lop
tak eleget. Istenem...

Hát persze, hogy innen már csak
egy ugrás Berzsenyi Dániel. (Ebbe
fogok majd egy napon beleőrülni.

Hogy még mindig érdekel
Berzsenyi ... )

Szóval Berzsenyi. A niklai remete.
Fogta magát ez a remete, és papírra
vetette a következő gondolatot:
"Így núnden ország támasza, talp

köve
A tiszta erkölcs, mely ha megvész:
Róma ledől, s rabigába görbed. "

No most, akkor úgy általánosság
ban, van-e bármi értelme még ennek a
Berzsenyinek ebben a világban? S még
konkrétabban: van-e értelme Berzse
nyinek ez után az egy esztendő után?
Első látásra, az ösztön démoni erejének
engedve kézenfekvő a válasz, ami egy
kétségbeesett, vad üvöltés is egyben.
Nincsen Berzsenyinek értelme semmi
sem. Hogyan is lehetne, ha az ország
miniszterelnöke egy cégéres gazem
ber? Ha ugyanazok kormányoznak,
akiknek amúgy börtönben lenne a
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helyük, ha tizenhét évvel ezelőtt nem
vagyunk olyan mulyák, olyan
önsorsrontásig jók és megbocsátók 
olyan nagyon és végtelenüI naivak.
Olyan hülyék...

Mit számít Berzsenyi, ha egyszer
egy ilyen év után ezek még mindig a
helyükön vannak.

Mit számít Berzsenyi, amikor
lényegében polgárháború van az
országban. Az van.

Mit számít bármi is ott, ahol a hata
lom lop el mindent, ami nincs le
csavarozva.

Mit számít Berzsenyi, ha egyszer
dobra verik a Nemzeti Színházat. ..
Ahol bezárják a svábhegyi gyermek
szanatóriumot, és az az egyik indok,
hogy az "asztmásoknak nem jó leve
gőre van szükségük"; mit számít bármi,
ha be lehet záratni az elme
gyógyintézetet, csak úgy... És a
bezárás után egy huszadrangú csi
novnyik megtiltja az ott dolgozó pro
fesszoroknak és egyéb alkalmazottak
nak, hogy nyilatkozzanak. És tudják-e,
hogy nem a huszadrangú csinovnyik az
érdekes ebben a történetben? Ő az, ami.
Az az érdekes, hogya megalázott és
megnyomorított orvosok és egyéb
egészségügyi alkalmazottak hallgat
nak. Mert félnek.

Tizenhét évvel az első szabad
választás után (soha többé nem írom le
és nem mondom ki azt, hogy rend
szerváltás) félnek az emberek. Az igazi
fehérgalléros bűnözőktől. A jól szabott
öltönyöktől. Az egykori KISZ KB-tól.
A szegedi egyetem egykori aljas kis
besúgóitól, akik feladták diáktársaikat,
aztán sorban álltak a kasszánál, és kap
tak soron kívül Zsigulit.

Utána meg kaptak Soron kívül egy
egész országot - de az már a mi bű

nünk. És ez a bűnünk nem fog soha
elévülni. Mit számít Berzsenyi, mit
számít ezeregyszáz esztendőnyi

történelem ott, ahol a "demokrácia"
titkosszolgálata újságírókat vegzál?
Ahol a "demokrácia" rendőrsége rong
gyá veri az embereket egy engedé
lyezett ellenzéki demonstráció után?
Ahol a "demokrácia" rendőrsége ciga
rettát csempész, embert rabol, kirabolt
bankfiókból lop, betörni jár, és fiatal
nőket erőszakol meg az éjszakában?

Szó-Beszéd

Tudom én, már hogyne tudnám,
nem szabad általánosítani. Csak tudják,
ha akadt volna például tavaly október
23-án egy rendőr, nem több, csak
egyetlenegy, aki felállt volna, és azt
mondta volna: én ezt nem csinálom ...
De hát, nem akadt... Csupa-csupa
gyáva akadt csak. Ütötték-verték a
védtelen embereket, aztán pedig kus
soltak, és védték a mundér becsületét.
"Becsületét" - ugyan ... Ott tart ma ez a
becsület, hogyha megállítják önöket és
igazoltatják, kérdezzék meg bátran,
mindjárt az elején: meg leszek verve,
vagy leszek b... va? Ez most helyén
való kérdés, ugyanis ...

Tudják, mi ennek az elmúlt egy esz
tendőnek a veleje? Ahogy az az öt
rendőr, akik megerőszakolták a lányt,
még elkísérték utána haza, és elvették a
pénzét. No, ilyet még nem nagyon
látott a világ, azt hiszem. Elvitték haza,
hogy elvegyék a pénzét is.
"Gondoljátok meg, proletárok..."

Tudják, mi ennek az elmúlt egy esz
tendőnek a veleje? Az, amit az első

mottóban idéztem: "Térdelj, és
sz ...jál!"

Ennél tökéletesebben még soha
senki nem foglalta össze a Gyurcsány
kormány titkos programját. Félek, ezt a
rendőrállatot, aki kimondta ezeket a
szavakat, igazából államtitoksértés
miatt fogják elítélni.

Yan-e még értelme bárminek egy
ilyen év után? "Méltatlanok bántalmaz
zák a tűrő érdemet." Itt és most. Jelen
időben, folyamatosan. Leül az ember
este, odahaza és mindennap elmond
hatná Hamlet monológját a sötét
ségnek, az üresedő léleknek.

Mi itt nem hisszük el, hogy ez lehet
séges. Ők ott nem hiszik el, hogy
egyszer fellázad unk mégis. Ebből a
kétféle hitből kétféle gyalázat lett
mostanra. Az egyik a mi kétségbeesett
frusztráltságunk. A másik az ő vérlázító
cinizmusuk. Ebbe a kettőbe így együtt
nagyon nagy baj van elrejtve. Ez a
kettő már nem feloldható. és nem
vagyok meggyőződve róla, hogy
törekedni kéne még bármiféle feloldás
ra.

Az a cseh közmondás ott az elején,
az a nagyon-nagyon közkeletű, a cse
hek által naponta többször elmondott
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közmondás. Így szól magyarul:
"Muszáj rendnek lenni, mondta a nagy
mama, és berúgta a szart az ágy alá. "

No, ez nemcsak a csodálatos cseh
humorról árulkodik, de nekünk is sokat
segít. Az elmúlt egy év alatt ugyanis
tele lett az ágy alatt minden.

Muszáj lesz takarítani. Tizenhét éve
kellett volna, de elblicceJtük. A mi
bűnünk. EI nem évülő, de levezekel
hető. Konok elszánással. TakarítássaL
Gyerünk. Muszáj lesz nekifogni - és
tudjátok, miért? Azért, mert Gyurcsány
Ferenc két nappal ezelőtt ezt találta
mondani az ATY-ben, az őt ájultan
szerető Friderikusz Sándornak:
"Hazudtunk az elmúlt 16 évben, mond
tam Öszödön."

Ehhez képest Öszödön a
következőket mondta: "Nincsen sok
választás. Azért nincsen, mert e/kúrtuk.
Nem kicsit, nagyoll. Európában ilyen
böszmeséget még ország nem csinált,
núnt amit mi csináltunk. Meg lehet
magyarázni. Nyilvánvalóan végig
hazudtuk az utolsó másfél-két évet.
Teljesen világos volt, hogy amit mon

dunk, az nem igaz. Annyival vagyunk
túl az ország lehetőségein, hogy mi azt

nem tudtuk korábban e/képzelni. hogy
ezt a Magyar Szocialista Párt és a
liberálisok közös kormányzása valaha
is megteszi. És közben egyébként nem
csináltunk semmit négy évig. Semmit. "

Gyurcsány Ferenc csak hazudni tud.
Nem tud nem hazudni. És ha nem
fogunk takarítani, az ágy alól is, akkor
meg is teheti.

Most van egy esztendeje éppen,
hogy ez a cégéres gazember elmondta
hírhedt öszödi beszédét. Egy év kellett
hozzá, hogy az őbeléje szerelmes
Friderikusznak azt mondja, "hazudtunk
az elmúlt 16 évben, mondtam
Öszödön". És ha nem takarítunk, akkor
már ez fog rögzülni. A cégéres gazem
ber tudja, hogy ha eleget hazudik,
akkor a hazugság győzni fog.

Takarítsuk el őket az ágy alól.
Mindet. Másként egy szép napon azon
kapjuk majd magunkat, hogyha egy
társaságban hirtelen beáll a csend, így
szólunk: valahol rendőr született..

Bayer Zsolt
Magyar Nemzet
2007. május 26.



Tíz éves a Körös Kajak
A Körös Kajak Sportegyesület idén

ünnepli 10 éves fennállását. A tervek
szerint szeptember J -én lenne egy kis
ünneplés, ahol valamennyi jelenlegi és
volt kajakos, szüleik, és az egyesület
támogatói részt vennének. A program
kialakítása még folyamatban van, ezért
várunk minden ötletet, régi ereklyét
(érmek, oklevelek, fényképek,
tÖI1énetek), amivel emlékezetessé lehet
tenni a tizedik születésnapot. Szeretnénk
egy közös bulival felejthetetlenné tenni
ezt a kerek évfordulót.

Természetesen a jelenlegi versenyzők
is készülnek, ők minél több érmet,
pontszerző helyet szeretnének elérni,
hogy ismételten elmondható legyen ez
volt a klub történetének eddigi legjobb
éve (persze ez a célkitüzés a következő

évekre is vonatkozik). A siker érdekében
gyakorlatilag tavaly október eleje óta
kemény alapozó edzéseket végeztek a
gyerekek. A tavalyi eredmények alapján
öt versenyző válogatott kerettag is, ez
alapján ők már egy tavaszi edzőtáborban

is részt vettek. Ágoston Kata, Hunya
Gyöngyi, Kéri Virág, Tótka Sándor a 13
éves korosztályban, míg Gyarmati Balázs
a 14 éves korosztályban versenyeznek. A
lányok az ötnapos táborban l 10 km-t,
míg a fiúk 125, illetve 140 km-t eveztek.
Az egyesület eddigi eredményeit értékel i
az a tény is, hogy a 13 éves fiúk
edzőtáborát Kovács Gábor az egyesület
edzője vezette.

Május végén rendezték meg az
Országos Maraton Bajnokságot Győrben,
ahol az egyesület több versenyzője is
részt vett. Eredményeink: Kéri Virág
MK-l III. korcsoportban 3. helyezés,
Ágoston Kata-Hunya Gyöngyi K-2 III.

korcsoportban 3. helyezés, Gellai Tamás
MK-l III. korcsoportban 3. helyezés,
Rákosfalvi Dóra-Tímár Tímea MK-2 II.
korcsoportban S. helyezés. A harmadik
korcsoportosok 10 km-t, míg a második
korcsoportban S km-t kellett teljesíteni.

Tótka Sanyika egy pályabírói tévedés
miatt 10 km helyett 15 km-t evezett,
pedig ő országos bajnoki címre is esélyes
versenyzőnk. A többi rajthoz állt
sportolónk is erejükhöz és tudásuk hoz
mérten teljesítette az előírt távot.

A munka ezután sem áll meg, a csap
at gőzerővel készül a következő meg
mérettetésre, ami a Diákolimpia lesz.

A végén szeretnénk megemlíteni,
hogy az egyesület továbbra is várja a
kajak sport iránt érdeklődő gyerekeket.
Mindenkit csak buzdítani tudunk, hogy
próbálja ki ezt a nagyon szép és
egészséges sportágat.

Tisztelt Szülők!

Hetedik alkalommal rendezzük

meg a "Kreatív Ifjllságért" címlí nyári

foglalkoztató táborunkat, mcly ebben

az évben egészségnevelési program

mal bővül. A foglaJ kozások hétfőtől

péntekig 8-16 óráig tartanak. Minden

nap mozgásos játékokkal, egészség

megőrző foglalkozással kezdődik,

majd minden gyerek három

foglalkozáson - számítástechnika,

nyelv, kézmí.ívesség - vesz részt

forgószínpadszerű formában. Ebéd

után egy órás zenehallgatást, pihenést,

sétát, vagy úszás t tervezünk, majd a

harmadik foglalkozáson vesznek részt

a gyerekek.

A foglalkozásokat szaktanárok, az

egészségmegőrző foglalkozást

védőnők tartják. Színhely: Kis Bálint

Általános Iskola, Fő út 18!. Érdeklőd

ni, jelentkezni lehet ugyanitt, vagy

telefonon: 386-006. Részvételi díj:

6000 Ft/5nap (mely tartalmazza az

ebédet, a foglalkozások költségeit,

belépőket) Jelentkezési határidő:
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várunk!

Palicskáné Szegedi Katalin,
Telefon: 20/216-28-63

Gyomaendrődön

az Ifjúsági Itp-n 72 m2-es,
2,5 szobás

lakás
garázzsal, valamint a Soczó

zugban vízparti 52 m2-es

nyaraló eladó.
Érdeklődni telefonon:

20/374-4122

Büszkék vagyunk pedagógusainkra
Nem véletlen, hogy a

Pedagógusnap mindig a tanév végéhez
legközelebbi hétvégére esik.

Valami jelképes van abban.
ahogyan az alkotó az alkotás végén egy
pillanatra megpihen, visszanéz. Jóleső

érzéssel, s azzal a gondolattal teheti
ezt, hogy tudásban több. emberségben
erősebb, problémáival kevesebb, az
életben jobban eligazodó diákot bocsát
útjára. Amikor meglátja a gyermek

szemében a felcsillanó. talán szóban
nem, de a mosollyal, a mozdulattal, az
emberi tartással kifejezhető köszönetet,
akkor nyugodtan mondhatja: nehéz
volt, küzdelmes volt, kölcsönösen
elfáradtunk, de érdemes volt!

Tudjuk. hogy ez a hivatás több, mint
munka, elsősorban becsület dolga.
Hisszük, hogy a közös munkából, amit
a pedagógusnak, a családnak és a tár
sadalomnak kell elvégezni a gyermekek

érdekében, núndenki a legtöbbet és
legjobbat teszi. Ezúton köszönjiik CI

Magyar Szocialista Párt nevében az
önzetlen munkát a város valamenJ1vi
pedagógusának, az oktatásban dolgozó
munkatársaknak.

Földesi Zoltán
országgyí.ílési képviselő

Fülöp István
MSZP Gyomaendrődi

Szervezetének elnöke



Várostörténeti ünnepség és vetélkedő

operaénekesnő

gyönyörködhet-

A Kis Bálint Általános Iskola Hősök

úti épületében tartottuk Gyoma és
Endrőd egyesülésének 25. évfordulója
tiszteletére rendezett várostörténeti
megemlékezésünket és vetélkedőnket.

Az intézmény igazgatónője, Fülöp
Istvánné bevezetőjében hangsú Iyozta,
hogy sokfélék vagyunk, sokfelé sodród
hatunk életünk folyamán, de fontos a
múJtunk, gyökereink ismerete, értékeink
megőrzése:

"A végtelenhez mérve semmi sem
tökéletes. az ember nyughatatlanul mégis
mindig keres. Az örökös vándortÍt véget
soha sem ér, ha nincsen gyökered, elvisz
aszél! ... "

"A múJtra alapozva, a mMt értékeiből
merítve építjük ajövőt. Tesszük mindezt
a felnövekvő nemzedékért, iskolánkért,
városunkért, egy jobb világért!"

Ezt a gondolatmenetet folytatta
ünnepi nyitóbeszédében és később

pohárköszöntőjében Várfi András pol
gármester úr is. Elődeinkre, a régmúlt
eseményeire emlékezünk, felelevenítjük,
honnan jöttünk, hová tartunk. Gyoma
endrőd ereje, dinamizmusa fiatalságából
fakad, hiszen a város 25 éves. Nem
Gyoma és Endrőd, hanem együtt
Gyomaendrőd!

Kiemelte a folytonos és folyamatos
tanulás szükségességét, különös tekíntet
tel az idegen nyelv tanulására hívta fel a
megjelentek figyeImét.

Ezután iskolánk felsős irodalmi szín
pada és énekkara lírai hangulatú,
szülőfóldhöz kötődő versekkel, dalokkal
köszöntötte az ünneplő közönséget. Az
igényes és tartalmas mősor után Hunya
Elekné nyugdíjas pedagógus Homok
Ernő újságíró fotókiállítását nyitotta
meg, akinek a Gyomaendrődről készített
képeit a Hősök úti aulában nézhetik meg
az érdeklődők.

A várostörténeti vetélkedő megál mo
dója Fülöp Istvánné igazgatónő és Kónya
Márta tanárnő volt. Óriási szervezés,
hatalmas mlll1ka előzte meg a versenyt.
Felhívásunkra, a várostörténeti vetél
kedőre benevezett a Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános Iskola, a Szent
Gellért Katolikus Általános Iskola, a
Kner Imre Gimnázium, Szakközépiskola
és Kollégium valamint iskolánk.

A vetélkedő két fordulós volt. Az első

forduló keretében előzetes feladatokkal

kellett készülniük a nevezett csapatok
nak, így: album- és plakátkészítés
Gyomaendrőd nevezetességeiről, vala
mint interjú készítése egy neves
gyomaendrődi személlyel.

A második forduló a rendezvény
keretében [ett megrendezve, ahol az írás
beli feladatok megoldására minden cso
port egy-egy tanterembe vonult felü
gyelő tanárával együtt. A kérdések sok
színűek, változatosak: totó kitöltése,
recept- és játékleirás, valamint
hírességek felismerése és villámkérdések
voltak. A résztvevő csapatoknak nem
csak az írásbeli feladatokon kellett a
fejii.ket tömiük, hanem szóbeli. felada
tokat is meg kellett oldaniuk. [gyelhang
zott helyi gyűjtésű népdal éneklése, ide
genvezetés és dr. Szilágyi Ferenc
Honvágy c. kötetében megjelent ver
sének tolmácsolása is.

A zsüri tagjai: dr. Szilágyi Ferencné
Németh Eszter, Imre Mária, Veres
Antalné, Hunya Elekné, Megyeriné
Csapó Ildikó - a zsűrí elnöke, Kovács
Gábor és R. Nagy János, akiknek
valóban nehéz dolguk volt az ered
mények összesítésekor.

A versenyző csapatok nagy izgalom
mal, lázasan készültek a megméret
tetésre. Díjazáskor míndenki kapott jutal
mat. Iskolánk által alapított vándorser
leget a korcsoportonként legtöbb pontot
elért csapat kaphatta meg. A legered
ményesebbek a következők voltak:

3 - 4. évf. korcsoportból:
l. helyezett a Kís Bálint Általános Iskola

5 - 6. évf. korcsoportból:
l. helyezett a Kis Bálint Általános Iskola

7 - 8. évf. korcsoportból:
l. helyezett a Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános Iskola

9-10. évf. korcsoportból:
l. helyezett a Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola és KolJégium 9.
évfolyamos csapata

Gratulálunk I Köszönet a versenyző

gyermekeknek és felkészítő nevelőiknek.

Bízunk abban, hogyatartalmasan és
kelJemesen eltöltött nap mellett sok,
hasznos ismerettel lettek gazdagabbak.

A meghívott vendégeknek és diákok
nak nem mindennapi eseményben volt
részük, hiszen Gyomaendrőd elmúlt 25
évének városvezetőivel: Jenei Bálinttal,
dr. Frankó KárolJyal, és dr. Dávid

hmével, valamint a jelenlegi pol
gármesterrel: Várfi András urakkal
Megyeri László aljegyző folytatott pódi
umbeszélgetést.

Míndannyiunk számára a nap legem
lékezetesebb pillanataí voltak, amíkor
díszvendégeinkkel: Frankó Tünde opera
énekesnővei, aki Liszt Ferenc-díjas,
Érdemes Művész és Szabóné Juhász
Katalin dr. néprajzkutató, népdal
énekessej két ko lléganőnk beszé Igetett.

Mindkét művésznek fontosak a
gyökerek, sokféle szállal kötődnek

Gyomaendrődhöz, a Köröshöz, kedves
iskolájukhoz.

Frankó Tünde
csodálatos hangjában
tünk CD felvételről.

Szabóné Juhász Katalin dr. saját
könyvét és CD lemezét ajándékozta
iskolánknak. Jó hangulatban, vidáman
teltek az utolsó percek, mert iskolánk
volt diákja az egész közönséget
megénekeltette.

Köszönetünket fejezzük ki mindazon
személyeknek, akik tevékenyen
közreműködtck rendezvényünkön, s
ezáltal nagyban hozzájárultak annak
síkeréhez, valamint azoknak, akik jelen
létükkel megtisztelték iskolánkat.

Kis Bálint Általános Iskola
Nevelőtestü)ete

,

UJ GUMIABRONCSOK
árusítása mindenféle gépjárműhöz.

Szerelés, javítás, centírozás!

Akciós gumik!

Katona György gumijavító

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

• Stancolt és hagyományos
papírdoboz gyártása!
• Staneaforma készítés!

Gyomaendrőd, Hársfa u. 8/1.
Tel./fax: 66/282-095, 20/9142-122



HÁZ, LAKÁS
Gyomán a Hunyadi u. 59. sz.

alatti 3 szoba összkomfortos felúji
tott parasztház sürgősen eladó.
Irányár: 6,7 millió Ft. Érd.:
30/545-6981

Gyomán a Pásztor 1. úton 3
szobás családi ház melléképülettel,
üzlethelyiséggel, raktárnak, mű

helynek alkalmas épülettel eladó.
Érd.: 66/284-101

Gyomaendrőd központjában,
800 m'-es portán kivül-belül telje
sen frissen felújított, hőszigetelt

160 m'-es 3 szoba, 2 félszoba-hal
los öszkomfortos családi ház+
önálló 40 m'-es összkomfortos
lakrésszel együtt eladó. Vállalko
zásra, ipari tevékenységre is alkal
mas. Irányár: 18,5 millió Ft. Érd.:
70/566-3938

Gyomaendrőd, Napkeleti u.
18. sz. alatt felújitásra vagy bon
tásra váró parasztház sürgősen

eladó. Érd.: 70/579-9770
Gyomán, kertes családi ház

eladó. Ir. ár: 19 millió Ft. Tel.:
20/56-95-700

Besenyszcgen 2 szobás
fLirdőszobás gázfűtéses parasztház
sürgősen eladó. Irányár: 2 millió
Ft. Érd.: 30/995-3647

Öregszőlőben 2 szobás ház
egy hektár földdel eladó.
Vezetékes víz, villanykályha.
Irányár: 2,5 millió Ft. Érd.:
20/980-7583

Gyomán az Árpád úton 3,5
szobás összkomfortos családi ház
melléképülettel eladó. Irányár: 9,5
millió Ft. Érd.: 70/334-11-25

Gyomán parasztház nagy kert
tel melléképületekkel, gázfütéssel
eladó. Irányár: 3,9 millió Ft. Érd.:
70/455-1808

Gyomán ikerház déli oldala
eladó, füves udvar, kis rezsi.
Irányár: 7,9 millió Ft. Érd.:
20/970-6767

Fő úti kertes házamat
lakótelepi lakásra cserélném. Érd.:
66/284-082

Endrődön a Selyem u. 85. sz.
alatti 2 szobás összkomfortos ház
nagy telekkel eladó. Irányár: 5,3
millió Ft. Érd.: 20/228-3505,
70/367-2271

Gyomán a Mikszáth úton ház
nagyalsóépülettel eladó, lakó
telepi lakást beszámitok. Érd.:
66/285-683,201442-8362

Gyoma központjában 3 szobás
és egy 1 szobás kis rezsijű

összkomfortos ház eladó.
Vállalkozásra is alkalmas. Irányár:
9,5 millió Ft. Érd.: 30/647-2407

Gyomaendrődön a Napkeleti
utcában 2 szobás gázfűtéses csalá
di ház nagy telekkel, melléképület
tel eladó. Irányár: 4,5 millió Ft.
Érd.: 62/442-858,30/230-7967

Endrődön a Napkeleti úton 2
szobás gázkonvektoros ház, bellil
felújítottan eladó. Érd.: 70/261
4329,70/7732-949

Gyomán 3 szobás összkomfor
tos ház nagy telekkel, vegyes
tüzeléssel. fLirdőhöz közel eladó.
Érd.: 66/284-474

Gyomán a Hősök útján családi
ház nagy portával, gazdasági
épülettel eladó. Érd.: 20/461-2327

Endrődön 3 szobás, összkom
fortos, belülről szépen felújított
ház eladó. Irányár: 6,7 millió Ft.
Érd.: 20/26 I-5238, 30/340-8705

Gyomán a Székely B. u. 3. sz.
alatti teljesen felújított ház a
fLirdőhöz közel eladó. Irányár: 8,8
millió Ft. Érd.: 20/9342-171

Endrődön a Szarvasí út mel
lett, II.ker. 524 sz., fLirdőszobás

ház eladó. Irányár: 4,5 millió Ft.
Érd.: 66/280-031

Gyomaendrőd, Kis Bálint u.
10. sz. alatti tetőteres családi ház
garázzsal eladó. Érd.: 20/546-5817

Gyomán, a Fő úton, a
besenyszegi részen vállalkozásra
is alkalmas, kertes családi ház
eladó. Érd.: 70/323-5992

Gyomán az Arany 1. u. 4. sz.
alatti összkomfortos ház eladó.
Érd.: a helyszínen

Belülről teljesen felújított
családi ház szép kerttel sürgősen

eladó. Irányár: 7,5 millió Ft. Érd.:
30/606-6 I09

2,5 szobás gázkonvektoros,
holtágra lenyúló telekkel, kiemeit
lakókörzetben családi ház
Gyomán eladó. Érd.: 66/386-554

Gyomaendrőd Décsi u. 5. sz.
alatt 2 szobás családi ház eladó.
Irányár: 5,5 millió Fl. Érd.:
helyszinen, 66/283-327

Endrődön az Endrődi u. 31. sz.
alatt kertes ház eladó. Irányár: 3,9
millió Ft. Érd.: 20/361-5736

Endrődön összkomfortos ház
sürgősen eladó. Kisebb ház csere
is érdekel. Irányár: 6 millió Ft.
Érd.: 70/273-4406

Gyomán a Petőfi út 15. sz.
alatt ház eladó. Érd.: 30/856-5706

Gyomán a központban kertes
ház eladó. Irányár: 15 millió Ft.
Érd.: 66/284-196

Endrődön a Rózsahegyi K. u.
I. sz. alatt kertes ház eladó. Érd.:
201361-5736

Gyomán a Kálvin úton felúji
tott fél komfortos parasztház iparí
árammal, melléképülettel eladó.
Irányár: 5 millió Ft. Érd.: 7012015
208, 66/282-148

Endrődön 3 szobás 100 m'-es
összkomfortos családi ház eladó.
Irányár: 8,8 millió Ft. Érd.:
30/319-231, 30/682-0809

Gyoma központjában 3 szobás
120 m'-es ház eladó vagy kiadó

(melléképület, garázs, pínce).
Vállalkozásra is alkalmas. Irányár:
II millió Ft. Érd.: 661283-943,
20/227-6536

Gyomaendrődön Beseny-
szeaen lakásra is alkalmas mel
léképület sürgősen eladó. Érd.:
20/594-6669

Vásártéri Itp.-en 3. emeleti 2
szobás lakás családi házra cserél
hető. Irányár: 6 millió Ft. Érd.:
70/283-8942

A Vásártéri ltp. 28/8. 2/6. sz.
alatti felújitott, erkélyes lakás
eladó. Irányár: 7 millió Ft. Érd.:
70/3 11-6288

Debrecenben a Teleki utcában
3. emeleti 61 m'-es 2 szobás nagy
erkélyes lakás eladó. Irányár: 12,5
millió Ft. Érd.: 30/591-6669

Október 6 ltp. 4. emeleti, 1,5
szobás erkélyes lakás eladó.
Irányár: 4,8 millió Ft. Érd.:
30/327-8328, 30/855-5388

Október 6. ltp. 4.emeleti 1,5
szobás, erkélyes lakás eladó. Érd.:
30/6376-831, 66/285-702

Október 6. ltp. 4. emeleti 2,5
szobás lakás eladó. Irányár: 5.5
millió Ft. Érd.: 20/546-5817,
30/955-2150

Gyomán, a ftirdőhöz közel 3
szobás, étkezős, összközműves

családi ház beépitett konyh ával
eladó. Ir. ár: 9,8 míllió Ft. Érd.:
70/341-9846. 20/9208-659

Gyomán, aKolmann Itp-n
lakás kiadó. 20/56-95-700

Endrődön 2 szobás, összkom
fortos családi ház eladó. Ltp-i
csere érdekel. 20/537-5919

KERT, TELEK
A Fűzfás-zugban 400

négyszögöl kert eladó. Villany,
ásott kút van. Irányár: 300 ezer Ft.
Érd.: Petőfi u. I.

A Pap-zugban belül, sarki. víz
parti telek villanyárammal, kis
faházzal eladó. 150 m vízparti
Irányár: 1,5 millió Ft. Érd.:
70/323-5992

Rév-zugi 250 négyszögöl
nagyságú kert eladó. Irányár: 300
ezer Ft. Érd.: 66/285-919

A Kecsegés-zugban 690 m'
gyümölcsöskert horgászati j0!5gal
eladó. Irányár: 2,2 millió Ft. Erd.:
66/386-808

Kis Lajos üdülőterületen

nyaraló eladó. Érd.: 661386-954
A Pocos-kertben 2290 ln' kert

kúttal, villannyal eladó, ugyanitt
terménydaráló eladó. Irányár: 300
10 ezer Ft. Érd.: 70/776-8670

Gyomán 13 ha szántóföld,
erdő. libanevelő ól eladó. Villany,
gáz, kövesút van. Irányár: 10 mil
lió Ft Érd.: 70/701-5389

A Haresás-zugban 500

négyszögöl szántóföld eladó.
Irányár: 100 ezer Ft. Érd.: 62/442
858, 30/230-7967

Kecscgési holtágnál vizparti
nyaraló horgászat i joggal el,adó.
Irányár: 4,8 millió Ft. Erd.:
30/527-7917

2 db 300 négyszögöl kert a
Füzfás-zugban eladó. Érd.:
66/284-[ OI

Gyomaendrődön a VII. ker.
tanya melléképületekkel eladó.
Istálló, 5,6 ha föld, viz, villany
van. kövesút mellett. Érd.: 661285
475,30/293-9990

A Pocosban I100 m' kert kis
faházzal, fúrott kúttal eladó.
Irányár: 300 ezer Ft. 66/284-242

Gyomaendrődön a kondorosi
kövesút mellett 36 AK szántó
eladó. Érd.: 201361-5736

Endrődön a Kürt Ll. 15. sz. alatt
bontásra váró ház eladó, vagy
teleknek megvehelŐ. Érd.: 20/802
5469

JÁRMŰ
Utánfutó friss müszakival

eladó, ugyanitt lángossütő kiadó
vagy eladó. Érd.: 20/965-3696

Suzuki 1300 kevés km-rel,
fehér, vonóhoroggal eladó.
Irányár: ROO ezer Ft. 66/2R4-196

1996-os Lada eladó. Ugyanitt
emeletes ágy, iróasztal,
hűtőszekrény eladó, kíscicák
ingyen elvihetők. Érd.: 30/694
62 l O, Bajcsy Zs. LI. 36.

MUNKA
Veszélyes fák kivágása,

gallyazása, tlizifa felvágása
elérhető áron. Érd.: 70/n3-0347

Korrepetálás, felzárkóztatás
általános iskolásoknak, angol
nyelvből is. Érd.: 20/574-9902

Mediterrán kőburkolat

készítést, hidegburkolást, kisebb
kőműves munkákat vállalok. Érd.:
30/360-8 I28

Kaszálást, fűnyírást kedvező

áron vállalunk. Érd.: 30/307-7225,
70/613-1941

Nyugdij mellett adminisztrativ
munkakörbe helyettesítést, idősek

otthoni segítséget, vasalást,
bevásárlást vállalok. 20/926-5492

Francia nyelvtanár kor-
repetálást és nyelvvizsgára való
felkészitést vállal. 70/276-2329

Előkészitő, ismétlő, gyakorló
és tehetséggondozó foglal kozások,
pótvizsgára, osztályozó vizsgára
való felkészités általános iskolá
soknak. Érd.: 701322-3664

Június közepétől pultosként,
büfésként dolgoznék ÁM
könyvvel vagy szerződéssel.

Képesitésem nincs a szakmáról.
Érd.: 70/527-3156

Alapfokú német nyelvoktatás



Házassági évforduló
1977. május 21-én Köröstarcsán kötött
házasságot Molnár Rózsa és Szilágyi
Endre. Harmincadik házassági évfordulójuk
alkalmából szeretettel gratulál
három gyermekük és a családtagok.

50. házassági évforduló
Kürti Zsigmond és Kürti Zsigmondné
(született: Lövei Eszter) 2007. június

29-én ünneplik 50. házassági

évfordulójukat. Szeretettel gratulálnak

gyermekeik, unokáik, és dédunokájuk.

Watt Villamossági Bolt
• Villanyszerelési anyagok
• Kapcsolók, dugaljak, vezetékek
• Izzók, energiatakarékos izzók
• KÉZISZERSZÁMOK
• Barkácsgépek nagy választékban
• Háztartási gépek és alkatrészek
Gyomaendrőd, Fő út 214.
Te:efon: 66/386-358

FIGYELEM!
Kárpótlási jegyet

leges legmagasabb áron

most veszek!
70/248-45-24
30/328-80-19

Hívjon bizalommal!

Gyomaendrőd környékén
földet bérelnék.

Érd.: 30/415-4206

Kerttulajdonosok
figyelem!

Tűzifavágást, veszélyes
és egyéb fák kivágását,

metszést,
továbbá fűnyírást,

kaszálást, rotálást,
víkend- és egyéb telkek

gondozását,
elhanyagolt kertek

és porták
rendbetételét vállalom!

Hermann Mihály

20/388-2263

Öregszöllőben az Álmosdomb
u. I. sz. alatti ház eladó 2000 m'
fólddeL Villany bent van, víz az
udvaron. Ir. ár: ] ,6 millió Ft.
70/204-0762

tól. Érd.: 66/436-086
Szép kiscicák ingyen elvi

betők, ugyanitt két íróasztal és
babakocsi eladó. 30/559-6327

Kéz- lábápoló, műkörömépitő

OKJ-s képzés indul júniusban
Gyomán. Érd.: 70/527-3156

Rotakapa pótkocsival, Babetta
és egy Honda robogó eladó.
Irányár: 95-20-70 ezer forint. Érd.:
66/386-500

Galambszállító ketrec, paprika
daráló, befőttes üvegek, Lada
Samara és Trabant, Lada
alkatrészek, lófogas. Irányár: 50
Ft-tól. Érd.: 66/436-086

Szoláriumozás kedvező áron.
Érdeklődni: 30/7431-904, 66/386
554

Tarka pónikancák eladók,
választási kis kecskebakot cserél
nék választási nőstényre. Kettőt

adok egyért, vagy eladók. Érd.:
301219-297 ]

Kerítés oszlopok, elemek,
állítható vasablakok és egyéb
vasszerkezet eladó. 70/217-9662

Szekrénysor, heverő, fotel,
dohányzóasztal, szőnyeg, gáztűz

hely, gázpalack, létra, női kerék
pár, varrógép eladó. 66/386-808

Többfllnkciós babakocsi, bébi
hordozó, kenguruhordozó eladó.
Érd.: 70/366-500 I

Május 23-án du-n a gyomaí
ligeti játszótéren elveszett Domika
kamerás fekete Nokia telefonja.
Számunkra értékes videókkal,
fotókkaL Kérem a becsületes meg
találót, hogy jutalom ellenében
jelentkezzen, 70/513-30-45

33 éves, 176 cm magas, 88 kg
os vagyok, barna hajú és szemű,

keresem tartós kapcsolatra vágyó
társamat. Érd.: 30/236-0435

Irányár: , .

Érdeklődni: , ,.

Aláírás: , , " .. , .

Ingyenes az apró!
A Szó-Beszéd ingyenesen jelenteti meg azoknak az olvasók
nak a lakossági apróhirdetéseit, akik ezen a szelvényen
küldik be megjelentetés céljából' A szelvényen a megjelölt
helyre kel I beírni a kívánt szöveget és a szelvény t leve
lezőlapon vagy borítékban elküldeni a következő címre: Szó
Beszéd 5500 Gyomaendrőd, Pf.: 48. Egy apróhirdetés
szövege lehetőleg ne tartalmazzon 15 szónál többet' A hirde
tések szövegéért felelősséget nem vállal a szerkesztőségi

Feladó neve: .

Címe: .

Az apróhirdetés szövege: .

~------~----~-----~~------------~

, '.;..... , .',

Irányár: 5000 FUdb. 30/447-5762
Jó állapotban lévő kiságy

pelenkázóva] és sarokpolccal
eladó. Irányár: 55 ezer Ft. Érd.:
30/475-0852

Sátoros utánfutó kiadó, 2 db
vasvályú és I db talicska eladó.
Érd.: 30/2064-858

Babakocsi, babahordozó,
gázkazán, Singer varrógép, bon
t}lsból faanyag, kúpcserép eladó.
Érd. 30/683-2832

Régi nagyméretü téglát,
betonkeverőt, tetőgerendát ven
nék, 6 szögletű járólap, S ínger var
rógép, kis méretű cserép eladó.
Érd.: 70/523-7959

Bontásból cserépléc és 40x40
pala eladó. Érd.: 70/377-5087

4 égős Karancs gáztűzhely

eladó, öntött bográcsot keresek.
Irányár: 9 ezer Ft-25-30 ezer Fl.
Érd.: 30/658-8954

Hízók 100-200 kg között
eladók. Irányár: 280 Ft/kg. Érd.:
66/386-792

8 kW-os 3 fázisú áramfej
lesztő, 7 hengeres Csepel komp
resszor, 32 literes hídraulika szi
vattyú eladó. Irányár: 285-17-12
ezer Ft. Érd.: 66/285-69!

Eladó hízó, vasvályú,
vashordó, gázfőzők, láncfűrész,

üszők, tennényzsákok, 7 q mérleg,
reg I bútorok, búvárszivattyú,
Singer varrógép. Irányár: 20 Ft-

június közepétől. 70/527-3156
Gépelés, szövegszerkesztést

vállalok. ISO Ft/oldaL Érd.:
70/527-3156

Üzlethelyiség (15 m') kiadó
Gyomán, a Kálvin \1. 63. sz. alatt.
p 1.: fodrászatnak, irodának,
kozmetikllsnak stb. TeL: 70/318
005]

Leinformálható hölgy
takaritást, bevásárlást, meszelést
vállal, ugyanitt kis cserép eladó.
Érd.: 20/378-8384

Bobcat minikotróval,
alapásást, árokásást, gépi föld
munkát vállalok. 20/420-8793

Középiskolás diákok, felső

tagozatosoknak matematika kor
repetálást vállalok. Irányár: 400
Ftlra. Érd.: 70/626-9640

Megbízható hölgy gyermek
felügyeletet, idősek felügyeletét,
bevásár]ást, vasalást, takaritást
vállal. Érd.: 30/559-6327

Könnyebb fizikai munkát,
fűnyírást, kerti munkákat, vállalok
bármely időpontban. Érdeklődni:

30/613-9027

EGYÉB
Varrógép 3 szálas, összeállitó

220 V-ról üzemeltethető, szőlőprés

12 l-es, szőlődaráló, termény
daráló. Irányár: 5-60 ezer FL Érd.:
30/549-020 I

Választási malacok eladók.



BULI VOLT ABOWLINGONI

Nemcsak nagy slágereit, de a
sötét esőfelhőket is elfújta
Demjén Ferenc, azaz Rózsi május
19-én este Gyomaendrődön. A
Bowling Treff Söröző- étterem
udvarán pénteken és szombaton
zenész nagyágyúk vonultak fel, és
fergeteges koncerteket adtak.

Pénteken az Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet ünnepelte
alapításának 50. évfordulóját,
ezért ennek a napnak a programja
a BankáRock elnevezést kapta.
Fellépett a Benkó Dixieland
Band, Somló Tamás, Charlie és a
Republic. Szombaton a nemrégi
ben Kiváló Építési Termék-díjat

elnyert Németh Nyílászáró Gyár
tó és Forgalmazó Kft. beszállító
vai, partnereivel közösen kedves
kedett a közönségnek élőkoncer

tekkel PartneRock elnevezéssel.
Hallhatták és láthatták a megje
lentek a Lord együttest, aBikinit,
Márkot, Dobrády Ákost és
Demjén Ferencet. A két napon kö
zel tízezer ember fordult meg a
koncertek helyszínén, és a megyé
ből, a megyén kívülről, sőt kül
földről is sokan ellátogattak a ze
nei ünnepre. A produkciók szín
vonalát emelte a békési Szatmári
László (Szatyi) hang- és fénytech
nikája. Ny. L
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Felelős szerkesztő: Hornok Ernő Szerkesztőség: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 51.
Telefon: 70/22-632-99 Kiadja: Rekline Stúdió Egyéni Cég. Felelős kiadó: Hornok Ernő

Közkifolyókat szerelnek le - 3. oldal

utakLezHitelügyin.t~zés!
KOMOLY BANKI HATTERREL!
Több éves hitel-ügyintézési gyakorlattal,

referenciával, önálló irodával rendelkezünk!

500.000 Ft-tól 30.000.000 Ft-ig
FORINT ÉS DEVIZA
ALAPÚ HITELEK!

Hitelkamatok 0,99%; 1,99%; 3,95%-tó/!
(éves kamat)

Lakáscélú és szabad felhasználasú hitelek.
adösságrendezes. terhelt ingatlanra is plusz hitelek.
földvásárlasi hitel, birtokhitel, szocpol. ügyintézes,

személyi hitelek. hitelkivaltás.
ingatlan lízing. vállalkozói hitelek. ingatlanvisszlízing,

idöskori jelzálog járadék, életjáradék stb.
Lakáscélu hitellörlesztese pl.: 1.000.000 Ft esetén 20 evre 6.100 Ft/hó.

1.000.000 Ft eselen 25 e\lre 5.480 FVho.

FOLYAMATOS AKCiÓ!!!
(ALAPKAMAT+KEZELÉSI KÖLTSÉG- KEDVEZMÉNY.

EGYÉB BANKI KÖLTSÉGEK JELENTŐSKEDVEZMÉNY
NYEL, AKÁR TELJES BANKI KÖLTSÉGMENTESSÉG

GEL HITEL T{PUSÁTÓL FÜGGŐEN!

AKTUÁLIS AKCIÓiNKRÓl BÁRMIKOR SZEMELYESEN
TÁJÉKOZTATJUK!

CHF alapú hitelek árfolyam-garanciával ls!
Fix havi törlesztésse/!

Epltes~t:Z~'::A~~;:~~~;::::~~~~~~~~ kívül!
Épitkczé:::. uj- és haSZ'nálll~kjsvasárt ~J cseten ót1<Jmi garancláv I,

1O~ Merevel, vagy önero nelkul IS. 50o.r. Sloc.poUal
Otthonteremtö támogatás 35 éves korig

üj- és használt lakbs vásárl;);sa eseten 50% s2oe--pollal
KOZ'ISZfvisttUi/ (JS koulksJmazottl h,telck ~lfbmlg6r.ncJ,val
csak. lI.urolt fng/lIIan r.d"zelcvt:1 72.5 Af Ft - 25M Ft-Ig

Gyorshitel jelzálogfedezettel, 3.000.000 Ft-ig!
Oevizában. akar artolyam-garanciilVaJ, egyenletes törlesztési mód

mellett. egyszerúsitett énékbecsléssel, és közjegyzői dij nelküll
Soron kivüli elbiralassall (3-5 nap alatt)

Hiteligényles minimaltlérrel, v39Y jövedelemigazolas nélklJl!

A hitefekhez életbiztositas nem szükséges!
A hfrcfügyíntt'z $ az Ón kényelm n k és Igény 'nck megfc~/lk"

I~k. $ n. ti. gy ~: irod nkb3n UJrt nlK - személyre s::;JboN:m!
Lcinform:tJh.ató3K es mobíl:;lk ti gyunk!

Az elv gz N mvnkJnkeft fclcl6sségcl v UJ/unk!
HfVJDN BIZALOMMAL!!!

(8.Jrmíkor. "CIti gen ls! Idopont egyeztctés szOks gcs!]
ONALLO ES FUGGETLEN HITEL/RODA:

UJ CfMÜNK: 5650 AhzobCriny. Fortun. r r 5. (. $PAR mogott)

Új szolgáltatásunk:
ingatlanközvetítés és értékbecslés

Tóth Jánosné Tóth János Boros Krisztina
üzleti főtanacsadó irodavezető ügyviteli asszisztens
i~nl«izvelitö énékbecslö 06-20/9220-990 IRODA: Fax: 66/424-314
06-20/9376-738 201455-1211;7lffll-9247
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Átdolgozott csendrendelet

Hangoskodó vendégek, nyugtalan nyaralók
Új zajterhelési határértékeket szabott

meg a képviselő-testület által június 26
án módosított új zaj- és rezgésvédelmi
rendelet. Ezentúl az alkalmi hangosító
berendezések üzemeltetése esetén
(utcabál, karácsonyi vásár, kiállítás) a
működtető köteles előre bejelenteni
tevékenységét az önkönnányzatnál.

A járműre szerelt hangos hirdetés és
a mozgó árusítás során a reklámozás
munkaszüneti napokon 9 és 12 óra
között engedélyezett, munkanap okon
pedig reggel 7-től este 5 óráig lehetséges
a rendelet szerint.

A város belterületén tilos ordítozn.í,
vagy hangszerrel, vagy más technikai
eszközzel a köznyugalmat és a köz
csendet megsérteni, tilos a fűnyírógépet

berregtetni, a betonkeverőt vagy a
fűrészgépet beindítani este 8 és reggel 7
óra között.

A zaj- és rezgésvédelemről még
1997-ben hozott rendeletet az akkori
képviselő-testület, ám a hatósági

engedélyezések során kiderült, hogy a
régi rendeletet át kell dolgozni, hogy
mindenki számára egyértelműbb legyen.
Az első rendelet óta a településrendezési
terv is megváltozott, és ennek figyelem
bevételével készült el az új rendelkezés.

A képviselő-testület ülésén a téma
kapcsán több hozzászólásra is sor került.
A hallgatóság soraiból előbb dr.
Farkasinszki Erzsébet orvos szólalt
fel. Elmondta, hogy nem csak a zajjal,
hanem a közbiztonsággal is baj van.
Elmondta, hogyautójának hátsó üvegét
nemrégiben betörték, elvitték táskáját a
papírjaival és a szemüvegével együtt.
Ugyanezen a napon az orvosi ügyeleti
kocsit törték fel, amiből elvitték az EKG
készüléket és a vércukorszint mérőt.

Később az EKG-t Szarvas határában a
közmunkások találták meg az út mellett,
a fűben.

- Mivel a rendőrség tehetetlen az
ilyen ügyekben fontos lenne a pol
gárőrség hatékonyabb segítése és az

állomány bővítése mondta dr.
Farkasinszki Erzsébet, aki az ügy felka
rojására egész napos jótékonysági kon
cert szervezését kezdeményezte.

Lizák Istvánné a Szilvia Panzió
tulajdonosa is panaszkodott fel
szólalásában, hogya panziója vendégei
gyakran nem tudnak aludni a szemben
lévő söröző, gyakran hajnalig tartó
zenéjétől és a fiatalok kiabálásától.

- Hiába jelentik be a hangoskodást a
rendőrségen, mire kijönnek már
halkabbra veszik a zenét. Több
vendégem a zsúfolt és hangos
Hajdúszoboszlóról azért jött el
Gyomaendrődre, mert azt olvasták,
hogy ez egy nyugodt, csendes kisváros.
Azután kiderült, hogy már az első éjsza
ka nem tudnak nyugodtan aludni a
szomszédos söröző hangoskodása miatt
- mondta Lizákné.

A rendeletet egyébként elfogadták a
képviselők és július l-vel hatályba is
lépett.

Jó tanuló, jó sportoló
díjakat adtak át

Jó tanuló · jó sportoló díjat
adományozott a diáksport bizottság

Gyomaendrőd Város
Önkormányzata mega
lapította a "Gyoma
endrőd Város Jó tanuló,
Jó sportoló" díjat. A díj
odaítélésére első alka
lommal ebben a tanévben
került sor. A díjak
odaítéléséről három tagú
bizottság döntött.

A bizottság 2007.
június 12. napján ült
össze és döntése alapján
az alábbi tanulók nyerték
el "Gyomaendrőd Város
Jó tanuló, Jó sportoló"
díjat:

l. korcsoport általános
iskola alsó tagozat:
Paróczai Zsófia 4.a.
Rózsahegyi Kálmán

Kistérségi Általános
Iskola.

II. korcsoport felső

tagozat 5-6 osztálya:
Czibulka Alex 5. b. Kis
Bálint Általános Iskola.

III. korcsoport felső

tagozat 7-8 osztálya:
Barna Nikolett 7.b.
Rózsahegyi Kálmán
Kistérségi Általános
Iskola.

lY. korcsoport közép
iskola 9-10 osztálya:
Csordás Ádám 10. a
Kner Imre Gimnázium,
Szakközépiskola és
Kollégium.

A díjak átadására az
iskolák tanévzáró ünnep
ségein került sor.

A körzet diáksport bizottsá
ga 8 éve alapította a Jó tanuló
jó sportoló díjat. Minden egyes
dijat egyenként a tanévzáró
ünnepségen adunk át. Volt már
atlétika, tornász, kajakos és
judós is a kitüntett diákok
között. Ebben a tanévben egy
tornász diák érdemelte ki az
értékes serleget. A Kis Bálint
Általános Iskola 7. osztályos
tanulója Homok Imre lett a
díjazott. Tanulmányi ered
ménye: 4,7.

Legjelentősebb sportered
ményei az elmúlt tanévben a
következők voltak: Békés
megye Ill.-IV. korosztályos (5
8. osztály) tornász bajnok csap
atának tagja. Kiváló teljesít
ménye eredményeként az
egyéni összetett bajnokság 2.

helyezettje. Az országos területi
bajnokságon szintén 2. helyen
végzett, valamint a Debreceni
Bocskai Kupa győztes csapatá
nak egyik kiváló embere volt.
Az országos diákolimpia dön
tőjén, Makón a bronzérmes
csapat egyik legeredményesebb
tagjaként szerepelt. A
versenyeken egyenletes,
kiemelkedő teljesítményt nyújt
már évek óta. Gratulálunk!

A körzeti diáksport
bizottság évente jutalmazza az
év legkiemelkedőbb spOliered
ményét elérő tanulót is. Ebben
az évben a Kis Bálint Általános
Iskola 7. osztályos diákja Bela
Zoltán tornász érdemelte ki az
értékes díjat.

Városi Diáksport
Bizottság
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Kirúgták a fŐ~fto-~r esztőt
Gyomaendrőd polgármestere,

Várfi András már a tavalyi választási
kampány idején sem titkolta, hogy
elégedetlen a helyi sajtó működésével,

köztük leginkább az önkormányzat
lapjával, a Bíró Károly által
szerkesztett, s a neki vállalkozásba
adott Gyomaendrődi Híradó tar
talmával.

A képviselő-testület június 26-i

ülésén a városatyák egyhangúlag úgy

döntöttek, hogy ez év szeptember l-vel

az önkormányzat felmondja a Bíró
Károly egyéni vállalkozóval határozat
lan időre kötött megbízási szerződést,

és a Gyomaendrődi Híradó kiadását

felfüggesztik.

Az önkormányzat még 2005. ápri

lisában kötött szerződést a lap fő

szerkesztőjével az újság vállalkozásban

történő működtetésére. Az immárom

26. évfolyamában járó egykori tanácsi

alapítású újságot egyébként 1993-tól

szerkeszti Bíró Károly. A rend
szerváltást követően két tanár-fő

szerkesztő jegyezte egymás után a

lapot: Valuska Lajos majd Hajdú
László. Őket követte a főszerkesztő i

székben a Norvégiából éppen akkor

hazatelepülő Bíró Károly, akinek - bár

újságírói múltja nem lévén

tevékenységével mind dr. Frankó

Károly akkori polgármester, mind pedig

a következő városvezető dr. Dávid Imre

elégedett volt.

A vállalkozásban szerkesztett lap

vezetője, Bíró Károly havonta 53.333

forint támogatást kapott az önkor

mányzattól.

Bíró Károlytól az üggyel kapcsolat
ban nem sok mindent sikerült megtund
nunk. Mint mondja, ő nincs beavatva a

döntésbe. Annyit tud, hogy felbontják

vele a szerződést és városházi berkek

ből úgy értesült, hogy nem számíthat

semmi jóra, azaz a továbbiakban nem

kémek a munkájából. Bíró Károly azt

mondja, hogy Várfi András pol

gármester többször is közölte vele,

hogy az újságot nem tartja jónak, úgy
látszik most eljött a pillanat a váltásra.

Még ez év márciusában a képviselő-

testület tagjaiból megalakult a

Gyomaendrőd Közéletéért Egyesület

azzal a céllal, hogya település
közéletéről minél hitelesebb, színesebb

és pártsemleges tájékoztatást próbáljon

adni. Az egyesület céljai között szerepel
a lapkiadási tevékenység is. A civil

szervezet jelezte, hogy önkormányzati

támogatásra számít a tevékenységében.

Az egyesület kérte is, hogy szeptem

bertől nekik utalják át az addig a

Gyomaendrődi Híradó megjelentetésére

szánt támogatást.
Várfi András polgármester la

punknak elmondta, hogy szeptembertől

új néven, új főszerkesztővel indul az

önkormányzati újság. A Gyomaendrőd

Közéletéért Egyesület által alapítandó

új önkormányzati lapnak Gyoma

endrődi Hírmondó lesz a neve, a felelős

szerkesztőnek pedig a közelmúltban el

hunyt Császárné Gyuricza Éva önkor

mányzati képviselő lányát, Császár

Claudiát szemelték ki, aki a Piliscsabai

Polgár című önkormányzati havi lap fő

szerkesztője volt.

Megszüntetett közkifolyókNyári intenzív~

6 hetes, heti 3x3 óra
4 hetes, heti 5x3 óra
megtanulhat alapszinten
angolul, franciául, németül, olaszul

INTENZív KEZDŐ TA~I FOLYAMOK:
JÚLIUS 2-TŐL AUGUSZTUS 2-IG ÉS
AUGUSZTUS 2-TŐL SZEPTEMBER 2-IG!
Készülhet nyelwizsgára (angol, német)

Nyelwizsga tréningek
július 3-től augusztus 16-ig I

Jelentkezési határidő: június 10.
beiratkozás: június 18-án 14-18 óra
Farkas Margit és Róza Vendel tanároknál!

KEDVEZMÉNY: MINDEN 6. INGYEN TANULHAT!
Szervezz magadnak csoportot! Beszéld rá
családodat, barátaidat és Te ingyen tanulhatsz!
Tel./üzenetrögz.: 66/282-686; 20/468-4876, 20/9142-122

E-mailben:margit@anel.hu.vendel@internet-x.hu

Atanfolyamok helye: Gyoma, Kossuth út 18.

.".
o
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r
o
o
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Megyeszerte egyre több
településen szüntetik meg az
utcai közkutakat. A Békés
Megyei Vízművek Zrt.
Gyomaendrődi Üzemmérnök
ségének területén összesen 536
ilyen közkifolyó van, melyből

ma még 387 működő kút.
Évente mintegy 20 ezer köb
méternyi vízmennyiséget szám
láznak le az önkormányzatnak.

A képviselő-testület már a
májusi ülésén tárgyalta a város
ban található közkifolyók
megszüntetésének ütemezését.
A képviselő-testület tagjai a
saját választóterületükhöz tar
tozó közkutak szükségességét
és a lakossági igényeket mérték
fel és tettek javaslatot a kutak

megszüntetésére vagy meg
tartására. A területi képviselők a
szerint választották ki a közk.i
folyókat, hogy az adott
területen mekkora avezetékes
ivóvízbekötéssel rendelkezők

aránya, milyen a terület
lakosságának életkori
összetétele és figyelemmel
voltak a terület turisztikai jelen
tőségére, illetve az átmenő for
galom nagyságára.

A képviselő-testület június
26-i ülésén módosító
indítványra a Béke út 9. szám
előtt megszüntetésre javasolt
közkifolyó megmarad és
ugyancsak üzemelhet tovább a
Fő út 143. szám előtt lévő kút
IS.
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Afürdővizet mindig leeresztik...
Olcsónak mondható a gyomai fürdő

szobeszed@index.hu

Versa Biztosítási
Alkusz Kft.

Régi bútorokat,
használati tárgyakat vásárolok!

Készpénzben
a helyszínen fizetek!

30/9-533-594

66/284-989,
20/359-68-42

Generali, Hungaria, Garancia,
AB Aegon, Uniqa, Union, Európa
biztosítások teljes körű ügyintézése.

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

- egyéb módozatok az ügyfél igényei
szerint.
Gyomaendrődi képviselet:
Kiss Lajosné (Éva)
Gyomaendrőd,

Madách u. 2/2.

Gólyaláb tábor

A Körösmenti Alapfokú Művészet

oktatási Intézmény ismét megrendezte a
Gólyaláb Nyári Táborát. A táncolás mellett
kézműves foglalkozásokon vettek részt a
gyerekek, s emellett fafaragást,
gyöngyfűzést is tanultak. A táncház után
viszont jól esett a fürdőzés ...

1.000,
9.000,-

1.000,
9.000,-

LIPOLYSIS KEZELÉS
Zsírszöveti kezelés
l alkalom:
10 alkalmas bérlet:

A Gyomaendrődi Liget Fürdőben
INFRA KABIN
Hatásai:
• Fogyasztó hatású
• Fájdalomcsökkentő

• Vérkeringés javító
• Méregtelenítő

• Narancsbőr megszüntető

• Stresszoldó
• Bőrszépítő

l alkalom (30perc): 600,-
la alkalmas bérlet: 5000,-

CELLULITISZ KEZELÉS
Narancsbőrre

l alkalom:
10 alkalmas bérlet:

- Ki van zárva, hogy ilyen történt
volna, kollégáim minden vendég után
leengedik a vizet a kádból és fer
tőtlenítés után töltik fel újra. A dolgozók
figyeImét egyébként felhívtam ana,
hogy megfelelő módon kommunikál
janak a vendégekkel.

- Többen fl.lrcsálUák, hogy nincs
úszómester a medencék mellett.

A nyan szezonban három
úszómester van szolgálatban, ebből ket
ten a kinti részen, egy pedig a fedett
részben vigyáz a vendégek épségére.
Ugyanakkor néha körbe kell járniuk és a
lábmosók állapotát is ők ellenőrzik.

Nyári kánikulai hétvégéken
gyaÁ.Tan hosszú sor kígyózik a pénztár
előtt. Ilyenkor még a jegy árát is joggal
sokalUák a vendégek...

- Június 25-vel megnyitottuk a ligeti
pénztárunkat is. Egyébként a teljes árú
felnőtt belépőjegy 730 forint.
Cserkeszőlőn 1250 forintot,

Tiszakécskén 1100 forintot, Gyulán
pedig 1600 forintot kell fizetni. A
nyugdíjas és diákjegyünk 480 forintba
kerül, délután 5 órától pedig egységesen
360 forintot kémek a pénztárnál. A hely
belieknek 10 alkalomra szóló bérlet
mindössze 5500 forintba kerül - mondta
végül Szabados Krisztina.

A Liget Fürdő felügyelő

bizottsága előtt a közelmúltban
számolt be az idei első félévben
végzett tevékenységről és a
bevételek alakulásáról Szabados
Krisztina a strand igazgatónője,

aki lapunknak elmondta, hogy
idén jelentősen mintegy 25 % -kal
nőttek a bevételek a tavalyi első

félévhez képest.
- Ez elsősorban az időjárásnak és a

szolgáltatások bővítésénekköszönhető 
mondja Szabados Krisztina, aki megem
líti, hogy közkedvelt a vendégek között
az új infrakabin és napozóágyakat is
elhelyeztek. Emellett a pancsolóba
kisebb élményeIemeket építettek be és
vásároltak egy vízifocipályát is.
Ugyanakkor a gyógyászati kezelések is
bővültek: narancsbőr kezelésre és

zsírszöveti kezelésre is lehet jelent
kezni.

- A fürdő területén lévő szálláshe
lyeink kihasználtsága 90 százalékos, de
szeretnénk még újabb szálláshelyeket
építeni a fürdő területén. A bevételek
jelentős részét további fejlesztésekre
kívánjuk fordítani. Még az idei nyáron
egy kisebb csúszdát építünk a hátsó
medencéhez, a fedett fúrdőben pedig
egy 12 m2-es gyermekpancsolót alakÍ
tunk ki szeptemberben- tájékoztatja
lapunkat Szabados Krisztina.

- A képviselő-testület legutóbbi
ülésén több Á.Titikus észrevétel is elhang
zott a fiirdő mííködésével kapcsolatban.
Több vendég kifogásolja, hogy miért
csak délelőtt 9 órakor nyit a strand.

- A fürdő 9-20 óráig van nyitva, a
napi gépészeti és takarítási munkákat
már kora reggel megkezdik a fürdő dol
gozói és a 9 órás nyitásra végeznek.

Viszont úszóbérlettel a kinti úszóme
dencében reggel 6-tól úszhat a vendég,

ha van úszóbérlete. Atermálvizes

medence azonban csak a nyitásra, tehát
9 órára töltődik fel teljesen.

- Egy vendég panaszolta, hogy a tan
gentoros kezelésen az előző vendég
használt kádvizébe kényszerítették
bele...
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Uj parancsnok
a tűzoltóknál
Ahhoz, hogy a Gyomaendrődi

Önkéntes Tűzoltóegyesület és az
önkormányzat közösen köztestületet
alakítson, biztosítani kell személyi és
tárgyi feltételeket. Az egyesületi tagok
közül nem sikerült olyan személyt
találni, akinek megfelelő iskolai
végzettsége lett volna a parancsnoki
kinevezéshez. A Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság java
solta az egyesületnek, hogy vegye
alkalmazásba az Érsekcsanádról szár
mazó Szemlits Gyulát, aki szakmailag
megfelel a tűzoltóparancsnoki mun
kára. A képviselő-testület úgy döntött,
hogy Szemlits Gyulát az egyesület
július l-től alkalmazza, és ezen
időponttól az ügyeleti rendszer is
megkezdheti működését. Az alkal
mazáshoz az egyesület hat hónapra
összesen 1 millió forint összegű támo
gatást igényel az önkormányzattól.

Családi vasárnap
a Dreher Söröző- Étteremben

Július 8. Tejszínes eperkrémleves,
Brassói aprópecsenye sültburgonyával,
kovászos uborka, Brule

Július 15. Hideg meggyleves, Cordon
Bleu, rizi-bizi, tsatsiki saláta, túró gombóc

Július 22. Csontleves daragaluskával,
csirkepaprikás galuskával, uborkasaláta,
kakaós palacsinta

Július 29. Zöldborsóleves, sertéscsülök
Pékné módra, tepsis burgonya, párolt
káposzta, Somlói galuska

Amenü ára: 800 Fl/adag
Étkezési utalványokat elfogadunk!

Várjuk szíves megrendeléseiket.

Telefon/fax: 66/386-444
Mobil: 20/980-8842, 70/36-55-360
E-maii: info@timarpanzio.hu
www.timarpanzio.hu

Szó-Beszéd

- A neoliberalizmus és, amit nyer
hettink vele. Hillary Clinton New York
szenátorasszonya Az élő tőrténelem

című könyvében kifejti, hogy az elmúlt
40 év tapasztalata alapján a neolibera
lizmus a nemzetközi tőke érdekeit
szolgáUa és ahol uralkodóvá vájt, ott az
ország elszegényedett, gazdaságilag
tönkrement, morálisan leépült, jövőjét
illetően reménytelenné vált.

Magyarországon nem az ország
érdekeit szolgáló gazdaságpolitika
érvényesül, hanem a nemzetközi nagy
tőke érdekeinek kiszolgálása folyik:
példa erre, hogy 2005-ben 200 milliárd
forinttal nagyobb támogatást és
adókedvezményt kaptak a multina
cionális cégek, mint amennyi adót
befizettek. Vagyemlíthetném az
oktatási reform lózungja mögé bújta
tott szellemi leépítési programot.
Felelősségtudatos nevelésre lenne
szüksége, mert ez ma nincs, viszont
következmények vannak és lesznek,
amit a nép fog megfizetni.

Túlköltekező állam, folyamatos
hitegetések, eladósodás jellemzi a mai
társadalmi helyzetet. A jelenlegi gaz
daságpolitika megszünteti a szolidari
tás elvét és az öngondoskodást akarja
érvényesíteni az élet minden területén.
A társadalom válságba került, akiknek
változtatni kellene, azok nem akarnak
változtatn i (a kormány), akik meg
szeretnének változtatni, azoknak nincs

Gyomaendrőd lengyelországi
testvérvárosába Pi Izno-ba lá to ga to tt
június 28-án Várfi András pol
gám1ester, Lehoczkiné Tímár Irén és
Jakus Imre önkormányzati képviselők,

valamint Kluba Ágnes tolmács.
Várfi András a látogatást követően

lapunknak elmondta, hogy több
témában is tárgyalt a lengyel város pol
gármesterével. A testvérvárosi kapcso
lat szorosabbra fűzése érdekében a
lengyelek egy csapattal beneveznek az
augusztus 18-i gyomaendrődi balfőző
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elég ereje és érdekérvényesítő

képessége (a nép).
- Országosan kevesebb területalapú

támogatási kérelem érkezett: összesen
189.915 db, tavaly a kérelmek száma
203.758 db volt.

- Az őstermelők felülvizsgálata
várható, szeretnék kiszűrni az ún.
potyautasokat. Jövőre új igazol
ványokat adnak ki, chipkártyás
rendszerü lesz, és 3000 forintot kell
érte fizetni.

- Az unió területén várhatóan 5 mil
lió tonnával kevesebb gabonatermés
lesz az idén. A hazai gabona árakat
kedvezően befolyásolja ez a helyzet,
jelenleg is folyamatosan emelkedik a
búza ára, június végén, július elején
3700-3800 Ft/IOO kg.

A rendkívüli időjárás

következtében emberemlékezet óta
nem volt ilyen korai érés az őszi vetésű

növényeknél. Az aratás június 10-e
után kezdődött, de az eredmények
szerények, pl. az őszi búzánál 1,5-5,5
tonnaJhektár, de inkább az alsó érték a
jellemző, az őszi árpánál valamivel
jobb volt a termés, átlagosan 3-4
tonna/hektár.

A repce is kevesebbet adott, mint
amennyit mutatott. A tavaszi vetésű

növények közül a napraforgó még jól
bírja, de a kukorica már szenved a
vízhiány miatt.

Hunya Elek

versenyre és a két város polgárainak
csereüdültetése és kirándulások
szervezése is szóba került.

Pilzno-ban egyébként a gyomaend
rődi küldöttség látogatása idején egy
amatőr kajakverseny zajlott a Wisloka
nevű folyón, a pilzno-i Körösön. Várfi
Andrást felkérték, bogy jövőre vegyen
részt ezen a rangosnak számító kajak
versenyen. Városunk polgármestere
ígéretet tett arra, hogy jövőre kajakba
száll és lapátot ragad a kezébe a
lengyel testvérvárosban.



Támogatás a holtági egyesületeknek

Sztanyikok találkozója
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AUT SOK
FIGYELEM!
· Környezetvédelmi állapotfelmérés
· Számítógépes futóműbeállítás

- Járműdiagnosztika
· Hibakód-olvasás

Varga Béla,
autószerelő mester
Gyomaendrőd,

Csokonai u. 37. Telefon:
66/386-216, 30/271-1828

Teljes körű

temetkezési .
szolgáltatás

Gyomaendrőd, Bajcsy út 117.
'. Tel./fax: 66/280-251

...
Éjjel-nappal hívható

telefonszám:
30/696-7117

Olvasóink leveleit, véleményeit
az alábbi e·mail címen is várjuk:

szobeszed@index.hu

Körösi Weekend
Horgász-, hobby-, és kempingszaküzlet

HORGÁSZFELSZERELÉSEK
teljes márkakínálat!

FOLYAMATOS AKCiÓK!
Állateledel:
száraztápok, konzervek, fagyasztott
termékek, madár-, rágcsáló eledel. ..

Endrőd, Hídfő út 12. T: 70/2610-472
Nyitva: 8-17 óráig,
szombat, vasárnap 8-12 óráig

Szó-Beszéd

Az önkormányzat tulajdonát
képező holtágak kezelését ellátó
kömyezetvédelmi- és horgásze
gyesületek környezetvédelmi célú
kiadásainak, illetve közmüberuházá
sainak részbeni fedezetére pályázhat
tak az önkonnányzatnál támogatási
pénzekre. A Templom-zugi Egyesület
részére 789 ezer forintot, a Kecsegés-

Valószínűleg sok embernek ismerős

Gyomaendrődön a Sztanyik családnév. A
Sztanyik család története egészen az
1700-as évek végére vezethető vissza, és
a mai napig 104 leszármazottja van, a
rendelkezésre álló adatok szerint. Az
idősebbek elmondásai alapján arra lehet
következtetni, hogya Sztanyik családnév
szlovák eredet! (írásos bizonyíték eddig
nem jutott a tudomásunkra).

A találkozó nemzetközi elnevezése
két, Gyomaendrődtől távol élő

leszármazottra utal. A legmesszebbről

érkező rokon, Sztanyik Gabriella
Amerikából, Hrabovszki Ildikó pedig
Franciaországból jött. A családfa készítés
lavináját a Párizsban élő Ildikó indította
el, az itthoni internetes és személyes
kapcsolatok segítségével 2006-ban.
Ildikó minden követ megmozgatva
készítette el a jelenlegi családfát. Az
elmúlt egy év sok érdekes dolgot hozott a
felszínre. Olyan emberek kerültek fel a
családfára, akiknek létezéséről nem is
tudtunk, pedig mégis rokoni szálak
f1znek hozzájuk. A találkozó napjáig ők

2007. július

zugi Egyesületnek 450 ezer forintot, a
Bónom-zug Vizéért Egyesületnek l
millió 243 ezer forintos támogatást, a
Pap-zugi Egyesület részére 103 ezer
forintot, míg a Soczózugi
Egyesületnek 425 ezer forintos támo
gatást ítéltek meg a beadott kérelmek
alapján a képviselő-testület június 26-i
ülésén.

voltak az ismeretlen ismerősök. A
rendezvény megszervezését, melynek a
Tímár Panzió adott otthont, a Szegeden
élő Sztanyik Endrének köszönhetjük, aki
rengeteg energiát fordított erre az
eseményre. Külön köszönet jár neki,
hogy össze tudott hozni egy ilyen nagy
létszámú találkozót.

Összesen 69-en érkeztek városunkba
az ország különböző pontjairól. A
legidősebb résztvevőnek járó ajándékot,
ami egy festmény volt, a gyomaendrődi

Tímár Margit néni (férje Neibort István
volt) érdemelte ki, a maga 85 évével. A
legfiatalabb családtag pedig a 8 hónapos
Kiss Kornél volt. Résztvett a
rendezvényen Sztanyik B. László,
városuk díszpolgára is. Az első

generációs leszármazottak külön-külön,
egy mindenki által alá írt dísztasakos italt
kaptak megemlékezésül.

Ezúton is szeretnénk megköszönni
Sztanyik Endrének a fáradozását. A
találkozó, a nagy sikerre való tekintettel,
reméUük ezentúl évente megrendezésre
kerül majd. Cs. B.
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Angolnapörkölt kapros-kecskesajtos galuskával
Gyomaendrődi halfőző mesterek sikerei

Gyomaendrődi versenyzők a Halételek Országos Ünnepén 2004-ben Budapesten

A nyár beköszöntéve! megkezdődtek

a különböző gasztronómiai ren
dezvények az ország minden táj án. A
gyomaendrődi amatőr és hivatásos sza
kácsaink szereplésére joggal lehetünk
büszkék. Városunk egyik legismertebb
halfőzője Jenei László számolt be az
eredményekről és az idei tervekről.

Jenei László elmondta, hogy
Gyomaendrődöt országos szinten
gyakorlatilag ketten, Kovács László
(Höki) és ő képviseli. Ez azt is jelenti,
hogya legjelentősebb országos hal főző
versenyeken minden alkalommal az élen
végeznel<. Jenei Lászlótól megtudtuk,
hogy hosszabb kihagyás után 2000-ben a
Fish-Coop Kft. versenyzőjenként kap
csolódott be az országos halfőző

versenyekbe, de emellett különböző

regionális versenyeken is részt vett.
Az eltelt hat évet értékelve úgy érzi,

hogy joggal lehet büszke eredményeire:
2002-es és 2003-as években a tiszai
körösi halászlé katególiában országos L
helyezést ért el. Elmondta, igen ritkán
fordul elő, hogy két egymást követő

évben valaki országos első tud lenni,
mivel ezeken a versenyeken a zsűri tag
jai nem ismerik az ételek készítőjét,

tehát teljesen objektív módon folyik a
zsűrizés.

Jenei László megemlítette még, hogy
2003-ban Hódmezővásárhelyen az
Országos Vadásznapok főzőversenyén

szintén r. helyezést ért el a főzött vadétel
kategóriában és II. lett az egyéb
halételek kategóriában. Két éve
Balatonbogláron Ill., a múlt évben
Hajdúszoboszlón II. helyezést ért el a
tiszai-körösi halászlé főzők között, de

Gyomaendrődön
az Ifjúsági ltp-n 72 m2-es,

2,5 szobás

lakás
garázzsal, valamint a Soczó

zugban vízparti 52 m2-es

nyaraló eladó.
Érdeklődni telefonon:

20/374-4122

egyedüli versenyző volt, aki mindkét
kategóriában - a halászjén kívül az
egyéb kategóriában is - arany fokozatú
minősítést nyert.

Jenei László minden versenyen az
egyéb halételek kategóriában is indul.
Az utóbbi években különösen nagy si
kert aratott a tejfólös-gombás harcsával,
vagy az angolnapörkölttel, amit kapros
kecskesajtos galuskával tálalt. A
versenyek színhelyén hosszú sorban áll
nak a bográcsa előtt, hogy megkóstol-

hassák a Jenei-féle ételeket.
Kellemes emlékként említi meg a

2004-ben Tiszabercelen rendezett Felső

Tiszai Halászléfőző Versenyt, amelyen
először vett részt és a sikeres bemu
tatkozása után az akkori honvédelmi
miniszter külön gratulált neki, majd a
rendezők külön is felkérték, hogy ve
gyen részt a zsűri munkájában is.

Új GUMIABRONCSOK
árusítása mindenféle gépjárműhöz.

Szerelés, javítás, centírozás!

Akciós gumik!

Katona György gumijavító

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

Tatán az Öreg-Tavi Versenyen a
gyomaendrődi halfőzők rendszeresen
részt vesznek: Kovács László elsősorban

a busa ételkülönlegességeivel,
Gschwindt Mihály és csapata sült hal
lal, Jenei László és csapata pedig
halpörkölttel és halászlé főzéssel és
kiadagolásával segíti a rendezvény sik
erét. Jenei László a főzésen kívül fontos
feladatának tartja, hogyaversenyeken
szülőhelyét, Gyomaendrődöt is bemu
tassa. Tablókat visz a rendezvényekre, és

több ezer kiadványt osztott már szét
eddig is az érdeklődők között. A
versenyeken való részvételét egyébként
a helybeli cégek, vállalkozók és az
önkolmányzat támogatja. Munkáját az
előkészítésben és a versenyeken az
elmúlt években korábban Joó Gábor,
majd Csúvár Mihály és állandó
főzösegédjePapp Ferenc segíti.

[~~ Papírdoboz
• Stancolt és hagyományos
papírdoboz gyártása!
• Staneaforma készítés!

Gyomaendrőd, Hársfa u. 8/1.
Tel./fax: 66/282-095, 20/9142-122



<!i otp Életjáradék

VIRÁGDOLT

Esküvői csokrok készítését vállaljuk!

nyári
virágvásár!

Gyomaendrőd,Petőfi u. 2.

Telefon: 66/386-523

lJV\;V\-v.Olpeleljaradek.hL

Szeretné megkönnyíteni életét
megszokott otthonának kényeimében?

Anyagilag támogatná szeretteit,
de nincs rá lehetősége?

Gondot jelentenek a havi költségek?
Az OTP Életjáradék lrt. a 65 év fe~ettieknek az ingatlan

tulajdonjogáért cserében kedvező ajánlatot nyújt!

Endrőd, Hidfő u. 12.
az endrődiKörös hídnál
Nyitva: hétköznap 8-17-ig,

hétvégeken 8-12-ig
Telefon: 70/229-0909

AJÁNLATAINK:
tuják, díszcserjék,
évelős virágok,
egynyári virágok,
virágládák, kaspók,
virágföld

SZAKTANÁCSADÁS
KERTÉpíTÉS
TóÉpíTÉS

l' •• I'

DISZNOVENY
UDVAR



AKCiÓI
~1c..1
o I I T A l.

Gipszkarton 9,5 mm: 10&0 Ft/tábla. Gipszkarton 12,5 mm: 1180 Ft/tábla
Gipszk. impregnált 12,5 mm: 1940 Ft/tábla· Estrich beton 681,-/40 kg

HŐSZIGETELŐ AKCiÓ!
Már bruttó. 1535 Ft/m2·tól

Fagyálló csemperagasztók 860 Ft/zsák-tól • Tetíifóliák 80 Ft/nr-tíil
OSB lapok már 2250 Ft·tól! • Ajtók, ablakok (fa, műanyag)

Bejárati ajtó már 48.000 Ft·tól!

Térburkolók már 1980 Ft/m2 áron!
Áraink áfás árak!

-.5 MI"őai:;":lIltctIoZO

KIVITELEZÉS • HÖSZIGETELE
IP ZK TO ERELÉ • ZSINDELYEZÉS

Gyomaendrőd,Hősök útja S1.
Telefon: 661282-440, MollII: 30/332-6075, 30/&27-8234

Nyitva: hétköznap 7-17 órái., szoMbaton 7-12 6ráig

A RAGYOGÓ MOSO
MAGABI TOSSÁ TESZ!

Sándor Service Kft.

nA szép,-ál nelll elég állllOdoZlli, tellni is kelf (;,1e.'
.-:1.. szépet nem elég csodálni, nie!? is kell őrizl7i.

IlOgy egyiitt élllessiillk a széppel.'"

Feel the difference

5 ajtós Ford Fiesta Fresh Plus OK modell könn~fém felnivel: 2.764.000.- Ft.
Önerö: 10% - Futamidö: 120 hó

Olcsókocsi program keretén belül a havi törlesztés: 2.175.- Ft • + biztosítás

• ajánlallételnek nem minösül. csak az _olcsokocsi· program keretén belül.
Az. Acura Ho/ding Kft. a változtatás jogát fenntartja.
További részletekért érdekJödjön a Sándor Service Kft-nél.

Sándor Service Kft.
5310 Kisújszúllás. De:ík F. u. 69-75.
Tel: 59/321-134, Fax: 591322-300
c-maii: fsandor@mail.cxtcrnct.hu.honlap:w\Nw.lordsandorscrvicc.hu
Minden szombaton és vasámap nyitva 8-12 óráig'

FOGS BÁLYOZÁS
Kivehetőés rögzített készülékek teljes

választéka az Ön igényeinek megfelelően!

Á Nyelv felőli fogszabályozás
Á '\llágLijdonságnak számító DAlVION technika

- jelentősen Ierövidíti a kezelési időt

FOGFEHÉRÍTÉS
Ragyogóan fehér fogak 30 perc alatt!

, lost minden Beyond lúmpásfogfehérítéshe::.
gyémántkö,'es arany fogéks::.er, ajándéko::'lIllk!
TElJES KÖRŰ OGÁSZ TI ELLÁT - S

Ózonkezelés Á Fogékszer Á Prevenció
Gyermekfogászat Á Szájsebészet

Implantológia Á Lézerterápia

DR. BÉKÉS OG' SZ T
5500 Gyomaendrőd,Kossuth u. 30.

Bejelentkez~s: (66) 386--532 Á info@droekes.hu
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FOGAS KERDESEK .

Kondor Balázs és Csőke Zsolt

Kajakos eredmények
Júniusban a diákolimpiai versenyeken jár

tak a gyomaendrődi kajakosok. Először a Tisza
régióban kellett megméretni magukat. Ezen a
versenyen a Dunától keletre lévő egyesületek
versenyző i vettek részt. A verseny Szolnokon
volt. Ezután következett az Országos
Diákolimpia, mely egy rendkívül rangos, 3
napos verseny, melyet minden évben Sukorón,
a Vclencei-tónál rendeznek. Mindkét versenyen
sok szép eredményt értek el versenyzőin.k,

melyek közül a legjelentősebbek:

Tisza régió
Kiss Cs. 500 m, 5. hely.
Hunya P. - Csőke Zs. j OOO 111, 5. hely.
Csőke R. - Tímár R. 1000 m, 5. hely.
Gyarmati B. - Tótka S. 1000 m, I. hely.
Gyarmati B. 4000 m, 4. hely.
Tótka S. 4000 m, l. hely.
Hunya Gy. - Ágoston K. 4000 m, l. hely.
Kéri V. 4000 m, I. hely.
Ágoston K. - Hunya P. - Kéri V. 3x200 ol

váltó l. hely.
Gellai T. 4000 m, l. hely.
Kurilla Zs. 2000 m, 3. hely.
Tímár T. - Rákosfalvi D. 2000 m, I. hely.
Országos Diákolimpia
Kiss Cs 1000 m, 9. hely.
Csőke R. - Csőke Zs. - Hunya P. - Tímár R.

1000 m, 8 hely.
Gyarmati R-Tótka S 1000 In, 3.hely.
Gyarmati B. 4000 m, 9. hely.
Tótka S. 4000 m, I. bel y.
Hunya Gy. - Ágoston K. 4000 m, 3. hely.
Gellai T. 4000 m. 2. hely.
Kéri V. 4000 m, 3. hely.
Tímár T. -Rákosfalvi D. 2000 m, 4. hely.
Ágoston K. - Hunya P - Kéri V. 3x200 ol

váltó, I. hely.
A Körös Kajali Sportegyesület július 2/

22-én rendezi meg a gyomai szabadstrandOlI 1/

Viharsarok Kupa Kajak Versenyt.

Kéri Virág és Gellai Tamás

KIADÓ
ÜZLETHELYISÉG

A LIGET
FÜRDŐBEN

(a fedett uszodában)

Jelentkezési határidő:

2007. július 30.
Az ajánlat tartalmazza:
tevékenység jellege,
időtartama, bérleti díj

összege.
Bővebb információ:

66/283-750, 66/386-039

hidegfényt alkalmazó fogfehérítés:
mindössze 30 perc alatt gyönyön fehér
fogakra tehet szert, orvosi felügyelet
mellett. A hidrogén-peroxidot és 20 nm
szemcseméretű szilikondioxidot
tartalmazó fehérítő anyag rövid
kezeléssel gyorsan oxidálja a fogak
teljes felszínét, visszaadva ezzel azok
eredeti fehérségét. Tesztek bizonyítják,
hogya Beyond-kezelés után a fogakon
a Vita színskála szerinti 5-14
fokozatnyi jaVlllás figyelhető meg. A
kezelés következtében nem lépnek fel
mellékhatások, elismerten a létező

leghatásosabb fogfehérítő eljárás.
Így a zománc, és az íny károsodása

nélkül intenzív fehérítést érünk el'
Ártalmas-e a fogakra nézve a

fogfehérítés'7
A válasz egyértelm r: nem. SŐt.

Vizsgálatok kimutatták, hogy a
kíméletes fehérítés után a fogzománc
felülete keményebb, ellenállóbb, mint
korábban volt. A fogfehérítés után a
fogínygyulladás sok esetben
megszűnik, ill. nagymértékben javul!
A szervezetre sincs mérgező hatással a
zselé, még sokkal nagyobb
koncentrációban sem okozhat panaszt'
A kifehéredett fog a színét 2 évig
megőrzi! Akinek kedve van még a
fehérítés után látványosabbá tenni a
fogait, felrakathat fogékszert,
ami a fog károsítása nélkül történik és
bármikor eltávolítható.

Szabó Béláné dentaIhigiénikus
Telefon: 66/386-532

Fehérebb fogakat

Zánkán rendezték a VII. Magyar Majorette
Bajnokságot, ahol Nyíri Dóra és Knapcsek Kitti

senior botos páros kategóriában aranyérmes lett.
Gratulálunk!

Ki ne szeretne egészséges,
ragyogóan fehér fogsort? Amerikai
filmek hősnői mindig ún. hollywood-i
mosolyt villantanak ránk, mi pedig
elsápadunk az irigységtől csodálatos
fogaik láttán. A természet azonban nem
mindig kegyes - még hozzájuk sem. A
tökéletesség ugyanis legtöbbször
mesterséges eredetű. Ti tkulc
fogfehérítés. Ma már számunkra sem
elérhetetlen ez a technika, azonban
még mindig sok félreértés övezi.
Cikkünkből választ kaphatnak a
leggyakrabban felmerülő kérdésekre.

A fogak színe egyrészt genetikailag
kódolt. Elszíneződésük viszont idővel

még akkor is megtörténik, ha nem
fo gyasztunk kimondottan színes
ételeket-italokat. A fogszínnek emellett
harmonizálnia kell az arcszínnel, ez
befolyásoUa természetes szépségét.

A tömések, fogpótlások nem
fehéríthetőkki. Érdemes a fogpótlások
elkészítése előtt elvégezni a
fogfehérítést valamint, a töméseket a
kezelés végén a megfelelő ámyalatúra
cserélni.

Kétféle fogfehérítési módszer
létezik az otthoni és a rendelőben

végzett professzionális. A kutatók
minden esetben kimutatták a
szakszerűtlen otthoni fogfehérítés
mellékhatásait.

A fogorvos által kontrollált
fogfehérítés során használt anyagok az
egészséges fogzománcra nem károsak.
Rendelői fogfehérítés: Beyond



Kétpói bográcsozás
2007. július

Ajúnius 23-án megrendezett kétpói
falunapra és főzőversenyre kapott
meghívást szerkesztőségünk. A hely
bélieken kívül a szomszédos város,
Mezőtúr pörköltfőzői is részt vettek az
eseményen. Itt találkoztunk a mezőtúri

Mega Bogrács Team csapatával, akik
egy hatalmas, tartályból készített
speciális bográcsban főztek babgulyást
a lakosság részére.

A Mega csapat vezetője Misko1czi
Imre, tagjai Debreczeni József,
Bordács Gyula és Kézér Gyula, akik
hatalmas fakanalakkal kavargatták a

Szó-Beszéd

bográcsba öntött több mázsányi
anyagot. A mega-babgulyás 2000
literes bográcsába 250 kg csülök, 1000
kg bab, 10 kg vegeta, 2,5 kg só, 50 kg
répa, ugyanennyi gyökér, l veder
petrezselyemzöld, 50 kg hagyma, 6 kg
zsír, 70 dkg bors és 1,5 köbméter víz
került.

Mindenképpen meg kell emlí
tenünk ezen az oldalon a mezőtúri

Patkós László (lásd a lenti képünket)
nevét, aki egy egész birkából főzött

remekbe szabott, mondhatni világra
szóló pörköltet.

11

Kis Bálint Napok
Az idei Kis Bálint Napok

programsorozata immár hagyományosan
a névadói emlékünnepséggel kezdődött a
Kis Bálint Általános Iskola Fő úti
épületében. Fülöp Istvánné igazgatónő

köszöntője után az irodalmi színpad és
énekkar műsora következett. Vádi
András polgármester úr is üdvözölte az
ünneplő vendégeket, diákokat.

Kovács Sándor Kis Bálint
leszármazottja, az iskola volt tanulója
arról szólt, hogy a tanárok több
megbecsülést, tiszteletet érdemelnének a
társadalom részéről! Elismerően

nyilatkozott Gyomaendrőd polgár-
mesteréről, aki szívén viseli a város
oktatását.

A Gyermekekért Alapítvány
Kuratóriumának döntése alapján az idei
KIS BÁLINT DÍJAT Kovács Gábor
nyugalmazott igazgató kapta meg.

Az ünnepség a Diákönkormányzat
díjainak átadásával folytatódott. Az év
tanulója díját Tóth Csilla 7. a osztályos
tanuló kapta meg!

Az ünnepség a Hősök úti épületben
folytatódott, ahol Bcranek Ottóné
Németh Gizella tanítónőről emléktennet
neveztek el. Gizike néni életét, pályáját
Cs. Nagy Lajos pedagógus és Csányi
István alpolgármester méltatta.

Az első nap családi cstévC! zárult,
ahol gyennek, szülő, tanító - és tanár néni
együtt lehetett, beszélgethetett,
játszhatott, koncertet hallgathatott.

A 2. nap "Tegyünk a tennészetért!"
jegyében zajlott. Az alsósok egy
tennészetfilmet néztek meg a moziban,
majd gyalogtúrát tettek a túraútvonalon.
A felsősök szemetet szüreteltek igen
eredményesen, majd valóban a
természetbe vették útirányukat,
parlagfüvet irtottak a Körös folyó ártéri
területén.

A 3. napon az első Kis Bálint 
Próbára került sor. Öt állomáson kellett a
tanulóknak ügyessegi, rajz, ének,
irodalmi tudásukról játékos formában
számot adni.

A Kis Bálint Általános Iskola
rendezvénysorozata a Diákönkonnányzat
közgyűlésével és dUátadásokkal zárult.

Egészségnevelési program keretében
"MINT A MAKK" vándorserleget
megosztva kapta a 6. c és 6. d osztály.
Környezetünk szépségéért díjat a 6. b
osztály kapta.

Kis Bálint Általános Iskola
Nevelőtestülete
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Aranyos kézilabdás lányok!

GYENK SE utánpótlás csapata balról, hátul:
Kovács Kitti, Dinya Anna, Faragó Nikolett, Mag Bianka, Földi Emese, Pintér

Ágnes, Fekécs Fruzsina; Középen: Botos Zsanett, Farkasinszki Zita, Izsó Erika, .I

Varga Emese, Nagy Bianka, Gonda Barbara, Dávid Ivett; elől: Farkasinszki
Mariann, Kovács Erika, Andor Amelita, Kiss Kitti, Bujdosó Éva, Bárkai Bianka.

Általános iskolás csapattársaink is kitettek magukért. A Békés Megyei Serdülő
Bajnokságban 5. helyen végeztek. A csapat tagjai: balról fent: Mag Bianka, Földi

Emese, Gellai Ágnes, Márton Dóra, Lakatos Fruzsina, Hunya Gréta, Demeter
Fanni, Ádám Flóra, Zsilinszky Éva; lent: Szabó Emese, Varga Beáta, Sepsi

Dominika, Kurilla Dóra (serdülő góllövő lista 2. helyezettje 54 góllal), Horváth
Anna, Erdei Éva, Ács Fruzsina. Hiányoznak: Fekécs Fruzsina, Véha Fanni.

Bárkai Bianka
Pintér Ágnes l

Majd meglátjuk ....
Tanítottak, neveltek szidtak,

dicsértek: Lajos bácsi (Cs. Nagy
Lajos) és tanár úr (Lakatos Tibor). I

Köszönjük nekik!

ahol szintén egy hétig leszünk, de ott
már az edzéseken kívül
mérkőzésekkel is készülünk a felnőtt

bajnokságra. Tudjuk, hogy ott még
jövőre elsők nem lehetünk, de
szeretnénk minél több mérkőzést

nyerni és minél jobb helyezést elérni.

Az egyesület fennállása
(újjáalakulása) óta másodszor lett
bajnok a megye utánpótlás korú
mezőnyében a Gyomaendrődi Női

Kézilabda Sportegyesület csapata.
A csapat tagjai következőképp

emlékeznek vissza a 2006-2007-es
bajnoki évre.

A bajnokságra a felkészülés már
tavaly nyáron elkezdődött. Augusztus
elején a csapat Bükkszentkereszten
egy hetes edzőtáboron vett részt. Itt
mindenki jól érezte magát.
Hazaérkezve mindennapos kemény
edzésekkel folytatódott a felkészülés.
Az edzések fárasztóak voltak, mi
mégis örömmel jártunk, jól éreztük
magunkat. Igaz, edzés helyett néha
máshol szerettünk volna lenni, de
éreztük össze kell tartanunk, mert
csak így lehetünk eredményesek, így
nyerhetünk.

Megkezdődött a bajnokság. Mind
hazai pályán, mind idegenben sorra
vertük ellenfeleinket. Az őszi

fordulóban minden csapatot sikerült
legyőzni, csak két szorosabb
meccsünk volt Békés és Kétsoprony
ellen, de szerencsére mi kerekedtünk
felül a végén.

A tavaszi fordulóban a csapat még
jobban összetartott és mindenki a
végső győzelemre hajtott. Hárman
közülünk a megyei góllövő listán az
első tízben végeztek:

2. Bárkai Bianka 53 gól
3. Varga Emese 47 gól
7. Izsó Erika 41 gól
Kapusaink olykor az ellenfeleket

őrületbe kergetve védtek. Ők Botos
Zsanett és Dávid Ivett.

Azért, hogy elsők lehessünk
keményedzéseken, keményen kellett
dolgoznunk, de aranyéremmel a
nyakunkban azt mondjuk megérte. De
itt még nincs vége. Hamarosan jön a
következő bajnoki év melyben az
aranycsapat a felnőtt mezőőnyben

próbál szerencsét. Persze semmit sem
bízva a véletlenre, már július végétől

megkezdjük a felkészülést. Ismét
töltünk egy hetet Bükkszentkereszten,
majd kerékpározunk Kisújszállásra,
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Adósságszolgáltatás vagyadósságszolgaság?

A táblázat elemzését mindenki saját maga elvégezheti, a
tendencia egyértelműnek látszik. Politikusaink egyre több
és több hitelt vesznek fel ezáltal természetesen egyre több és

Bruttó államadósság 1990-ben 2007 márc. növekedés
milliárd Ft
Forintadósság 1 348,70 10 892,40 8-szorosára
Devizaadósság Ft-ban 37,40 4295,60 l ] 5-szörösérc
Összesen l 386,10 15 188,10 II-szeresére

Gazos képeket küldött be

egyik olvasónk. A fenti képen

még az áramszolgáItató cég

dolgozói általlenyesett és az

idővel elszáradt ágakat

láthatjuk a város büszkesége, a

Liget Fürdő főbejárata előtt.

Hetekig senkinek nem jutott

eszébe elvinni az út széléről.

Másik képünk a gazos Fő utcát

mutatja. A szegélykő tövében

vadul burj ánzik a növényzet,

itt éppen a ligeti lejárót díszíti.

(folytatás a következő számban)
Ignácz Tibor

több terhet rónak ránk. Persze a Politikusok ezt teUesen
másképp látják mint mi civilel<. Ők jönnek, hogy ezt mi
civilek nem értjük ... , nem lehet leegyszerűsíteni a
dolgokat ... , meg különben is ezt ígértük, meg azt..., sajnos
dekonjuktúra van ... , meg a világpiac így ... , ja és az olaj is
nagyon drága ... , és az állam egy nagyon bonyolult
szervezet... Hallottak már ilyen és hasonló kifogásokat
ugye"!

Tudják kedves Olvasóim ez az ami a versenyszférában
nincs' Magyarázkodás, mellébeszélés! Ott kérem táblázatok
és számok vannak, és szigorú elszámolás' Ha a gazdasági
mutatók rosszak, akkor útilaput kötnek a vezetők talpa alá.
Persze így van ez a milliomos vagy éppen milliárdos
Politikusok cégeinél is, hiszen verseny van a piacon. A
politikában azonban csak négy évente van összecsapás, bár
ezt is velünk civilek1(el fizettetik ki ...

2. Adósság lejárati szerkezete
De mit is jelent ez az óriási adósság lejárati szerkezet

tekintetében?!
- 2002-ben a lejárati szerkezet szerint az adósság 2018

ben kjfutott volna ...
- 2007-ben - kapaszkodjanak meg kérem - 2026-ban

leszünk nullán, magyarul a gyermekeink is fizetni fognak,
még ha semmiről sem tehetnek, ami most folyik az
országban.

- 20 l O-ben mi lesz a lejárat újabb dátuma"? Ha ez a
tendencia marad attól félek, azt még az unokáink is látni
illetve fizetni fogják...

3 595,40
1 857,10
5452,50

3 223,00
-164,60

3 058,40

2 150,40 234,80
215,10 2 179,40

2365,50 2414,20

Forintadósság
Devizaadósság Ft.
Összesen

A táblázathoz három érdekes információ tartozik:
- A KSH adatai szerint az idén február-márciusban a

foglalkoztatottak száma 3 millió 902 ezer.
Ha az államadósságot elosztjuk a keresők létszámával

kiderül mek1wra teher nyomja a bérből és fizetésből élők

vállát. 1990-ben ez a szám: 355.228 HUF/foglalkoztatott,
2007 márciusában: 3.892.388 HUF/foglalkoztatott.

Tehát ahol egy családban mindkét szülő dolgozik
összesen 7.784.776 forint államadósság illetve annak a terhe
nyomja ma a családfenntartók vállát! Ehhez a brutális
méretű államadóssághoz, 2006-ban 983 milliárd forint évi
adósságszolgálat és kamattérítés tartozik, ez majdnem eléri
az általunk befizetett 2006-os évi személyi jövedelemadót
(SZJA-t) ez számszerűen: 1.119 milliárd forint.
Megállapítható, hogy 2002 májusától napjainkig az
államadósság több mint nO/o-al emelkedett, számszerűen

6.439 milliárd forinttal nőtt!

Nézzük a költségvetések adósságállomány növekedését
részletezve négyévenként. (Az adatok milliárd forintban
értendők és a devizaadósság az év utolsó munkanapján
jegyzett MNB középálfolyamon kerül átszámításra, ill.
értékelésre.)

Bruttó 1991-1994 1995-1998 1999-2002 2003-2006
államadósság milliárd forintban

Manapság igen nagy a csend az állam hitel felvételeiről,

és ha megjelenik is valami hírfoszlány a jobboldali vagy a
baloldali-liberális sajtóból, csak részinformációkkal
találkozhatunk, ezért összeállítottam egy olyan adathalmazt,
amelyeket a következő állami intézmények honlapjaiból
olvastam ki, azaz hitelességükhöz nem férhet kétség.

(Állami Adósságkezelő Központ www.akk.hu. Magyar
Nemzeti Bank www.mnb.hu. Központi Statisztikai Hivatal
www.ksh.hu. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
www.gkm.gov.hu)

1. Bruttó államadósság alakulása
Nézzük a rendszerváltozás évében mekkora hitellel

indult Magyarország neki a demokráciának, és milyen
magas is valójában napjainkban: (Az adatok milliárd
forintban értendők és a devizaadósság az év utolsó
munkanapján jegyzett MNB középárfolyamon kerül
átszámításra, ill. értékelésre.)



Ingyenes apróhirdetések·
HAZ, LAKAS

Gyomaendrőd központjában
800m'-es portán kívül-be]ül telje~
sen frissen felújított, hőszigetelt

160 m'-es 3 szoba, 2 félszoba-hal
los összkomfortos családi ház +
önálló 40 m'-es öszkomfort~s
lakrésszel együtt eladó.
Vállalkozásra, ipari tevékenyséare
i~ alkalmas. I.ár: 18.500.000 "'Ft.
Erd.: 70/566-3938

Gyomán az Árpád utcában 3 5
szobás összkomfortos családi ház
melléképülettel eladó. Irányár: 95
millió Ft. Érd.: 70/334-] ]25 '

Gyomán tetőtérbeépítéses

családi ház a Katona J. úton
müködő másodállású vállalkozás
sal eladó. Érd.: 30/481-5232 -

. 100 m'-es tégla épitésű, jó
allapotban lévő családi ház
sürg.ősen eladó. Irányár: 5,9 millió
Ft. Erd.: 701772-9846

A Mikszáth úton 3 szobás
össz~o~fortos családi ház nagy
mel.lekepulettel eladó. Lakótelepi
lakast IS ~eszámitok. Irányár: 10
millió Ft. Erd.: 20/442-8362

Endrődön 3 szobás, 100 m'-es
családi ~láz eladó. Irányár: 8 8 mil
]ió Ft. Erd.: 30/3] 9-2131,70/943
8212

A Polányi M. u. 80. sz. alatt 2
szobás, nappalis összkomfortos
családi ház melléképülettel eladó.
Irányár: 9,5 millió Ft. Érd.:
20/994-6810, 30/266-3315

Endrődön a Zöldfa utcában
családi ház eladó. Ugyanitt
fagyasztószekrény, mosógép, cent
r-,fuga eladó. Irányár: 4 millió Ft.
Erd.: 66/284-802

Gyomán csenden környéken 2
szobás összkomfortos családi ház
eladó. Irányár: 7.2 millió Ft. Érd.:
66/284-996, 30/412-4927

A Madách u. l/l. sz. alatti ház
sürgősen eladó. Érd.: 70/612-3428

Gyomán a Hősök úton ?

szobás .családi ház nagy portával
eladó. Erd.: 20/461-2327

Gyomán felújításra varo
parasztház nagy udvarral eladó.
Víz, gáz az udvaron, kövesút.
Irányár: 2,5 millíó Ft. Érd.:
30/394-8648

A Hámán Kató u. 4. sz. alattí
kertes ház eladó. Érd.: 30/271
3033

Endrődön a Blaha úton 2
szobás, ebédlős családi ház azon

~al beköltözhető állapotban eladó.
Erd.: 20/537-5919

Gyomán a Tompa u. 6. sz. alatt

igényesen kialakított, hőszígetelt 2
SZintes csa~ádi ház alacsony rezsi
veI eladó. Erd.: 30/342-2869

A Rózsa F. u. 14. sz. alatt 4
szoba nappalis étkezős családí ház

eladó. Irányár: 9,5 millió Ft. Érd.:
30/249-7622

Belül igényesen felújított 100
m'-es családi ház a fLirdőhöz közel
garázzsal eladó. Érd.: 30/485-0422

A Fő út 88. sz. alatti összkom
fortos kertes ház eladó. Érd.:
30/598-4419

Az Arany 1. u. 16. sz. alatt 4
s.zobás összkomfortos ház eladó.
Erd.: a helyszínen.

A Tompa u. 16. sz. alatt 3
~zobás összközműves ház ipari
~rammal, nagy telekkel eladó.
Erd.: 70/225-1689, 661282-645

Gyomán a Kálvin u. 42. sz.
alatt. padlásteres családi ház nagy
portaval eladó. Irányár: 12,5 millió
Ft. Erd.: 20/559-9430

Gyomán a Hunyadi ll. 59. sz.
alatt 3 szoba összkomfortos felújí
tott parasztház sürgősen eladó.
Irányár: 6.5 millió Ft. Érd.:
30/545-6981

Gyomán a Kiss 8. u. 21/1. sz.
alatt 3 szobás összkomfortos ház
nagy kerttel, vegyes tüzeléssel
me] léképülettel, garázzsa] eladó:
Irányár: 8.8 millió Ft. Érd.:
66/284-474

A Napkeleti utcában 2 szobás
gázfűtéses családi ház naay
telekkel, 300 m'-es melléb~pület~e]
eladó. Irányár: 4.5 millió Ft. Érd.:
301230-7967, 62/442-858

Gyomán a Kiss B. u. 10. sz.
alatt tetőtér beépítéses családi ház
garázzs.al eladó. Irányár: 155 mil
lió Ft. Erd.: 20/546-5817 '

?yomán kertes ház nagy
portaval, garázzsal és mel
léképületekkel eladó. Irányár: 6
millió Ft. Érd.: 70/569-1352

A Liget Fürdőhöz közel
nyaraló eladó. Érd.: 66/386-954

Az Október 6. ltp-en l 5
szobás erké]yes 4. emeleti lakás
eladó. 30/6376-831, 66/285-702

Az Október 6. ltp-en 4. emeleti
2,5 szobás, két erkélyes lakás
eladó. Irányár: 5.5 mi]lió Ft. Érd.:
20/546-5817, 30/955-2150

Az Október 6. ltp-en I 5
szobás, erkélyes 4. emeleti lakás
eladó. Irányár: 4,8 mí]lió Ft. Érd.:
30/855-5388, 30/327-8328

A Vásártéri ltp. 32/8. lIlII O.
sz. alatt 3. emeleti, felújított lakás
eladó. Gyomai kicsi kertesház
cser~ is érdekel. Irányár: 6.8 millió
Ft. Erd.: 20/958-9337

A Vásártéri ltp. 28/8 I116. sz.
alatti felújított erkélyes lakás
eladó. Irányár: 7 millió Ft. Érd.:
70/311-6288

Budapesten a Gyöngyösi úti
metrónál 1+2 félszobás bútorozott
lakás hosszú távra kiadó. Érd.:
20/806-8258

A Vásártéri ltp-en fcildszinti, 2
szobás lakás hosszú távra kiadó.
Erd.: 66/284-262

A Vásártéri ltp-en 2 szobás
lakás hosszú távra kiadó. Érd.:
66/284-327

Két szoba összkomfortos
családi ház kis, parkosított udvar
ral igényesnek kiadó. Érd.: 66/285
833

KERT, TELEK
A Kecsegés-zugban vízparti

telek, hétvégi házzal stéaael, bb'

horgászati joggal eladó. Irányár: 5
millíó Ft. Érd.: 70/388-9007

Öregszőlőben, a Diófa út
~égén 1600 négyszögöl fcild eladó.
Erd.: 66/285-143

A Pap-zugban sarki, vízparti
telek kis faházzal eladó. Villany
van. Irányár: 2,5 millió Ft. Érd.:
70/323-5992

A Bánomkertben 6474 m'
szántófcild, ebből 2249 m' zárt kel1
épülettel, fúrott kúttal és 30 db
gyümölcsfával eladó. Érd.:
30/548-3475

A Pocosban 1100 m' kert kis
faházzal, fúrott kúttal eladó.
Irányár: 300 ezer Ft. Érd.: 66/284
242

A Pocoskertben 2290 m' kert
kúttal, villannyal eladó. Irányár:
300 ezer Ft. Érd.: 701776-8670

A Harcsás-zugban 500
négyszögöl szántóföld eladó.
Irányár: 100 ezer Ft. Érd.: 30/230
7967

Földet bérel nék Gyomaendrőd

környékén. Érd.: 30/438-5416

JÁRMŰ
II. VW Golf eladó. Érd.:

70/6 J 2-3428

MUNKA
Klímák beszere]ését, karban

tartását, rövid határidővel elérhető

áron vállaljuk. Érd.: 70/607-7632
Kisműhelybeönál]óan dolgoz

ni tudó aszta]ost keresek. Érd.:
70/321-3783

Gyomaendrődi utazási iroda
utazásszervezői minősítő vizsgá
val rendelkező munkatársat keres.
Német nyelvtudás előny. Érd.:
62/452-961, 30/648-0050

Kapuk, kerítések és egyéb
lakatos munkát vá]]alok. Érd.:
7017700-129

EGYÉB
~ö~tözés miatt gáztűzhely,

m~sogep, rekamié, szekrények,
szekek, asztalok stb. eladók. Érd.:
66/284-775

Építkezésből kimaradt új

fenyőfa faragott bejárati ajtó cladó
Erd.: 20/9506-703

Jó állapotban lévő elektromo,
~erékpár eladó. Irányár: 65 ezer Ft
Erd.: 66/285-833

Hajdú mosogep, asztalok.
~zékek, 2 személyes heverő, közép
es fut~szőnyegek, villanybojlel
eladó. Erd.: 30/342-2869, Gyoma.
Tompa u. 6.

Bárszékek fcnyőfából eladók.
Irányár: 5 ezer Ft/db Érd.: 301279·
9395

Robi utánfutó magasítóval, vii·
lanymotorral hajtott fűnyíró, ter·
mény'daráló eladó. Érd.: Attíla u. 9.

On~özéshez Thomas szivattyú
eladó. Erd.: 66/283-033

Teljesen új SUM vá]tós női

kerékpár eladó. Érd.: 66/285-503
1985 előtti palackozott

borokat, festményeket, réoi
könyveket ~ásárolok. Irányár: 0]

ezer Ft-tól. Erd.: 20/572-93 IO
Előszobafogas tlikörrel, asztal.

I:everő, benzinmotoros fűnyíró.

Erd.: 66/386-808
Endrőd központjában 70 m'-es

üzlet raktárhelyiségekkel eladó.
Irányár: 5 millió Ft. Érd.: 70/585·
0107

A Liget Fürdő területén
vendéglátó üzlet eladó, ugyanitt
bontott cs~rép eladó. Irányár: 11
millió Ft. Erd.: 30/380-2558

Már meglévő 2 szobás albér·
letembe albérlőtársat keresek a
Vásártér i ltp-re. Érd.: 20/450-8046

GYlilán albérlő társat keresek a
Törökzugban. Érd.: 70/538-5770

Sikfőkúton, Egerhez 100 km·
re, gyönyörü környezetben 8 fős

nyaraló ,kiadó. Irányár: 1500
Ft/fő/éj. Erd.: 66/285-833

Szó·Beszéd
hirdetésfelvétel . :..

70/22·632·99

Gyomaendrőd környékén
földet bérelnék.

Érd.: 30/415-4206

Konyhabútorok
készítése egyedi

méretre.
Nyílászárók

cseréje bontás nélkül,
szabvány szerinti

hőszigetelt üveggel.

Telefon:
30/95a 54·571



Önálló, Független Hitel- és Ingatlanközvetítő, Értékbecslő Iroda
5650 Mezöberény, Fortuna tér 5.

Telefon: 20/455·1211, 70/558·9247 Telefon/fax: 66/424·314
E·mail: tteri@vipmail.hu

Eladó ingatlanok

Gazda Kisáruház
Gyomaendrőd, Pásztor u. 39.
(Penny Market mellett)
Telefon: 661386-359, 30/463·8767

Watt Villamossági 80lt

•Villanyszerelési anyagok
• Kapcsolók, dugaljak, vezetékek
• Izzók, energiatakarékos izzók
•KÉZISZERSZÁMOK
•Barkácsgépek nagy választékban
• Háztartási gépek és alkatrészek

Irányár: .

Érdeklődni: .

Aláírás: .

- Benzines és elektromos fűnyírók nagy választékban
- Komposzt tároló.

Növényi hulladékok tárolására, komposztálására.

- Merűlő és kerti öntözőszivattyúk
- Kerítésdrótok, müanyaghálók, rácsok és
szúnyoghálók
- Munkavédelmi cipők, szandálok, védőruhák
- Bográcsok, grillezőeszközök

- Többcélú és háztartási létrák akciós áron.

www.szo-beszed.hu '.,.; ., ,',' .

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

Feladó neve: .

Címe: .

Az apróhirdetés szövege· .

Látszerész Üzlet
Gyoma, Hősök útja 53. Te/.: 661284-255

•Computeres szemvizsgálat
•SZTK vények beváltása
•Szemüvegek javítása

GARANTÁLTAN UV VÉDELEMMEL ELLÁTOTT
NAPSZEMÜVEGEKf

Várja kedves vásár/óli Szarka Cs/lia látszerész mester!

r-------~~----~-----~-----~------

Érdeklődni: Tóth Jánosné
Telefon: 20/9376-738

A Szántó Kovács J. utcában 94
m'-es komfol1os családi ház eladó.

A Táncsics M. utcában 120 m'
es összkomfortos családi ház
eladó.

A Martinovics utcában 70 m'-es
komfol1os családi ház eladó.

Békéscsaba
A Tcssedik utcában 180 m'-es

összkomfortos sorház eladó.

Gyula
A Béke sugárúton tégla építésű

társasházban extrán, modernü!

felújított 57 m'-es lakás eladó.

Gyomaendrőd

A Kilián téren 87 m'-es komfor
tos családi ház eladó.

A Vasvári Pál utcában 100 m'
es összkomfortos családi ház

eladó.

Várjuk ügyfeleink jelent-
kezését értékbecsléssel és
ingatlanközvetítéssel kap-
csolatban.

Gyomaendrőd, Fő út 214.

Telefon: 66/386-358

Kerttulajdonosok figyelem!
Tűzifavágást,

veszélyes és egyéb fák kivágását,
metszést, továbbá

fűnyírást, kaszálást, rotálást,
víkend· és egyéb telkek gondozását,
elhanyagolt kertek és porták

rendbetételét vállalom!
Hermann Mihály

Telefon: 20/388~2263

Mezőberény

A Rákóczi úton 100m'-es
összkomfortos, felújított családi
ház eladó.

A Bajcsy Zs. utcában 100 m'-es
összkomfortos családi ház eladó.

A Szénáskert utcában 85 m'-es
összkomfortos családi ház cladó.

A Kodály Z. úton 43 m'-es
kom fortos házrész eladó.

A Tulipán utcában 89 m'-es új
építésű (2000.) összkomfortos
családi ház eladó.

A Mátyás kírály utcában 70 m'
es komfortos kertes ház 60 m'-es
melléképülettel eladó.

A Győri János utcában 77 m'-es
komfol1 nélküli társasház eladó.

A József Attila utcában J 178
m'-es telek eladó.

A Erkel utcában 85 m'-es
összkomfortos családi ház eladó.

Az Árpád utcában 73 m'-es
összkomfortos családi ház eladó.

A Vésztői úton 75 m'-es
összkomfortos családi ház eladó.

A Zsák utcában 110m'-es kom
fortos családí ház eladó.

Az Áchim utcában 75 m'-es
összkomfortos családi ház cladó.



Telefon: 30/532-70-17

PUTNOKINIKOLETTA
kozmetikus szeretettel várja
kedves vendégeit Gyomán
a Fő út 181/1 szám alatt,

abutiksoron.

NYITVA: kedd és csütörtök 8-16
szerda és péntek 11-19

szombat 8-12



~YOMAENDRŐDI,
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Ára: 189 Ft,
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16. évf. 8. szám FÜGGETLEN VÁROSI lAP 2007. szeptember

Felelős szerkesztő: Hornok Ernő Szerkesztőség: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 51.
Telefon: 70/22-632-99 Kiadja: Rekline Stúdió Egyéni Cég. Felelős kiadó: Hornok Ernő

Hitelügyin.t~zés!
KOMOLY BANKI HATTERREL!
Több éves hitel-ügyintézési gyakorlattal.

referenciaval. önalló irodaval rendelkezünk'

500.000 Ft-tóf 30.000.000 Ft-ig
FORINT ÉS DEVIZA

AL.APÚ HITEL.EK!
Hitelkamatok 0,99%; 1,99%; 3,95%-tól!

(éves kamat)
Lakáscélú és szabad felhasznalású hitelek.

adóssagrendezés. terhelt ingatlanra is plusz hitelek.
földvásárlási hitel. birtokhitel. szocpol. ügyintézes,

szemelyi hitelek, hitelkiváltás.
ingatlan lízing, vallnlkozói hitelek. ingatlanvissztízing.

időskori jelzálog járadek. e'etjáradék stb.
Lakáscelu Mellör1esztése pl.: 1.000.000 Ft esalen 20 evre 6.100 FVhó.

1.000.000 Fl esel9n 25 évre 5.480 Ftlho.

FOLYAMATOS AKCiÓ!!!
(ALAPKAMAT+KEZELESI KÓLTSÉG- KEDVEZMÉNY.

EGYÉB BANKI KOLTSÉGEK JELENTOS KEDVEZMÉNY
NYEL, AKÁR TELJES BANKI KÓLTSÉGMENTESSÉG

GEL HITEL TípUSÁTÓL FŰGGŐEN!

AKTUÁLIS AKCIÓINKROL BÁRMIKOR SZEMÉLYESEN
TÁJÉKOZTATJUK!

CHF alapú hitelek árlolyam-garanclaval is!
Fix havi tőrlesztessel!

Építési és új lakás vásárlásI hitelek soron kivül.'
FESZEKRAKO PROGRAM 35 eves KORIG

ÉPllk zé., uj- cs nasznált ,,,kös '\I drf~ e etén Óli mi Q.3ranci::w31.
10 onerovel, vagy onerQ ntlk.ul 1$, 50 ::;zocpoJlal

Otthontcremtö lámogattls 35 éves korig
uj- es használt lakás vásárl~sa eseten 50% szoc-pollal

K~:~:~~:~~~~~:~~~~"~:::~~~~~r:':~~/~D;;l_g;'::~~r;1

Gyorshitel jelzálogfedezettel, 3.000.000 Ft-ig!
Deviz3ban. akAr cirlolyam-garanciaval, egyenletes törlesztési mod

mellen, egyszenJsltett értekbecsléssel. és közjegyzői dij nelküll
Soron kivüli elbiralással! (3·5 nap alatt)

HIteligényles minimalbé-rrel. vagy jovedelemlgazolé'ls nelkül!

A hite/ekhez é/etbiztositás nem szükséges!
A h,tc/ügylntczcs az On kenyclmtnck és /génytnok mcgfcf~fO "

la«.)$ n. 'II.:Jgy IIZ IrodAnkblln lort "Ik - szcmélyre subolt:Jn!
Lcinform:)JhDI6:rk ~s mobil:Jk vagyunk.'

Az elvtgzetr munkJnk rt (e/c'os~r váll:Jlunk!
HIVJON BfZALOMMAL!!!

(Slirmikor. hétv~{:-n IS! Idopont egyeztet s szúkséges!)
ONALLÓ ES FUGGETLEN HITEL/RODA:

ÚJ C/MÜNK: 5650 M~20ber~ny. Fortunll t r 5. (II SPAR ,"ögoll)

Új szolgáltatásunk:
ingatlanközvetítés és értékbecslés

Tóth Jánosné Tóth János Boros Krisztina
üzleti főtanácsadó irodavezető ügyviteli asszisztens

mgailanközvetitö értékbecslö 06-20/9220-990 IRODA: Fax: 66/424-314
06-20/9376-738 2(i'455-1211;7(l1558-9247

Batyus hallé,
kecsege húsleves
és sülthalak
Összesen 62 halfőző, 69 féle étellel nevezett be a
IX. Gyomaendrődi Nemzetközi Halfőzőversenyre
amely az elmúlt években immáron negyedik
helyszínen zajlott. Most a Lidl áruház mögött
az egykori ipari iskola udvara adott helyet
a rendezvénynek. Az idei versenyen nem
kerültek dobogóra a gyomaendrődi halfő
zól<., taroltak viszont a bajaiak és
a szarvasiak. A versenyt Szili Katalin,
az országgyú1és házelnöke veze
tésével több szocialista politi
kus is megtisztelte. A hal
főzőversenyról sZÍnes
képes összállítást
találnak a lap
8. oldalán.



Augusztus 17-én Gyomaendrődön rendezett ünnepség

keretében emlékeztek meg a Gyomai Kner Nyomda

alapításának 125. évfordulójáról. A megemlékezésen a

Kner téren beszédet mondott Erdős Ákos, majd Papp Lajos
a Gyomai Kner Nyomda vezérigazgatója helyezett el ko

szorút a Kner emlékmű talapzatánál. A rendezvény a

sportcsamokban rendezett vacsorával zárult.

2007. szeptember

Gyomaendrőd, Pásztor u. 39.
(Penny Market mellett)
Telefon: 66/386-359,301463·8767

Gazda Kisáruház

- Őszi virághagymák és virággumók nagy választékban
- Műanyag hordók, ballonok, rekeszek és tárolóedények
- Takarófóliák, ponyvák, műanyag hálók és kerítésdrótok,
valamint esőcsatornák kaphatók

- Szivattyúk, locsolótömlők

- Fűnyírógépek

- Betonkeverők, talicskák, kőműves eszközök
- Többrészes és háztartási alulétrák akciós áron!
- Munkavédelmi eszközök, munkaruhák,
gumicsizmák...

125 éves
aGyomai Kner Nyomda

85 éves az agrárszakoktatás
A Bethlen Gábor Szakképző Iskola és Kollégium

idén ünnepli a gyomai agrárszakoktatás 85. évfor

dulóját. Az ünnepi megemlékezésre a tanévnyitón

kerül sor szeptember 3-án 11 órától a Gyomai

Refonnátus Templomban.

Szó-Beszéd

Az önkormányzat pályázatot
nyújtott be a kerékpárút további
építésére a Bajcsy úttól a
Semmelweis utcáig, a becsült
költség több, mint 64 millió
forint. Endrődön is szeretnék
tovább folytatni a kerékpárút
építését a Kodály úttól egészen a
Templom-zugig. Erre a munkára
mintegy 14 millió forintot köt
tenének.

A Kis Bálint Általános Iskola
Fő úti épületének teljes rekon
strukciójának tervei már készen
vannak. Egy új tornaterem is
épülne itt. A beruházás teljes
költsége 665 millió forint.

A termálfürdő mellett fúrt új
hévízkút melegvizének segít
ségével komplex fütési rendszert
alakítanának ki a fürdőben, a
sportcsarnokban és a városházán
mintegy 130 millió forintos költ
séggel.

SPRECHEN SIE DEUTSCH?
JE PARLE FRANCAlS?
DO YOU SPEEK ENGLISCH?
10 PARLO ITALIANO?

Nem érti?
Jelentkezzen ősszel kezdődő

nyelvtanfolyamainkra!
- Kiscsoportos tanulás
- Beszédközpontú oktatás kezdő, újrakezdő, haladó szinten
- Vizsgacélú tanfolyamok
- Egyéni segítség

AKKREDITÁLT NYELVISKOLA
60 órás tanfolyamok:
- Kezdő 1. 2. 3. - az alapfokú nyelwizsgáig (3x60 óra)
- Középhaladó 1. 2. 3. - alapfokútól a középfokú nyelwizsgáig
- Nyelwizsga tréningek - 60 óra
- Diákok részére érettségi felkészítő és fel zárkóztató

A60 órás tanfolyam ára: 36.000 Ft
CÉGES TANFOLYAMOK IS!

Jelentkezés
Telefonon: 66 282-686; 20/468-4876, 20/9142-122
Személyesen hétfőn és pénteken 14-16 óráig Kossuth u. 18.
E-maii: vendel@internet-x.hu
Határidő: 2007. szeptember 10.
Beiratkozás: 2007. szeptember 10.
Egyéb lehetőségek: nyelwizsgákkal kapcsolatos információ
(TELe, ÖSD, ITK), próbavizsga, szintfelmérés.

A város önkormányzata az

alábbi, a közeljövőben meg
valósítható beruházások listáját

tette közzé.
Tervezik mintegy 54 millió

forintos költséggel a Selyem út
befejezését az Ipartelep utcáig.
Az Ipari Parkban inkubátorházat
- vállalkozók háza, falugazdászi
iroda, képzési helyszín
építenének mintegy 480 millió
forintért. Ugyancsak az Ipari
Parkban ipari csarnokot
létesítenének 900 millió forintos
áron.

Új belterületi szilárd burko
latú utak építésére 42 millió
forintot szánnának, útfelújításra
pedig 31 millió forintot. Mintegy
150 millió forintba kerülne a
város egész területén a
gyalogjárdák felúj ítása, a
meglévő járdaszakaszok aszfal
tozása.
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Aváros erősségei és gyengeségei

,

Erettségizzen est" tagozaton
Mezötúron, a Teleki Blanka Gimnáziumban!

(5400 Mezőtúr, Dózsa u. 17.)
Beíratkozás: 2007. szeptember 5-ig

naponta 15-18 óra között!

Telefon: 30/515·9308

Gyomaendrőd város turizmusának
erősségei, gyengeségei, Jehetőségei,

veszélyei.
Erősségek:

- Országos jelentőségű és védettségű

építészeti értékek találhatók Gyomaendrőd

területén.
- Gyomaendrőd jelentős termálvíz

vagyonnal rendelkezik, és ez minősített

gyógyvíz.
- A termál- és gyógyvíz gyógyászati és

turisztikai hasznosítása megindult,
infrastruktúrája fejlesztés alatt áll.

- A Körös és holtágai a vízi-, a horgász
és az ökoturizmus számára is kedvező

feltételeket kínálnak.
- A térségben a Körösök vízszintje a

Békésszentandrási duzzasztónak
köszönhetően nyáron nem ingadozik
szélsőségesen.

A térségben értékes az
apróvadállomány, jelentősek a vadászati
hagyományok.

- Gazdag természeti örökség.
- A térségben értékes ipari műemlékek

találhatók.
- Gyomaendrődön néhány országos

hírű autós-motoros és gasztronómiai
rendezvény van.

- Jó a regionális turisztikai központok
(Békéscsaba, Gyula, Szarvas)
elérhetősége.

- Amelegkonyhás vendéglátóhely
kínálat széles körü.

- A flirdőfejlesztés komoly fejlesztési
potenciált képvisel.

- A holtági szabad strand jó adottságú.

Gyengeségek:
A térség kedvezőtlen közúti

megközelíthetőségehátráltatja a turizmus
fejlődését.

- A holtágak és környezetük nem
megfelelően rendezett, állapotuk
korlátozza azok turisztikai
hasznosíthatóságát.

- A turisták átlagos tartózkodási ideje és
fajlagos költése alacsony.

- Gyomaendrőd turisztikai kínálatából

hiányoznak a komplex turisztikai
programok.

- A turisztikai szolgáltatások között
nem megfelelőmértékű az együttműködés.

- A kapacitások kihasználtsága a nyári
szezonra koncentrálódik.

- A helyi turizmus fejlesztése for
ráshiánnyal küszköd ik.

- A meglévő és potenciális turisztikai
vonzerők infrastruktúrája és kapcsolódó
szolgáltatások további fej Iesztéseket
igényelnek.

- A szálláshely-kínálat a felső és közép
kategóriákban hiányos.

- Gyomaendrőd turisztikai mened
zsmentjének szervezeti feltételei hiá
nyosak.

- A turisztikai vonzerők és szol
gáltatások marketingje fejlesztést igényel.

- Egyes turisztikai vonzerők meg
közelíthetőségerossz.

- Kihasználatlan az élő Körösön lévő

szabadstrand.

Lehetőségek:

- A belföldi turizmus növekszik.
- Az európai integráció előrehaladtával

a határok formálissá válnak, a nemzetközi
turizmus és együttműködés feltételei
javulnak.

- Az egészségturisztikai, illetve az aktív
és alternatív turisztikai termékek iránt a
nemzetközi és hazai kereslet növekszik.

- Nagy turisztikai befektetők fel
kutatása, letelepülése.

- Gyomaendrőd turisztikai kínálatának
kapcsolódása a környező térség turisztikai
kínálatához.

- Folyamatosan nő a Romániából a
fürdőbe érkező vendégek száma.

Veszélyek:
Az M44-es gyorsforgalmi út

kiépülésének késése esetén a térség
elérhetősége a továbbiakban is
kedvezőtlenül alakul.

- Magyarország mint turisztikai cél
vonzereje csökken az ár/érték arány
romlása miatt.

- A nemzetközi turizmus célállomásai

között tovább növekszik a verseny.
- A főnyaralások helyszíne egyre

inkább a távoli célországok irányába
tolódik el.

- A mellékutak romló állapota és a
rendszeres karbantartás hiánya miatt
csökken a látogatók száma.

- A versenyszellem további erősödése

miatt nem alakul ki partnerség, illetve
annak szükségességét nem ismerik fel a
kistérségben és a városban.

Forrás: Gyomaendrőd turisztikai
koncepciója

írja meg véleményét!
Ön szerint mitől lenne jobb
aváros idegenforgalma?

Miért vonzóbb hely aturisták számára
Gyula, Szarvas, vagy éppen Cserkeszőlő?

Várja véleményét a.Szó-Beszéd
postán, vagye-mail-ben!

Levélcím: 5500 Gyomaendrőd, Pf. 48. .
E·mail: szobeszed@index.hu

Gyulán alszanak
a legtöbbet

A Békés megyébe látogató turisták
körében továbbra is Gyula a legnép
szerűbb. Az elmúlt esztendőben a
furdővárosban a turisták mintegy 200
ezer vendégéjszakát töltöttek el, többet
mint Orosházán, Békéscsabán,
Szarvason, Füzesgyarmaton, Dévavá
nyán, Gyomaendrődön, Battonyán,
Mezőberényben, Mezőhegyesen, Me
zőkovácsházán és Szeghalmon össze
sen. A felmérések szerint egyre több a
romániai vendég, akik az étterem
vezetők és szállodaigazgatók tapaszta
lata szerint többet költenek, mint más
külföldi látogtók.

Legnépszerűbb célpontok (2006)
Város vendégéjszakák száma
l. Gyula 197.893
2. Orosháza 36.963
3. Békéscsaba 36.012
4. Füzesgyannat 25.721
5. Szarvas 23.550
6. Gyomaendrőd 17.736



Virágos díjakat adtak át
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A tisztább és ápoltabb Gyomaendrődért

elnevezésű környezetszépitési versenyt
második alkalommal rendezte meg a város.

A kategóriák díjazottjai:
I. A legszebb virágos közterület csalá

di házak előtt:

Holtversenyben első helyezettek, ezért
jutalmuk egy-egy 9000 Ft-os vásárlási
utalvány:

- Varjúné Kovács Edit, Hősök útja 20.
- Gyuricza Edit, Hantoskerti u. 14.
- Harmadik helyezés: Tóth Gáborné,

Mátyás kir. u. 34. sz. alatti lakos, jutalma
egy 6000 Ft-os vásárlási utalvány.

A 4 vagy ennél több lakásos társasházak
előtti közterületek esetében nem volt
versenyhelyzet, de a közhasználatú területek
virágosításáért, gondozásáért a zsűri

különdíjban részesítette a Kolmann ltp.
lakóközösségét és 10000 Ft értékű vásárlási
utalványt adományozott a nevezőknek.

II. A legszebb virágos előkert (családi
házak):

Első helyezést ért el Nagy Pál és család
ja, Ugari út 26. Jutalma egy 9000 Ft-os
vásárlási utalvány.

Holtversenyben második helyezettek,
jutalmuk egy-egy 5000 Ft-os vásárlási
utalvány:

- Varjúné Kovács Edit, Hősök útja 20.
- Gyuricza Edit, Hantoskerti u. 14.
III. A legszebb virágos homlokzat

családi házak előtt:

Holtversenyben első helyezést értek el,
ezért jutalmuk egy-egy 5000 Ft-os vásárlási
utalvány:

- Varjúné Kovács Edit, Hősök útja 20.
- Hunya Péter, Tamási Áron u. 23.
Harmadik helyezett Gresóné Farkas

inszki Katalín (Dózsa György u. 24.), jutal
ma egy 3000 Ft-os vásárlási utalvány.

A 4 vagy ennél több lakásos társasházak
esetében a homlokzatok egységes virá
gosításáért, gondozásáért a zsűri

különdíjban részesítette a Kolmann ltp.
lakóközösségét és lépcsőházanként 5000 Ft
értékű vásárlási utalványt adományozott a
nevezőknek.

IV. A legszebb virágos intézmény:
A nevelési-oktatási intézmények közül

első helyezést ért el a Százszorszép Óvoda
(Kossuth Lajos út 7.), jutalmul egy 15000
Ft-os vásárlási utalványt vehettek át.

Második helyen dUazta a zsűri a Selyem
úti Óvodát, és az elismerés mellett 10000 Ft
os vásárlási utalványt kapott az intézmény.

Holtversenyben harmadik helyezést
értek el, jutalmuk egy-egy 5000 Ft-os vásár-

Szó-Beszéd

Jási utalvány: Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda. Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskola és Diákotthon.

A szociális intézmények közül szintén
holtverseny alakult ki az első helyezésért. A
környezetalakítást 10000 Ft értékű vásárlási
utalvánnyal jutalmazta a zsűri, valamint
egy-egy könyvet adományozott a környezet
szépítésben legaktívabban részt vevő lakók
nak:

- Az Őszi Napsugár Idősek Otthonából
Jantyik Jánosné vehette át az emléklapot és
aKiskertek csinosÍtása c. könyvet
kiemelkedő kertgondozásáért.

- A Gyomai Református Szeretetotthon
lakói közül pedig Darvasi Kálmánt jutal
mazta a zsűrí kiemelkedő kertápolási
munkájáért.

Harmadik helyezést ért el a a Szociális
Bérlakások lakóközössége (Endrődi út 5-7.),
az átriumudvarok virágosításáért jutalmul
4000 Ft értékű ajándékcsomagot kaptak.

V. A legszebb virágos vállalkozás:
Első helyen dUazta a zsűri a Szilvia

Panzió virágosított környezetét, homlokza
tát. A panzió tulajdonosa Lizák Istvánné a
Világörökség-védett területek című könyvet
vehette át az emléklap mellett.

Második helyezést ért el a Szujó Kft. (Fő
út 33.) a telephely virágosításával,
parkosításával. Szujó ZoJtán és családja egy
5000 Ft értékű ajándékcsomagot vehetett át.

VI. A legszebb virágos utca, utcarész
Bár a kategóriában nem volt verseny

helyzet, az idei évben is ápolt és szépen virá
gosított közterülettel találkozott a zsűri a VI.
kerület 540/A-E sz. ingatlanok
lakóközösségénél, ezért a színvonalas
környezetszépítésért a zsűri különdíjban
részesítette az utca lakóközösségét. Jutalmul
egy faragott emléktáblát vehet át a közösség
kapcsolattartója, Gubuznai Albertné.

Különdíjat kaptak a legszebb egyedi
növényalakításokat, növénykompozíciókat
alkotó nevezők:

A legzöldebb pázsit díját Nagy Pál és
családja nyerte el (Ugari út 26.); a legkülön
legesebb egynyári virágkompozíciót Novák
Sándorné alkotta a Mikszáth Kálmán utca
38. sz. előtti közterületen; a legkülönlege
sebb évelő növény kompozÍcióval a Petőfi

Sándor utca 401 l. sz. előtti közterületen
találkozott a zsűri, amely Szarvas Györgyné
munkáját dícséri; a legszebb fakorona
alakítást pedig a Kántorkert soron
Ungvölgyi János és családja által gondozott
közterületen látta a zsűri.

forrás: internet

2007. szeptember

Családi vasárnap
aDreher Söröző- Étteremben
Szeptember 2. Orjaleves daragaluskával,
rakott sertésszelet hasábburgonyával,
káposzta saláta, túrógombóc

Szeptember 9. Tárkonyos szárnyas
raguleves, marha lábszárpörkölt makarónival,
kovászos uborka, gesztenye püré

Szeptember 16. Zöldborsó leves, sertés
csülök pékné módra hagymás burgonyával,
párolt káposzta, ízes palacsinta
Szeptember 23. Csontleves cérnametélttel,
szezámmagos szárnyasfilé rizí-bizivel,
uborkasaláta, rétes
Szeptember 30. Legényfogó leves,
cigánypecsenye tepsis burgonyával,
almapaprika, darázsfészek

Amenü ára: 800 Ft/adag
Étkezési utalványokat elfogadunk!

Régi bútorokat,
használati tárgyakat vásárolok!

Készpénzben
a helyszínen fizetek!

30/9-533-594

Versa Biztosítási
Alkusz Kft.
Generali, Hungaria, Garancia,
AB Aegon, Uniqa, Union, Európa
biztosítások teljes körű ügyintézése.

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

- egyéb módozatok az ügyfél igényei
szerint.
Gyomaendrődi képviselet:

Kiss Lajosné (Éva)
Gyomaendrőd,

Madách u. 2/2.

66/284-989,
20/359-68-42

szobeszed@index.hu .
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Dóra jól penget

Cserenyec Dóra, a Városi
Zeneiskola 15 éves tanulója ez év
júniusában Szerbiában, a Szabadkán
megrendezett nemzetközi klasszikus
gitárversenyen korcsoportjában 2.
helyezést ért el. Augusztusban Kiev
ben volt az európai gitárvereny, ahol
Magyarországot Dóra képviselhette.
Megkapta a Közönségszimpátia Díjat,
amely egyben meghívást is jelent az
idén decemberben Minszkben ren
dezendő nemzetközi gitárversenyre.

Felkészítő tanára Szabó Mária
lapunknak elmondta, hogy Dóra sike
resen felvételizett a szegedi konzer
vatóriumba, ahol ősszel folytathatja
tanulmányait a klasszikus gitárszakon.

Gépjárművezető

képzés!
AVictoria (volt Defenzív) Autósiskola

SZEMÉLYGÉPKOCSI
kategóriában

tanfolyamot indít
Gyomaendrődön.

Nálunk végzett sikeres gyakorlati
vizsga esetén az elméleti díjból

20.000 Ft-ot visszafizetünk!
Az akció visszavonásig érvényes.

Jelentkezni folyamatosan lehet a
30/409-2868-as telefonszámon,

illetve személyesen
Gyomaendrőd, Fő út 224. sz. alatti

fodrászüzletben.

Tisztelettel:
Bosnyák József

gépjármű szakoktató

Szó-Beszéd

A kenyér több, mint táplálék. A
létbiztonság a biztos megélhetés
jelképes kifejezése. Napjainkban sokat
változott a táplálkozási szokás, de a
kenyér továbbra is őrzi alapélelmiszer
jellegét. Minden nép életének
meghatározó eseménye volt a gabona
biztosítása, melynek kezdete és vége
ünnepléshez kötődött. Az aratás
befejezése mindig ünnepnek számított,
ekkor dőlt el a falu sorsa a következő

aratásig. 1944-től augusztus 20-a lett az
új kenyér ünnepe, ezzel viszont az aratás
befejezése vált jeltelenné, a társadalom
számára közömbössé. Mindenesetre a
gazdálkodó ember számára továbbra is
ünnep maradt, még ha ezt csak
önmagában, családja körében és
munkatársaival éli is át. A gazdálkodók
megtermelték az ország szükségletét
kenyérbúzából, hogy azután a
kereskedők, hogyan értékesítik az már
nem a mi felelősségünk'

- A vitatott tulajdonú földek sorsa
eldőlt július 2-án a Déryné Művelődési

Házban rendezett kárpótlási árverésen.
A jelenlevők megtapasztalták, hogyan
történik a gazdálkodók vagy
gazdálkodni szándékozók átverése.
Ugyanis a kijelölt földek jelentős részét
nem gyomaendrődi emberek szerezték
meg. A licitálás végén kijelentették,
hogy bérbe adják a felvásárolt kárpótlási
jegyekért megszerzett földeket, de a
bérleti összegen felül igényt tartanak a
területalapú támogatásra is. Köztudott,
hogy a mezőgazdasági termelés jó
években is csupán 10% közeli hasznot
képes hozni, nincs az a jó menő

gazdálkodó, aki ennyi bérleti összeget
képes lenne kigazdálkodni.

- Befejeződött az aratás, szerény
közepes eredménnyel Gyomaendrőd

határában. A felvásárlási árak kedvezőek

minden terménynél, de az alacsony
termés miatt veszteséges a gazdálkodás.
A kukoricát tönkretette a hetek óta tartó

hőség, a napraforgó még bírja, de annak

is korai betakarítás lesz a vége.
- Az USA-ban megépültek a etanol

üzemek így kevesebb búzát, kukoricát
exportál, ezért a világpiaci árak
növekedtek, valamint Európában is
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kevesebb termés várható, ezért nőttek

meg a felvásárlási árak. Ennek
következtében élelmiszer-árrobbanás
várható idén ősszel. Nőni fog a kenyér és
a húsfélék ára, csökkeni fog az
állatállomány országosan és helyileg is.

- Amerikai kézbe kerűlt az ország
legnagyobb gabonakereskedelmi cége.
az adás-vételi eljárást még jóvá kell
hagyni a hatóságoknak és a
versenyhivatalnak is, így több hónap
múlva zárul a tranzakció.

- A géptámogatási pályázatokra
országosan 600 pályázat érkezett be, 45
milliárd forint értékben. Az MVH
előzetesen meghirdetett szempontok
alapján pontozásos rendszerben, rangsor
szerint dönt a jóváhagyásnál.

- A német vegyipari cég a BASF
"lemásol ta" a lótuszvirág és a nád
öntisztító mechanizmusát és olyan
kezelőanyagot dolgozott ki, amelyet ha
textilekre hordanak fel, tökéletesen
lepergeti a vizet és a szennyeződéseket.

Az újdonságnak elsősorban a
háziasszonyok örülnének, kevesebbet
kellene mosni, de ugyanúgy a
vitorlázók, a napellenzőgyártók, a
ponyva felhasználók, és még sokan
mások élvezhetik ennek előnyét.

- Mi várható a jövőben? Át kell témi
a mediterrán jellegű növény termesz
tésre. Ez azt jelenti, hogy szárazságtűrő

fajtákat kell termeszteni, valamint le kell
mondani a vízigényes fajok öntözés
nélküli termesztéséről.

- 2009. január l-től belép a gazdaság
támogatási rendszer, ez két részből

tevődik össze, a végső szám a 2006-ban
megkapott tényleges összeg gazdál
kodóként és ezt szorozzák a regionális
együtthatóval, amelyet központilag
adnak meg - és így lesz egy állandó
szám, amit ha termel, vagy kisebb teTü
leten termel, ugaroltat akkor is 100%
ban meg kapja a terület használója.

- Az országos aszálykár bejelen
tésével az agrárminiszter késlekedik,

ugyanis ezzel válna hivatalossá a kár
elismerése. Ugyanígy volt a tavaszi
fagykárokkal is a gyümö!csösök
esetében.

Hunya Elek



Harminc éves Cibere gyermeknapja
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AUTÓSOK
FIGYELEM!
-Zöldkártya!
- Környezetvédelmi állapotfelmérés
- Számítógépes futóműbeállítás

- Járműdiagnosztika
- Hibakód-olvasás

Varga Béla,
autószerelő mester
Gyomaendrőd,

Csokonai u. 37. Telefon:
66/386-216, 30/271-1828

Teljes körű

temetkezési..
szolgáltatás

Gyomaendrőd, Bajcsy út 117.

Tel./fax: 66/280-251
...

. Éjjel-nappal hívható
-telefonszám:

30/696-7117

Olvasóink leveleit, véleményeit
az alábbi e·mail címen is várjuk:

szobeszed@index.hu

Körösi Weekend
Horgász·, hobby·, és kempingszaküzlet

HORGÁSZFELSZERELÉSEK
teljes márkakínálat!

FOLYAMATOS AKCiÓK!
Állateledel:
száraztápok, konzervek, fagyasztott
termékek, madár-, rágcsáló eledeL ..

Endrőd, Hídfő út 12. T: 70/2610-472
Nyitva: 8-17 óráig,
szombat, vasárnap 8-12 óráig

Szó-Beszéd

Július 21-én délután rendezte meg
Cibere - becsületes nevén Varga Mihály 
a Besenyszegi Gyermeknapot a városrész
játszóterén. A színpadon felléptek a tán
cosok, a mazsorett CSOPOlt, volt lovasko
csizás, pónilovaglás, arcfestés, tombola és
utcabál.

Az idei gyermeknap volt immárom a
30. ilyen esemény Besenyszegen. Cibere
lapunknak elmondta, hogy 30 évvel
ezelőtt néhány besenyszegi néptáncos
srác összefogott Ciberével és a
mozigépész barátjukkal megszervezték az
első gyermeknapot a téren, ahol a
tábortűz meggyújtása előtt levetítették a
Pál utcai fiúk című filmet.

Kerttulajdonosok
figyelem!
Tűzifavágást,

veszélyes és egyéb fák
kivágását,

metszést, továbbá
fűnyírást, kaszálást, rotálást,

víkend· és egyéb telkek
gondozását,

elhanyagolt kertek és porták
rendbetételét vállalom!

Hermann Mihály

Telefon:
20/388-2263

2007. szeptember

Varga Mihály, azaz Cibere reméli,
hogy még 30 évig szervezheti a nagy si
kerü besenyszegi gyermeknapokat.

Látszerész Üzlet
Gyoma, Hósök úlja 53.
Tel.: 661284-255
•Computeres szemvizsgálat
•SZTK vények beváltása
•Szemüvegek javítása

GARANTÁLTAN UV VÉDELEMMEL
ELLÁTOTT NAPSZEMÜVEGEKI

Várja kedves vásár/ód
Szarka est/la látszerész mester
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Új parancsnok a tűzoltóknál

7

Szemiits Gyula (26) a
Vajdaságban született Csantavéren.
Még 1992-ben a szüleivel együtt
költözött át Magyarországra. A
szülők Érsekcsanádon élnek, fiók
pedig a Debreceni Egyetem Műszaki

Főiskola karát végzi levelező tagoza
ton, most kezdi a második évet. Őt
nevezték ki a gyomaendrődi tűzoltó

egyesület parancsnokává.
A tűzoltással még gyermekkorában

ismerkedett meg, 9 évesen diáktűz

oltóként kezdte megismerni a hivatást.
Bár a Magyarországra történő

költözéssel a tűzoltói munka egy időre

megszakadt, ám 2004-ben Békésen, az
ottani tűzoltó egyesületben kezdett újra
tüzet oltani.

- Bárkibőllehet tíízoltó, vagy el kell
végeznie egy lángmentesítő iskolát?

- A tűzoltás, a műszaki mentés,
valamint a tűzmegelőzés a három fő

ága a tűzoltóságnak, hogy valakiből

tűzoltó lehessen, ahhoz el kell
végeznie Budapesten a Katasztró
favédelmi Oktatási Központban egy
iskolát. Egyébként a hivatásosok, és az
önkéntesek egy részének képzését itt
végzik. Emellett a megyei tűzol

tószövetségek szervezésében is
képeznek önkéntes tűzoltókat.

- Ön melyik iskolát végezte el?
- Elvégeztem egy 40 órás alaptan-

folyamot, tehát tűzvédelmi előadó

vagyok, van műszaki mentő

képesítésem és egy kishajó vezetői

jogosítványom és szeptembertől

parancsnoki tanfolyamra járok.
- Ön kereste a gyomaendrődi

lehetőséget, vagy hívták ide?
- A megyei katasztrófavédelmi

igazgatóság hívta fel a figyelmemet a
gyomaendrődi lehetőségre és az ő

Gyomaendrődön
az Ifjúsági ltp-n 72 m2-es,

2,5 szobás

lakás
garázzsal, valamint a Soczó

zugban vízparti 52 m2-es

nyaraló eladó.
Érdeklődni telefonon:

20/374-4122

ajánlásukkal kerültem ide.
Gyomaendrődön egyébként a
tűzoltóságnak volt parancsnoka, de
nem volt megfelelő végzettsége, ezért
a rendelet szennt nem lehetett paranc
snok.

- Mit tapasztalt a gyomaendrődi

önkéntes tűzo!tóságon?

- Információim szerint 2000 óta a
gyomaendrődi tűzoltóság nem vonult
ki tűzesetekhez, pénzhiányra és szemé
lyes ellentétekre való hivatkozással. Ez
azonban július l-től elmúlt. Július 9-től

tűzesetekhez és műszaki mentéshez is
kivonul a Gyomaendrődi Tűzoltó

Egyesület.
- Ehhez csak egy parancsnokváltás

kellett?
- Velem együtt öt fő lett felvéve

főállásban, és még négy híradó
ügyeletes, ők állandó ügyeletet tar
tanak a laktanyában. Az egyik
tűzoltókocsink, egy Mercedes 1973
ból való, a második egy Magirus 1974
ből, a harmadik pedig egy ügyintéző

jármű, egy mikrobusz 1980-ból.
Mindegyik Németországból szár
mazik, ott már lecserélt, de megfelelő

műszaki állapotú járművek. Ha cserél
nénk, sajnos csak használt járműveket

ÚJ GUMIABRONCSOK
árusítása mindenféle gépjárműhöz.

Szerelés, javítás, centírozás!

Akciós gumik!

Katona György gumijavító

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

tudnánk beszerezni, hiszen egy új
fecskendő s jármű ára 80 és 100 millió
forint között van. Ennyi pénze az
egyesületnek egy ideig biztosan nem
lesz. Viszont szeretnék vásáro Ini egy
hidraulikus feszítő-vágó berendezést a
műszaki mentésekhez.

- Úgy tudom az egyesület is áta
lakulóban van...

- 2009. január l-től szeretnénk
működési területtel rendelkező

önkéntes tűzoltósággá válni. Jelenleg
ugyanis egyesületi formában
működünk, ez azonban nem megfelelő

a tűzoltóság fenntartására, hiszen csak
civil alapokból pályázhatunk különféle
pénzekre. Amennyiben köztestliletté
alakulunk úgyalakosságszámtól füg
gően ún. állami normatívát is kapunk
majd. Ezzel nem csak az önl<or-.
mányzati civil alapok támogatására
számíthatunk. Idén egyébként 1.5 mil
lió forintos müködési támogatást kap
tunk az önkormányzattól és az öt
tűzoltó bérét is az önkormányzat adja.
Ez kb. egytizede annak a támogatás
nak, amit a köztestületté való alakulás
után kapnánk. Emellett pályázunk is a
megyei tűzoltó szövetséghez: 2,5 mil
lió forintra nyújtottunk be pályázatot.
Ebből 1,5 millió forintot működési

költségekre, 1 millió forintot pedig
műszaki fejlesztésre szánunk. A teljes
taglétszámunk egyébként 42 fő, ebből

10 tűzoltó vonulóképes. Az egyesület
szakmai irányítását én végzem, a civil
részét pedig Szilágyi Sándor elnök
intézi. Egyébként várjuk olyan önkén
tesek jelentkezését, akik szeretnének
részt venni az egyesület munkájában 
mondta végül Szemlits Gyula,
Gyomaendrődúj tűzoltóparancsnoka.

H.E.

6:~ Papírdoboz
• Stancolt és hagyományos
papírdoboz gyártása!
• Staneaforma készítés!

Gyomaendrőd, Hársfa u. 811.
Tel./fax: 66/282-095, 20/9142-122



Batyus hallé, kecsege húsleves és sülthalak
Az idei augusztus 20-i három napos

ünnep szervezését idén is a helyi Tourin
form iroda vállalta fel. A rendezvény első

napján augusztus IS-án a Körösi Halász
Szövetkezet szakmai segítségével rendez
ték meg a volt ipari iskola udvarán a IX.
Gyomaendrődi Nemzetközi Halfőző ver
senyt. A rendezvény eló1<észítése, a prog
ramok véglegesítése az utolsó pillanatok
ban zajlott. A plakátok alig egy héttel a
rendezvény előtt készültek el, a különböző

internetes oldalakon még lapzártakor is
augusztus 19-20-a szerepelt a verseny
dátumaként.

VáIfi András polgármestert a rendezvény
tapasztalatairól kérdeztük.

- Folyamatosan jelen voltam mindhárom
napon, s gyakran kellett döntéseket hoznom
különböző előre nem látott kérdésekben, mert
a főszervező például a második napon egyál
talán nem tartózkodott a helyszínen. A felso
rolt hiányosságok ellenére a dr. Csorna Antal
eL'1ök által vezetett szervezőgárda jól együtt
működött, így a főzőverseny résztvevői nem
sokat vettek észre a zökkenó1<ból Ezen a na
pon Szili Katalin, az országgyúlés házelnöke
vezetésével a helyszínen konferenciát rendez
tek a fenntartható fejlődésról, s a résztvevő

politikusok ezt követően végiglátogatták a

halfőzőverseny résztvevőit is - nyilatkozta
lapunknak VáIfi András polgármester.

A főzőversenyen Gyomaendrőd lengyel
testvérvárosa is delegált versenyzőket.

Sikert arattak a zöldséges pontylevesükkel
és a töltött lazaccal. A másik testvérváros,
az erdélyi Nagyenyed is kitett magáért.

Aversenyen a tiszai-körösi jellegű h'!1ász
lé kategóriában első lett dr. Novicsné Adám
Judit Bajáról, a második helyen a békésszent
andrási Szucsán György végzett, a harmadik
Dégról Molnár László lett. A dunai jellegű

halászlét főzó1< közül a szarvasi Hegedűs

Zoltán végzett az első helyen, a bajai dr. No
vics György lett a második, Míg Kopeti Mag
dolna Mohácsról a harmadik helyet szerezte
meg. Az egyéb halételek kategóriájában hal
gombócaival a szarvasi Hegedűs Zoltán
kapott aranyérmet. Az abonyi Szabó Géza
Batyus hallevét a második díjjal jutalmazták.
Harmadik lett Cibakházáról Mészáros Pálné,
aki kecsege hús!evest tett a zsűri asztalára.

Béltekiné Pallghy Emese a Tourinform
iroda vezetője, a három napos rendezvény
szervezője lapunkhoz a következő tájékoz
tatást juttata el a személyét ért kritikával
kapcsolatba,!.:

,,1. Az Unnepség-sorozat rendezéséhez
ez év április közepétól láttunk hozzá, ezt

megelőzően április elejéig a kapacitásornat
lekötötte a márciusban megrendezett Utazás
Kiállításon való részvétel, annak megszerve
zése, lebonyolítása, az azon való részvétel 
és ezzel párhuzamosan az iroda folyamatos
nyitvatartása, üzemelése.

2. lS-án a Halfőző Versenyt Dr. Csorna
Antallal karöltve minden eddiginél nagyobb
bográcsszámmal oldottuk meg, bár egészségi
problémáim voltak. 19-én délelőtt a Békés
csabai Kórház ful-orr-gégészetén felszúrták a
fülemet és egy ormótlan kötéssel a fejemen
engedtek ki, hogy legalább néhány napig
pihenjek. Ennek ellenére a társszervezőm

mel, Poharelec Lászlóval és Nyíri Dórával
telefon-kapcsolatban voltam és a rendezvény
helyszínén is személyesen megjelentem (bár
meg "nem mutattam magam"). A 20-i ren
dezvényen kötésemet levéve maradéktalanul
teljesítettem feladatairnat.

3. A hiányos plakátszerkesztéssel kap
csolatban megkövetünk mind~nkit az esetle
ges elírásokért, de ezt pont On, Szerkesztő

Ur tudja a legjobban, hogy igenis adódnak
adódhatnak szerkesztési-elírási hibák a terve
zésnél, amit már a nyomtatott végterméknél
tapasztalunk. Még egyszer ezért elnézést, ná
lunk is emberek dolgoznak."

A Körösi Halász Szövetkezet elnöke dr. Csoma Antal kísérte végig
Szili Katalint és képviselő társait a főzőversenyen

Szili Katalinnal fényképezkednek a helybéliek



Gyomaendrőd, Hősök útja S1.
Telefon: 66/282-440, Mobil: 30/332-6075, 30/627-8234

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

KIVITELEZÉS • HÖSZIGETELES
GIPSZKARTON SZERELÉ • ZSINDELYEZÉS

Gipszkarton 9,5 mm: 1060 Ff/tábla. Gipszkarton 12,5 mm: 1180 Ft/tábla
Gipszk. impregnált 12,5 mm: 1940 Ft/tábla • Estrich beton 681,-/40 kg

HŐSZIGETELŐ AKCiÓ!
Már bruttó. 1535 Ft/m2·tól

Fagyálló csemperagasztók 860 Ft/zsák·tól • Tetőfóliák 80 Ft/m
2
·től

OSB lapok már 2250 Ft·tól! • Ajtók, ablakok (fa, műanyag)
Bejárati ajtó már 48.000 Ft·tól!

Térburkolók már 1980 Ft/m2 áron!

~~lliíll'~~ Áraink áfás árak!Augusztus 26-án, vasár
nap délután, Gyomán a Sza
badság téren nem DÚnden
napi kiállításra toborozták
dobbal a nézősereget. Az
olaszországi CanelIi városá
nak fiatalokból álló zászló
forgató csapata érkezett vá
rosunkba. A középkori vise
letbe öltözött csoport dobo
sok ritmusára mutatta be
bravúros zászlóforgatását.

Zászlólengetök

Augusztus 25-26-án az immáron szokásos helyszínen,
a Bónom-zugi faháznál rendezték meg a hajómodellezó1<
nemzetközi versenyét. A fennállásának 30. évfordulóját
ünneplő gyomaendrődi modellező klub viadalán, DÚnden
eddiginél több versenyző mutatta be tudását a Bónom-zugi
holtág vizén. Kölönösen nagy sikerk volt azoknak az
osztrák versenyzó1<nek, akik DÚni gőzhajókkal kápráztatták
el a közönséget.

Gozhajók aholtágon
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Herpesz
.. ,: . FOGA~ KERDESEK ,'.' '(."... ".' .'..

Kedves herpeszgazdák és
ellenállók"! Ugyan a herpeszről íródik a

" o
cikkünk, mégis fontos megjegyeznünk,
ez esetben nem is a herpeszről, hanem
immunrendszerünkrőlkellene beszélni.

Az ajakherpeszt, tünettanát, klinikai
megnyilvánulásait már évszázadok óta
ismerjük - nemcsak az orvosok, hanem a
szenvedő alanyok is nagyon sokan. A
"jól belaktam és kicsapta a sZáma~"

ajakherpeszről van szó, melyről csak alIg
száz éve derült ki, hogy vírus okozza,
mégpedig a herpes simplex, melynek
egyik típusa, a HSV-I okozója az
ajkakon vagy száj zugban gyulladásos
alapon kialakuló viszkető hólyagoc~

káknak. Ezek egy-két napon belul
felszakadnak, majd pörkösödve
gyógyulnak. .

A fertőzés rendkívül gyakOri.
Egymástól kapjuk és egymásnak adjuk,
sokszor úgy, hogy észre sem vesszük! A
tünetek elmúltával, a sebek begyó
gyultával sajnos csak hisszük, hogy
minden rendben, azonban a vírusok a
száj nyálkahártyájáról az érző idegek
mentén az idegdúcokba, főként az érző

idegsejtekbe vándorolnak, és ott
éldegélnek, arra várva, hogy érjen
bennünket valami, pl. lázas állapot
gyomorrontás, lelki trauma, stressz,
nőknél menstruáció stb. Ezt szeretik!
Ekkor aktiválódnak és ellentétes
irányban ismét eljutnak a nyálkahártya
sejtjeihez, szabadon szaporodnak,
herpeszes tüneteket okozva. Ez az oka az
ajakherpesz időről-időre kiújuló
tüneteinek, s az esetleges gerinc- és
derékfájdalmaknak. Ezért ha nagyon
legyengülünk, a herpesz simplex
generalizálódhat, általános tüneteket
okozva, lázas állapot, akár agyhártya-,
ill. agyvelőgyulladást is! De nem kell
megijedni, ez nagyon ritkán fordul elő,

extrém módon legyengült immun
rendszerű egyéneknél! Azt sem árt tudni,
hogya herpesz nem csak hólyagocskákat
okoz az ajkakon, de okozhat
szaruhártya- és kötőhártya-gyulladást is
a szemen.

Jó hír persze, hogy ma már
lehetséges a diagnosztikája és a terápiája
is! A természetgyógyászat, homeopátia,
növényi hatóanyagok, a gyógyszerek,
lézerterápia felvették a harcot a
vírusokkal! Már az első figyelmeztető

bizsergés megjelenésekor érdemes
meakezdeni a kezelést. A legtöbben erre
saj:t módszereket fejlesztenek ki:
egyesek esküsznek a fogkr~mre. (ez
einket és fertőtlenítő hatásu gyogy
növényeket tartalmaz), mások
cinktartalmú kenőcsöket, alkoholos
oldatokat vagy teafaolajat, citromfű

tinktúrát használnak. A kamilla,
körömvirág, illetve a közönséges
szappan csillapíthatja a viszketést.
Fájdalomcsillapító hatású a jégkockával
történő jegelés vagy a gyógyfóldpakolás.

Kevés gyógyszer van a vírussal
szemben. A legelterjedtebb hatóanyag az
aciklovir, amelyet krém, illetve belsőleg

tabletta formájában alkalmazhatunk. Az
aciklovir-tartalmú krém azonban szerény
hatású, nem befolyásolja jelentősen a
betegség súlyosságát és időtartalmát.

Akut esetekben nagyon jó hatású a
lézeres kezelés, amit ma már sok helyen
alkalmaznak: úgynevezett lágylézerrel
fékezhető a vírusok szaporodása a
hólyagocskákban.

Normális esetben nem kifogásolható,
ha az ember kísérletezik. Mivel nincs
mindenkire érvényes, egységes recept,
mindenkinek ki kell tapasztalnia, hogy
számára mi a legjobb. A gyakran
ismétlődőő herpesz esetében azonban
ajánlatos szakemberhez fordulni, aki
segít megerősíteni a szervezetet. Súlyos
fertőzés esetében mindig forduljunk
bőrgyógyászhoz, mert ilyenkor
szükségessé válhat vírusölő hatású
ayógyszerek alkalmazása.
o " .

Dr. Békes Annamana
és csapata

www.drbekes.hu
Telefon: 66/386-532

Köszönet
az emberségért

A közelmúltban lakást vásároltam.
Féltem az ezzel járó tortúrától, de
nagyon sok segítséget kaptam két jó
hírű hivatal dolgozóitól.

Az első teendőm volt, hogy az
Endrőd és Vidéke Takarékszövet
kezetnél számlát nyitottam, majd ez
folytatódott az OTP Bank Zrt.
fiókjánál.

Levelem célj a, szeretném szóvá
tenni mit tapasztaltam Gyoma-
endrődön a bankokban. Példát
mutattak emberségből, segítő-

készségből és sorolhatnám tovább
mennyire szívvel, lélekkel dolgoznak
az ügyfélért.

Örömmel tapasztalom, van még
ilyen a mai rohanó nagy világban.

Ezúton is szeretnék köszönetet
mondani, és további munkájukhoz
szívből minden elképzelhető szépet és
jót kívánok.

Ügyfelük: Tóthné Fodor Ilona
(nMaénekes)

"Szólj. gondolj, tégy jót s nllnden
szó, gondolat és tett
Tiszta tükörként fog

visszamosolyogni rád. "
(Vörösmarty Mihály)

Biztonsági
bunkó

Egy idős hölgy vásárolt
Gyomán a - rossz nevű - bazárüzlet
ben, amikor a pénztártól való
távozása után a kijáratnállévő elek
tromos kapu bejelzett. A fekete
egyenruhás biztonsági figyelő

azonnal odaugrott az idős asszony- ,
hoz, kipakoltatott vele mindent és
ekkor derült ki, hogy a néni nem
lopott, hanem a pénztáros felejtette
el az egyik megvásárolt áruról
levenni a jelzőcsíkot. Amikor a
tévedés kiderült, a nyilvánosan
megalázott asszonytól nemhogy
bocsánatot kértek volna, hanem a
fekete ruhás bunkó és a bolt alkal
mazottai jót derültek az eseten.

(Név és cím a szerkesztőségben)
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Gyógyászati segédeszköz bolt nyílt
városunkban, ahol különböző fizikai

közérzetjavító szolgáltatás is igénybe
vehető!

Nagy az érdeklődés a gyógyászati
bolt és a fizikai közérzet javító
szolgáltatás iránt, ahol a parajdi
sóbarlang az egyik legnépszerűbb.

A Gyógy-Ház Kft. ügyvezető

igazgatóját Juhászné Bíró Erikát
kérdeztük a gyógyászati segédeszköz
bolttal kapcsolatos tevékenységről és a

fizikai közérzetet javító szolgál

tatásokról. Nemrég volt a nyitás a

boltunkban ahol az első vásárlónak

akartam megköszönni, hogy nálunk
vásárolt, de nem hagyta, hogy be

fejezzem mert ő köszönte meg nekem,
hogy nyílt egy ilyen bolt a városban.

Mivel hosszú idő óta nehéz és
körülményes a lakosságnak a gyógyá

szati segédezközök beszerzése.
Boltunkban lehetőséget biztosítunk a

városban és környékén lakók számára

különböző gyógyászati termékek,
vérnyomásmérők, vércukorszintmérők,

gyógypapucsok, ortézisek, otthonápolási
termékek, mankók, botok, járókeretek,

terápiás és gyógyító eszközök,

beszerzésére, de ezek meliett baba

mama tennékek és egyéb kiegészítők is
megtalálhatók.

Üzletünk széles áruválasztékával

próbálunk minden igényt kielégíteni, a
legfontosabb, hogy a vénnyel történő

beváltás is teljes körű üzletünkben. A
kft. szolgáltatásába tartozik ezek mellett

a fizikai közérzetet javító tevékenység
melyben (BEMER) mágnes terápia,
méregtelenítés és egy négyszemélyes
sókabin áll a betegek, illetve a

gyógyulni vágyók rendelkezésére. A

PARAJDI SÓBARLANG száraz

mikroklímája allergiás, asztmás, alsó és

felső légúti betegségek gyógyulását

segíti, megszünteti a rossz közérzetet.

A magas sókoncentrációnak

köszönhetőena kabin légtere baktérium,

vírus- és gombaölő hatású. A szmog és a

pollenek együttes támadása sokszor

nehéz helyzet elé állítja a légzőszervi

problémákkal küszködőket és az

egészséges embereket egyaránt. E
lehetetlen állapot rossz közérzetének

Szó-Beszéd

megszüntetéséhez nyújt segítséget a
sóbarlang. Sportolóknál növeli az

állóképességet. Gyermekeknek és
felnőtteknek egyaránt ajánlott a sókabin
kúraszerű vagy esetenkénti használata.

A közérzetet javító szolgáltatáshoz

tartozik a mágnes terápiás kezelés, ahol
a kezelések során a pulzáló elektro
mágneses BEMER terápiával a

legkülönbözőbb területeken lehet jó

eredményeket elérni, alvási zavarok,
stressz, depresszió asztma, migrén,

izületi fájdalmak kezelésében, valamint
a kúra fizikai, szellemi és teljesít

ménynövelő hatású. AZ MFA

fényzuhany fotóbiológiai hatásával

komplex hatást érhetünk el, minden
bőrközeli területen, pl pattanásos bőr,

ekcéma, pszoriázis kezelése.

Méregtelenítés
Új, hatékony lehetőség az egészség

megőrzése és a fizikai állapot javítása
területén! A méregtelenítő használatának
hatására a víz energia ionokra (negatív és
pozitív) bomlik szét. Ezek az aktív

energia ionok a véráramon keresztül
jutnak a szervezetbe, feltöltve azt negatív

ionokkal. Egy komplex biokémiai

reakciót követően, a testben az ion szint

megemelkedik, ezáltal megnő az

energiaszint, elősegítve az enzimek

mlködését. Körülbelül 30 perc használat
elég ahhoz, hogy a szervezetből gyorsan

és biztonságosan távozzanak a

méreganyagok.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt

a Gyomaendrődön, a Kossuth út 8. szám

alatti üzletünkben, a nemrégiben

megnyílt Gyógyházban. (x)
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Középpontban az ember!
Egészségnap

Gyomaendrődön!
A Kor Kontroll Társaság szeptember

8-án, szombaton 10 órai kezdettel
egészségnapot tart az Endrődi Közösségi
Házban. A középkori ember számára még
evidens volt a test és lélek hannóniája,
amiről a modem kor embere hajlamos
megfeledkezni. És egyébként is,
Zlrzavaros világunkban, valahogy
minden a pénz, a tárgyak, a fogyasztás,
fontosabb, mint az ember, az emberi
kapcsolatok, az egészség. Ezért
választotta a Kor Kontroll Társaság
szeptember 8-i nyílt napjának az
elnevezést: Középpontban az ember.

Gondolta volna, hogy ha megnéz egy
vígjátékot, már húsz perc után mérhető,

hogy csökken a cukorbetegek
vércukorszint emelkedése, növekszik
viszont a nyálban az immunaktivitást
jelző immunglobulin szintje? És mit szól
az ohiói egyetem nyuszi kísérletéhez?
Hiába tömték zsíros ételekkel őket, hogy
emelkecljen a koleszterinszintjük - ezzel
együtt az érelmeszesedés - abban a
csoportban, ahol egyetemistákra bízták
az etetést: nem történt változás. Ők

ugyanis perceken át simogatták őket.

Ön is tudja, mindig találunk
valamilyen kifogást arra, hogy miért nem
teszünk meg valamit. Pedig a
tapasztalatok azt mutatják, hogy van
bennünk elég elszántság és kitartás
ahhoz, hogy ha valamit eltervezünk,
akkor azt meg is tudjuk valósítani. A
segítség bennünk van, a lelkünkben, az
akaratunkban.

Mindig érdemes elkezdeni a
rendszeres testmozgást, a fogyókúrát,
vagy éppen egy új életvezetés i program
összeállítását. Érdemes és kell is
változtatnunk, ha szeretnénk elkerülni a
szívzüröket, a szélütést, a rákot és ezek
kiváltó okait: a stresszt, a hipertóniát, a
felnőttkori diabéteszt, a magas
koleszterinszintet és a fólösleges kilókat.
Erről szól a "Középpontban az emberi"
sok-sok praktikus tanáccsal és szűrő

vizsgálattal.
Lesz tombola és kvízjáték, és a

tavalyi hagyományok folytatásaként jóté
konysági árverés is Macskássy Izoldával.
Ismét fellép Karda Bea, és orvosaink: dr.
Balogh Sándor, dr. Bakanek György, dr.
Belső Nóra, dr. Tóth János most is
javasolnak egyéni módszereket.
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A város lakosai hosszú éveken át hoz
zászokhattak a művészek jelenlétéhez így
nyár derekán. Hol itt, holott bukkantak
fel állványaikat, felszerelésüket cipelve,
vagy a Körös parton és a város más festői

hangulatú zugaiban az alkotásba merülve.
Az utóbbi három évben hiányolnunk

kellett őket. Egy évtizedes hagyomány
megbecsülésre méltó értékei mentek
veszendőbe az érdektelenség és a
pénzhiány miatt. A testvérváros,
Nagyenyed Kulturális Egyesülete és a
gyomaendrődi Bethlen Gábor Szakképző

Iskola és Kollégium alapítványa által
szervezett nemzetközi művésztábor

2003-ban került megrendezésre utoljára ..
Abban az évben már a szponzorok és a
város akkori vezetése is kezdett kihátrálni
a rendezvény mögül. Az iskola pedig
magára hagyatva nem vállalhatta armak
terheit.

Az idén a város új vezetése és
Nagyenyed polgármestere elvi megál
lapodást kötöttek a művésztáborok

felújítására. A város utcáin feltűnő

művészek azonban nem ermek a megál
lapodásnak köszönhetően vertek tanyát
nálunk.

A mostani, július 29-től augusztus 12
ig tartó alkotótábor résztvevői spontán, az
előzményektől függetlenül érkeztek a
városba. A tábor szervezője a szegedi
Szépmíves Céh, melynek tagjai 1990-ben
szerveződtek csoporttá olyan neves
művészek vezetésével, mint a sajnos,
azóta már elhunyt Szekeres Mihály
Munkácsy-díjas belsőépítész, akinek
emlékére ösztöndíjat is alapított a Céh, s
Varga Mátyás Munkácsy- és Kossuth
díjas díszlettervező, grafikus és
keramikus művész volt, akinek emlékét
múzeum is őrzi Szegeden. Róla nevezték
el a Céh szabadiskoláját. A csoportosulás
elnöke Bakacsi Lajos festőművész.

Neves pártoló tagok is támogatják
munkájukat. Például Kass János grafikus
és tipográfusművész, Kopasz Márta
grafikus- és festőművész, aki rajztanárok
nemzedékeit tanította Szegeden, valamint
dr. Trogmayer Ottó, a szegedi Móra
Ferenc Múzeum nyugalmazott igazgató
ja. A kezdeti időkben tagja volt a tár
saságnak a Gyomaendrődön is ismert
Novák András festőművész és Balogh
Sándor szobrász is. Ma is aktív tagok:
Hemmert János festőművész, Sávai
Márta grafikus, Simon Miklós fes-

Szó-Beszéd

tőművész, Szutor Gabriella iparművész,

Korom Kati keramikus és mások,
valamint az idei alkotótábort is vezető

Nagy Károly művésztanár, grafikus- és
festőmIvész, a Céh alelnöke.

A Céh tagjai a kollektív tárlatok
szervezésén és az alkotói közösség biz
tositásán túl mindig is nagy hangsúlyt
fektettek az oktatásra, hiszen többen
közülük, mint Nagy Károly, szintén taní
tanak.

A nyan telepi munkához a
helyszíneket ismeretség, vagy a hely jó
híre alapján választják ki. A gyomai
helyszínre is a Varga Mátyás csoport
egyik gyomaendrődi hallgatójának aján
lása, az egykori művésztáborok híre és a
Honti családdal való régebbi ismeretség
alapján esett a táborvezető választása. Az
eddigi táboroknak már több város, község
is helyet adott, tehát a nyári telep nem
kötődik egyetlen településhez, de ahol
szívesen látják őket és jól érzik magukat,
oda többször vissza-visszatérnek.

A telep vezetője elmondta, a szál
láskeresés kezdeti nehézségeit leszámítva
kedvező kép alakult ki bermük a városról,
bár a nagy távolságok miatt csak a
gyomai településrésznek aszállásukhoz
közel eső területeit sikerült bejárniuk,
messzebbre a súlyos felszereléssel nem
merészkedtek. Sajnos, az első héten az
időjárás sem mindig kedvezett. Ilyenkor a
közös műhelymunka, a modell utáni raj
zolás töltötte ki a húsz résztvevő idejét.

A táj szépsége, az a néhány műemlék

jellegű épület, ami megmaradt a régi
Gyomából, a Városi Képtár, a Kner
Múzeum, a nyomdában tett üzemláto
gatás jó benyomást tett rájuk. A csend, a
nyugalom, a helyiek érdeklődése, ked
vessége az utcán, az üzletekben jó hangu
latot teremtett az alkotáshoz. A Tisza part
után a Hármas-Körös és holtágai, a festői

nádasok, a madárvilág, a hangulatos
hidak otthonos érzéssel töltötték el a
szegedi társaságot.

Sok szép munka született, kellemes
élményekkel távoztak a városból. A
Gyomaendrődön készült alkotásokat a
táborzáró kiállításon az újszegedi Bálint
Sándor Művelődési Házban láthatja a
közönség augusztus 22-től szeptember 7
ig. Szeptember 8-ától a kiállítás anyaga
visszatér Gyomaendrődre a Városi
Képtárba.

Bula Teréz
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Négy érem Zánkán
és egy ötödik helyezés

Stuttgartban
Hatalmas siker született a

gyomaendrődi Rumba Táncsport
Egyesület és ezáltal a magyar
verseny tánc mozgalom számára is
Stuttgartban, ahol a German Open
Championships nemzetközi verseny
sorozat zárónapján Deák András és
Andor Barbara döntőbe jutott és ötödik
helyezést ért el.

A több ezer párost felvonultató, nagy
népszenségnek örvendő verseny
sorozaton először indultak gyomaendrődi

táncosok. A 63, nemzetközileg magas
szinten felkészült gyermek páros
küzdelmében megérdemelten jutott a
latin táncok döntőjébe a gyomaendrődi

páros, amely ezzel az eredménnyel
elsőként reprezentálta a magyar gyermek
táncosokat e nagy létszámú és magas
színvonalú nemzetközi verseny
fináléjában.

A nagy nemzetközi verseny mellett az
idei Zánkai Gyermek és Ifjúsági
Táncfesztiválon is sikeresen szerepeltek
a Rumba Táncklub táncosai. Deák
András és Andor Barbara három arany-,
Kulik Andor és Paróczai Zsófia egy
ezüstéremmel, Perei Péter, Sárközi
Noémi, Szendrei Balázs, Suha Vanda két
ötödik valamint Czeglédi Dávid, Andor
Nikola, Poharelec László, Lázár Rebeka,
Molnár Bence és Czeglédi Renáta négy
hatodik helyezéssel járult hozzá az
elismerésre méltó eredményekhez 
tudtuk meg Megyeri László
klubvezetőtől.

Az egyesületi elnök beszámolt még
arról, hogy a nyár eseményei közül
említést érdemel a sikeres edzőtábor,

valamint a balatonfüredi Szombat Esti
Táncgála meghívásos táncversenyen
Molnár Ádám és Paróczai Rebeka által
elért ötödik helyezés továbbá Deák
András Andor Barbara páros
aranyérmes helyezése.

A Rumba Táncklub ez évben ismét

rendez hazai táncversenyt 2007.
szeptember 29-én a gyomaendrődi

Városi Sportcsarnokban. A verseny
sorozat délelőtt tíz órakor kezdőődik és
várhatóan az esti órákig tart majd a
különböző kategóriák standard és latin
táncainak előadásával.
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Körös parti szeméttelep...
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A"Jó tanuló, jó sportoló" díjak az
egészségtudatos gondolkodás tükrében...

,,Arra van idő, amire szakítunk. .. " ez a
közhelyszerű igazság szinte örökérvényű

napjainkban is. Napi néhányszor tízperc
rendszeres mozgással megelőzhetünk olyan
problémákat vagy kitol hatjuk előretörésük

idejét, amit ha akkor kapkodunk, amikor már
jelentkezik: az itt fáj - ott fáj állapot
lényegesen nehezebb kezelni. Használjuk fel
a mozgás örömét, fordítsunk néhány percet
rendszeresen mozgásra a szervezetünk
fittsége, a mindennapi állóképességünk,
terhelhetőségünkérekében.

A fentiek tudatában örömmel
üdvözölhető a szakmabéli gondolkodásával
hogy városunk gyermekei, ifjúsága
tanulmányi és sporbéli teUesítménye
tanévenként értékelésre kerül a város és a
szakma részéről ís. A OSB (Díáksport
Bizottság) értékelése szakmai körökben
zajlik, núg a városi díj adományozását az
egyes korcsoportonként és iskolánként
javasolt 3-3 tanulóból egy pártatlan bizottság
választja ki.

Könnyedén belátható mennyire fontos a
korcsoportos bontás: hiszen minden
életkorban ösztönző az egészségtudatos
gondolkodás kialakításában, fejlesztésében a
díj elnyerése. A korcsoportos bontás
jelentősége a továbbiakban: összehason
líthatatlan a kícsi gyennek: 6-10 éves, azaz
l-4. osztályos (l. - Il. korcsoport), a felső

tagozatos: 11- I2. éves, azaz 5-6. osztályos
(III. kcs.), 13-14. éves, azaz 7-8 osztályos

Szorgalmas környezetvédő olva

sónk juttatta el az alábbi fotókat

szerkesztőségünkhöz A baloldali fotó

a gyomai közúti híd alatt készült a

Hánnas-Körös partján, ahol való

színííleg a horgászok hagytak maguk

után a nyár végére kisebb szemétdom

bot. A lenti két fénykép a Körös parti

tanuló (IV. kcs.) és a középiskolás korú: 15
16 éves, azaz 9-10. osztályos, (V. kcs.)17-18
éves, azaz 11-12.osztályos diák (VI. kcs.)
tanulmányi teljesítménye a követelmények 
elvárások tükrében, mentálís és fizikális
teUesítménye a testnevelés - sport területén.
(Adott esetben a jelöltünk a technikus
tanulókat figyelembe véve lehet 19-20 éves
is. A korcsoportos bontás az Országos
Diákolimpia felmenő jellegű verseny
rendszerének megfelelő.)

Az egészségtudatos gondolkodás
fejlődéséhez hozzájárul országos és helyi
szinten évről - évre növekszik azon
középiskolás tanulók száma, akik
továbbtanulásukat, távlati terveiket tekintve a
sport, a testnevelés ügyével szeretnének
foglalkozni és a kötelezően választandó
ötödik érettségi tárgyként a testnevelést,
választják közép vagy emelt szinten. Ezen a
vizsgán alapos gyakorlati és elméleti tudásról
kell számot adniuk a helybéli, illetve emelt
szinten idegen vizsgabizottság előtt.

Ebben a tanévben emelt szinten,
Szegeden érettségizett Kocsis Tamás testne
velésbőJ, jeles eredményéhez gratulálok.

Az "ép testben ép lélek" szellemének
megfelelően szükségesnek látom a város és a
szakma további figyeImét gyermekeink,
ifjúságunk egészséges életmódra nevelése
érdekében.

Giriczné Darázsi Anna
középiskolai testnevelő tanár, edző

túraútvonalunk mentén készült a gát

tövében. Helybeli polgáraink hol

építési törmeléket. hol pedig háztartási

hulladékot hoznak ki ide utánfittókkal.

és díszítik a tájat. A két szemétdombot

a vasúti híd közelében, a gát város

felőli oldalán kapta lencsevégre

olvasónk.

• •

Üvegezés
képkeretezés

kisebb asztalosmunkák!
Házhoz is megyünk!

Gyomaendrőd,

Fő út 187. sz.
(a Bethlen Kollégiummal

szemben)

• •

Konyhabútorok
készítése egyedi

méretre.
Nyílászárók

cseréje bontás nélkül, szabvány
szerinti hőszigetelt üveggel.

Telefon: 30/95·54·571

PVC 650 Ft/m2 ártól,
1-4 méter szélességben!

TAPÉTA 500 Ft/tekeres ártól
kapható!

A PVC házhozszállítása megoldható I

Gellai Miklós· Gyomaendrőd, Fő út 29.
Telefon: 66/285-392



HÁZ, LAKÁS
1,5 szobas atalakitott, komfor

tos parasztház eladó. Irányar: 4 mil
lió Ft. Érd.: 30/246-0193, 30/508
8700

Gyonün a Hunyadi út 59. sz.
alatt 3 szobás, összkomfortos
felúj itott paraszthaz surgosen
eladó. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.:
30/545-6981

Belül igenyesen . felújított 3
szobás kockaház, 36 m' garázzsal a
fürdőtől 300 more eladó. Érd.:
30/485-0422

Gyoman a Hősök útján 2
szobás családi haz nagy portával
eladó. Érd.: 20/461-2327

A Micsurin u. 31. sz. alatt
Csókási részen, kockaház eladó.
Érd.: 30/349-214J

Gyomán a Tompa u. 16. sz.
alatt 3 szobás összkomfol1os ház
ipari árammal, nagy telekkel eladó.
Érd.: 70/225-1689, 66/282-645

Gyomán a Kálvin u. 42. sz.
alatti padlásteres csaladi ház nagy
portával eladó. Irányár: 12,5 millió
Ft. Érd.: 20/774-6921

A Fő út 88. sz. alatt összkom
fortos ház eladó. Erd.: 30/598-4419

Gyoman, közel a piachoz kom
fortos parasztház eladó. [ranyar: 3
millió Ft. Érd.: 20/331-2744

Hőszigetelt kertes haz eladó
vagyelcserélhető l vagy 2 kisebb
lakótelepi lakasra. IJ'anyár: 10,5
millió Ft. Érd.: 70/287-2691

Félkomfortos, 2 szobás
parasztház, gazdálkodásra alkalmas
melléképületekkel, ipari árammal
eladó. Irányar: 5 millió Ft. Érd.:
70/2015-208, 66/282-148

Öregszőlőben 2 szobás ház,
egy hektar földdel eladó.
Fürdőszoba, villanykályha van.
Iranyár: 2,5 millió Ft. Érd.: 20/980
7583

3 szobás 100 m'-es összkom
fortos csaladi ház eladó. Irányár:
8,8 millió Ft. Érd.: 30/682-0809,
70/943-8212

Gyoman 2 szobás, satortetős,

összkomfortos családi haz eladó
vagy lakótelepi lakasra cserélhető.

Irányár: 7 millió Ft. Érd.: 20/451
4888

Öregsző lőben 2 szobas, fürdő

szobás, központi fűtéses ház eladó.
Érd.: 70/261-4329, 70/7732-949

2 szobas összkomfortos csaladí
haz eladó. lranyar: 7,2 millió Ft.
Érd.: 66/284-996,30/628-3700

Gyomán a Katona J. u. 52/1. sz.
alatti tetőtérbeépitéses csaladi ház,
gaz és vegyestüzelésü fütéssel,
klímával, garázzsal, alsóépülettel,
rendezett udvarra! eladó. lranyár:
13,5 millió Ft. Érd.: 30/481-5232

Endrődön a Zrinyi I. u. 3. sz.

alatt 2 szoba összkomfortos családi
haz eladó, kisebb házat is beszámi
tok. Iranyar: 6 millió Ft. Érd.:
70/273-4406

Az Endrődi ligetben a
Rózsahegyi l. sz. alatt csendes
helyen kel1es ház eladó. Teleton:
20/361-5736

Gyomán a Petőfi u. 15. sz. alat
ti ház eladó. Érd.: 30/856-5706

Két szobás családi ház nagy
portával kövesút mellett, csendes
helyen eladó. Irányár: 5,5 millió Ft.
Érd.: 66/285-J91, 66/283-327

Beépíthető tetőterű kertes ház
eladó. Irányar: 7 míllió Ft. Érd.:
30/634-3780

Sarki téglaházból, a Tompa és a
Bocskay út sarkán, 1,5 szobas
házrész konyhakerttel, alsóépület
tel, ipari árammal, gázzal, hőtárolós

kályhával stb. eladó. Irányár: 2,6
millió Ft. Érd.: 20/931-0571

Gyomán a Mikszáth u. 56. sz.
alatt l szoba, gazkonvektoros,
felújításra szoruló ház sürgősen

eladó. Érd.: 30/579-3362
A Napkeleti utcaban 2 szobás,

gazfütéses családi haz nagy
telekkel, melléképülettel eladó.
Irányar: 4 millió Ft. Érd.: 30/230
7967, 62/442-858

Az Arany 1. u. 16. sz. alatt 4
szobás összkomfortos családi ház
eladó. Érd.: a helyszínen

Sürgősen eladó Gyomán a
ftirdőhöz közel, egy részben felúji
tott kertes ház nagy portával és
melléképületekkel. Irányár: 5,6
millió forint. Érd.: 70/569-1352

Öregszőlőben Szőlőskert u. 18.
sz. alatti fürdőszobás ház eladó.
66/280-191, 20/490-7557

Gyomán a Bajcsy u. 16. sz.
alatt 2 szobas összkomfortos csala
di ház nagy portával eladó. Irányár:
5 millió Ft. 20/243-7846

Gyoma központjaban, Tompa
u. 6. sz. alatt igényesen kialakitott,
hőszigetelt, 2 szintes csaladi ház,
garázzsal, melléképülettel, ipari
árammal eladó. Érd.: 30/342-2869

Endrőd központjában 3 szobás
összkomfortos ház melléképülettel,
garázzsal eladó. Irányár: 6,7 millió
Ft Érd.: 20/261-5238,30/340-8705

100 m'-es tégla építésű ház
csendes helyen, sürgősen eladó.
Irányár: 5,3 millió Ft. 70/772-9846

Gyomán, a Körgat u. 3. sz. alat
ti három szobás csaladi ház eladó.
Érd.: 30/489-7123

Endrődön, a Damjanich
utcában 3 szobás, összkomfortos,
kis udvaros családi ház eladó. Ir. ár:
6,5 millió Ft. 20/261-5238

Endrődön 2 szobás, ebédlős

összkomfortos családi ház azonnal
beköltözhetően eladó. 20/537-5919

Gyoma központjában 3 szobás
120 m'-es lakás eladó vagy kiadó.
Vallalkozásra is alkalmas. Érd.:
20/227-6536,66/283-943

2 szobás lakótelepi lakást kere
sek megvételre, ui. Babetta eladó.
Irányár: 15 ezer Ft. Érd.: 20/221
4267

Vásártéri Itp.-en 28/B 11/6. alat
ti felújítQtt erkélyes lakás eladó.
Irányár: 7 millió Ft. Érd.: 70/311
62-88

Az Október 6 ltp-en 4. emeleti
1.5 szobás, erkélyes lakás eladó.
Irányár: 4,5 millió Ft. Érd.: 30/855
5388, 30/327-8328

Az Október 6 Itp.-en 1,5
szobás, erkélycs. 3. emeleti lakás
eladó. Irányár: 5,8 millió Ft. Érd.:
70/613-1941

A Vásártéri ltp-en 2 szobás
lakas hosszú távra kiadó. Érd.:
66/284-327

A Kolmann ltp-n 34 m'-es lakas
kiadó. 30/6388-364

A Kolmann ltp-n 2. emeleti 2
szobás lakás kiadó. 30/591-2168

2 szoba összkomfortos családi
ház, kicsi udvarral albérletbe kiadó,
ui. elektromos kerékpár eladó. Érd.:
661285-833

Szoba kiadó. Gázfütés, bútoro
zott, l személy részére, üveg
verandáról nyilik. Irányár: 14 ezer
Ft/hó. Érd.: Hősök út 97/1.

Endrődön, a Zrínyi I. utcában
vízparti ingatlan, felújitandó 70
nm házzal eladó. Ir. ar: 1,8 millió
Ft. Tel: 20/252-8272

Endrődön. a Lábas utcában
100 nm 3 szobás ház eladó. 4.5
millió Ft. Tel: 20/252-8272

Endrődön a Napkeleti úton
belülről teljesen felújított 2 szobás,
gazkonvektoros haz eladó, vagy
szeptembertől albérletbe kiadó.
Érd.: 70/261-4329, 70/7732-949

A Vasartéri ltp-en 3 szobás
kivül-belül felújított lakás eladó.
Érd.: 30/748-6630

KERT, TELEK, NYARALÓ
A Harcsás-zugban 500

négyszögöl szántóföld eladó.
Irányár: 150 ezer Ft. 30/230-7967

A Pocosban 2290 m' kert kút
tal, villannyal eladó. Irányár: 300
ezer Ft. Érd.: 70/776-8670

300 négyszögöles, jó fekvésü
kert a Fűzfas zugban eladó. 30/853
2941

Gyomán a Zrínyi u. 43/1. sz.
alatt bekerített épitési telek fúrott
kúttal eladó. Iranyár: 1,3 millió Ft.
Érd.: 30/346-2190

A Bónom-zugban egymás mel
letti vízparti telek stéggel,
horgászati joggal eladó. Irányár:
1,6 millió Ft/db. Érd.: 66/285-392

A Móra F. u. 4. sz. alatti 742 m'
épitési telek közművesített me]·
léképülettel eladó. Irányár: 2 millió
Ft. Érd. 30/665-4339

A Kecsegés-zugban víparti
telek 967 m' hétvégi h<izzal.
stéggel, horgászati joggal, fúrot!
kúttal eladó. Irányár: 5 millió Ft.
Érd.: 70/388-9007

Sirató-holtágon 800 m'-es víz
parti telek eladó. Irányár: 480 ezer
Ft. Érd.: 30/955-2150

A Fűzfás-zugban 400
négyszögöl kel1. villannyal, fúrolt
kúttal eladó. Irányár: 200 ezer Ft.
Érd.: Petőfi u. I.

A Liget Fürdőhöz közel nyaraló
eladó, ui. g<iztüzhely palackkal
eladó. Érd. 66/386-954

A Pocosban 1100 m' kel1 kis
fahazzal, fúrott kútlal eladó. Érd.:
66/284-242

JÁRMŰ
Lada 1300-as müszakival

sürgősen eladó. vagy jószagra
cserélhető. Irányár: 140 ezer Ft.
Érd.: 30/429-6626

Simson Schwalbe megkíméll
állapotban eladó. 70/217-9662

Egyedi gyártasú diesel lassú
jármű, l tonna teherbírással.
érvényes müszakival 200809 hóig
eladó. Irányár: 240 ezer Ft. Érd.:
30/340-8705

Jó állapotban lévő Kawasaki
GPZ 400R gyorsasági motor eladó.
Irányár: 400 ezer Ft. 30/612-6740

7 éves Lada 2110, 53 ezer km
rel, 2008. 05-ig müszakival, 2008.
03. hó ig zöldkártyával, vonóhorog
gal, extrákkal eladó. Iranyár: 690
ezer Ft. 30/814-1391

7 éves fehér Suzuki 1300-as
kevés km-rel. vonóhoroggal eladó.
Ugyanitt 3 szobas kertes ház eladó.
Érd.: 66/284-196

Babetta motorkerékpár, Honda
Dió motorkerékpár eladó. Irányár:
15-60 ezer Ft. Érd.: 66/386-500

MUNKA
Megbízható középkorú hölgy

bejárónői és gyermekmegőrzési

munkát, takaritást, vasalást
bevásárlást vállal. 30/559-6327

Kertek, udvarok szantasa,
marása, füvesitéshez gépi talaj
előkészítés. Erd.: 66/386-053

Elhanyagolt kertek, udvarok,
telkek kaszálását vállalom géppel.
Bármi megoldható, elérhető áron.
Érd.: 701283-0347

Veszélyes fák kivágása,
gallyazása, tüzifa felvágása
elérhető áron. Érd.: 70/283-0347

Gyógyászati segédeszköz bolt
ba egészségügyi végzettséggel ren-



Watt Villamossági Bolt
•Villanyszerelési anyagok
• Kapcsolók, dugaljak, vezetékek
• Izz9k, energiatakar~kos izzók
• KEZISZERSZAMOK
• Barkácsgépek nagy választékban
• Háztartási gépek és alkatrészek

r-~-----~----------------------~-

Eladó ingatlanok

Érdeklődni: Tóth Jánosné
Telefon: 20/9376-738

A Szántó Kovács J. utcában 94
m'-es komfortos családi ház eladó.
Irányár: 9 M Ft.

ATáncsics M. utcában 120 m'-es
összkomfortos családi ház sürgősen

eladó. Irányár: 16 M Ft.
A Martinovics utcában 70 m'-es

komfortos családi ház eladó. Ir. ár:
8,5 M Ft.

A Vasút utcában 72 m'+58 m'
beépíthető padlástérrel családi ház
eladó. Irányár: 9 M Ft.

Mezőberény központjában, frek
ventált helyen, igényesen, exkluzívan
felújitott 130 m'-es családi ház
beépithető padlástérrel eladó. Az
ingatlan garázzsal. melléképülettel,
parkositott udvan'al vállalkozás céljá
ra is alkalmas. Irányár: 25,5 M Ft.

Békéscsabán a Tessedik utcában
180 m'-es összkomfortos sorház
eladó. Irányár: 35 M Ft.

Békéscsabán a Botyánszki Pálné
utcában 98 m'-es komfortos családi
báz eladó. Irányár: 15 M Ft.

Gyomaendrődön a Kilián téren
87 m'-es komfortos családi ház eladó.
Irányár: 6,5 M Ft.

Gyomaendrődön a Vasvári Pál
utcában 100 m'-es összkomfortos
családi báz eladó. Irányár: 9 M Ft.

Gyulán a Béke sugárúton tégla
épitésű társasházban extrán.
modernül felújított 57 m'-es lakás
eladó. Irányár: 10,5 M Ft. Érdek
lődni: 20/9376-738

MEZŐBERÉNYBEN

A Rákóczi úton 100 m'-es össz
komfortos, felújított családi ház
eladó. (azonnal beköltözhető). Ir. ár:
7,5 M Ft.

A Bajcsy-Zs. utcaban 100 m' -es
összkomfortos családi ház sürgősen

eladó. Irányár: 9 M Ft.
A Szénáskert utcában 85 m'-es

összkomfortos családi ház eladó
(beépíthető padlástérrel). Ár: 8 M Ft.

A Tulipán utcában 89 m'-es új
építésű (2000-ben épült) összkom
fortos családi ház eladó. Irányár: 13,5
M Ft.

A Mátyás király utcában 70 m'-es
komfortos kertes ház 60 m'-es
melléképülettel eladó. Ir. ár: 7.5 MFt

A Győri János utcában 77 m'-es
komfort nélküli társasház eladó.
Irányár: 4,2 M Ft.

A József Attila utcában 1178 m'
es telek eladó. Irányár: 2,5 M Ft.

A József Attila utcában 70 m'-es
komfort nélküli ház eladó (gáz van).
Irányár: 3 M Ft.

Az Erkel Ferenc utcában 85 m'-es
összkomfortos családi ház eladó.
Irányár: 9 M Ft.

A Vésztői úton 75 m'-es
összkomfortos családi ház eladó.
Irányár: 7,8 M Ft.

A Zsák utcában 110 m'-es kom
fortos családi ház eladó. Vidéki tömb
lakás cseréje ís érdekel. I. ár: 8,5 MFt

Az Áchim utcában 75 m'-es
összkomfortos családi ház eladó.
Vidéki tömblakás cseréje is érdekel.
Irányár: 8 M Ft.

Irányár: .

Érdeklődni: .

Aláírás: .

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

Feladó neve: .

Címe: .

Az apróhirdetés szövege: oo.

Önálló, Független Hitel· és Ingatlanközvetítő, Értékbecslő Iroda
5650 Mezőberény, Fortuna tér 5.

Telefon: 20/455·1211, 70/558·9247 Telefon/fax: 66/424·314 ';
':l:' iE·mail:tte~icwvipmail.hu. :,':'. ,> .·i~~:.~,C p~?- ::

téglát. Érd.: 70/523-7959
800 db kisbálás búzaszalma

eladó. Érd.: 30/245-7320
Dekoratív szobanövények ol

csón eladók. Érd.: 66/284-620
300 literes fagyasztóláda ol

csón eladó. Irányár: 45 ezer Ft.
Érd.: 66/285-011

Eladó egy 9 hónapig használt
kombinált tűzhely (gázos főző

lapok, villany sütő) és egy új pára
elszívó berendezés. 70/569-1352

Egyedi gyártású pelenkázós
kiságy, baldahin nal, tartozékokkal
felszerelve, B funkciós babakocsi
eladó. Érd.: 30/603-2973

Robi kerti kisgép rotakapával,
utánfutóval eladó, fehér űvegajtó

eladó. Érd.: Babits u. 25.
2 db bútorszövettel bevont szi

vacs ágybetét eladó. Irányár: 3 ezer
Ftldb. Érd.: 66/284-329

80 db régi hófogós cserép
eladó. Érd.: 66/284-793

Keveset használ t fatűzel ésií
kazán eladó. Irányár: 50 ezer Ft.
Érd.: 66/386-103

2 db ágyneműtartós heverő

olcsón eladó. Érd.: 30/406-5405
Nagyméretű szőlőprés, 220 v

os terménydaráló, kerekesszék,
zománcos kályha, asztali sparhelt,
fagereblye, zománcos üst eladó.
Érd.: Gyóni G. u. 17.

Tennényzsákok, burgonya-
zsák, teknők, kétágú falétra. pálin
ka, Trabant futómü, galambszállító
ketrec, hízó, vasvájú, vashordók,
kaktuszok, láncfűrész stb. eladó.
Érd.: 66/436-086

Hajszárító búra, hajmosó tál,
Zepter gőztisztitó, kézi masszírozó
eladó, kisméretű gyerekágy,
pólyázó csere is érdeke!. Érd.:
30/485-0422

Takarmánytököt, vagy tök
magot (nyerset) keresek megvé
telre. Érd.: 70/219-1068

Háziszalámi, szilvapálinka,
kisméretű tégla eladó. Érd.:
66/284-082, Móra F. u. 20.

Festőmunkát vállalok!
30/46-54-365

Gyomaendrőd környékén
földet bérelnék.

Érd.: 30/415-4206

Gyomaendrőd, Fő út 214.

Telefon: 66/386-358

delkező alkalmazottat keresünk.
Érd.: 70/944-8609

Korrepetálás, felzárkóztatás,
fejlesztő foglalkozások, tehetség
gondozás általános iskolásoknak,
Cél a minél jobb iskolai eredmény
elérése. Érd.: 70/322-3664

Víz-, és gázszerelés teljes körű

kivitelezése. Saunier Duval francia
minőségi kazánok forgalmazása.
Érd.: 20/340-4834

A Pájer Pékség pékszak
munkást keres felvételre. Érd.:
66/282-684

EGYÉB
Puli kiskutyák eladók. Érd.:

30/354-2125
2 db Foxi kiskutyát vennék

vagy ingyen elhoznék, törzskönyv
nem szükséges. Érd.: 70/527-3156

Szarvasmarha inszeminálás
Gyomaendrőd-Mezötúr kör-
nyékén. Érd.: 70/527-0685

Gyomán a Vásártéri ltp-en
garázs eladó, ugyanitt emeletes
gyennekágy eladó (90 x 200 cm)
Érd.: 20/472-2153

Automata mosógép, Hajdú
tárcsás mosógép, centrifuga,
palackos gáztűzhely, költözés miatt
eladó 3 ajtós kombinált szekrény,
vitrines szekrény, ebédlőasztal+4

szék, középszőnyeg eladó. Érd.:
66/284-775

Lajta tipusú 16 soros csúszó
csoroszjás vetőgép eladó. Érd.:
20/537-5919

Új, kék színű alacsony vázú
Toldi kerékpár eladó. Irányár: 24
ezer Ft. Érd.: 66/282-387

Előszoba-fogas tükörrel, kis
asztallal, kanapé jellegü heverő,

benzinmotoros fűnyíró eladó. Érd.:
66/386-808

Bontásból való tetőcserép

jelképes összegért elvihető. Érd.:
66/282-767

Kis méretü cserép, 6 szögletű

járólap, hordók stb. eladó. Vennék
ajtóJapot, tetőgerendát, nagy és kis
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DISZNOVENY
UDVAR
Endrőd, Hidfő u. 12.
az endrődi Körös hídnál
Nyitva: hétköznap 8-17-ig,

hétvégeken 8-12-ig
Telefon: 70/229-0909

AJÁNLATAINK:
tuják, díszcserjék,
évelős virágok,
egynyári virágok,
virágládák, kaspók,
virágföld

SZAKTANÁCSADÁS
KERTÉpíTÉS
TóÉpíTÉS

... . ~

A RAGYOGÓ MOSOLY
MAGADI TOSSÁ TESZ!

nA szC;p'-Őlnl?ln elC;g á!lIlodo::::l1i, tenni is ke!! C;rte.'
"--1 s;..-:épet nem e!f!.g csodéÍ!Jl/~ Illeg is ke!! őrizlll~

hogyegyiitt C;!!zessiillk a s;..-:éppel.'''

FOGSZABÁL 'OZÁS
Kivehetőés rögzített készülékek teljes

választéka az Ön igényeinek xnegfelelően!

Á Nyelv felőli fogszabályozás
Á Yilágújdonságnak számító DAlVION technika

- jelentősen lerövidíti a kezelési időt

FOGFEHÉRÍTÉS
Ragyogóan fehér fogak. 30 perc alatt!

ll-fos minden Beyond iámpá.. fogfeJz 'ríté 'Il(;~

~ 'émántköl'es aran. ' fogékszert ajándéko::'llnk!
TElJES KÖRŰ FOG"'SZ TI ELLÁTÁS

Ózonkeze10s .A Fog0kszel- Á Prevenció
Gyermekfogászat Á Szájseb0szet

Implantológia Á Lézerterápia

DR. BÉKÉS FOGÁSZAT
5500 Gvon1aendrőd,Kossuth u. 30.

BejelentkezJs: (66) 386-532 Áinfo@'drbekes.hu

VI~ÁGBOLT
Gyomaendrőd,Petőfi u. 2.

Telefon: 66/386-523

rtyári
virágvásár!
Esküvőicsokrok készítését vállaljuk!
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Felelős szerkesztő: Homok Ernő· Szerkesztőség:5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 51.
Telefon: 70/22-632-99 . Kiadja: Rekline Stúdió Egyéni Cég .. Felelős kiadó: Hornok Ernő

Hitelügyin.t~zés!
KOMOLY BANKI HATTERREL!
Több éves hitel-ügyintézési gyakorlattal.

referenciával. önálló irodával rendelkezünk!

500.000 Ft-tól 30.000.000 Ft-ig
FORINT ES DEVIZA
ALAPÚ HITELEK!

Hitelkamatok 0,99%; 1,99%; 3,95%-tó/!
(éves kamat)

Lakáscelú és szabad felhasználású hitelek,
adósságrendezcs, terhelt ingatl;:mra ls plusz hitelek.
földvásárlási hitel. birtokhitel. szocpol. ügyintézcs.

személyi hitelek. hitelkiváltás.
ingaU~n lizing. vállalkozói hitelek. ingatlanvisszlizing.

időskori jelzálog járadék. elctjáradék stb.
Lakascélú hitel10rteszfése pl.: 1.000.000 FI eselen 20 évre 6.100 FVh6.

, .000.000 Fl eselén 2S évre 5.480 FVhó.

ÚJ AKCiÓ!!! ÚJ AKCiÓ!!!
MEGHOSSZABS{TVA ES K1BöviTVE 2007. NOVEMBER 23 - IG!!I

FORINT ALAPU HITELEK ESETEN {UJ LAKAs EPITÉSE ES UJ

LAK~~V~::~;~:;~1~~A.:i~~~~~~~~~~T~~H:;:~t~tSU
Ú,J! ÚJ! ÚJ! .lPY...IAPAN VEN DEVIZA ALAPÚ HITELEK!!!

NINCS ERTEKBECSLÉSI DIJ, KOZJEGVZÖI efJ. BEJEGYZESI
ILLETEK, TULAJOONI LAP (MINIMUM 65.0ÚO.- FT

MEGTAKAAITAS!II) ILLETVE EGVÉB JELENTDS KEDVEZMENVEK,
AKAR TELJES BANKI KOLTSEG-MENTESSEGGEl (PL.RÉGI
TIPUSU HITELEK KII/ALTASA INGATLANfEDEZETTEL. STB.)

CHF alapú hitelek árlo/yam-garanciáva/ is.'
Fix havi tőr/esztessell

Építési es új lakás vásar/ási hite/ek soron kivül!
FESZEKAAKO PROGRAM 35 ~VES KORIG

Epltkeus. új- CS h.:.unótt lakb, v drlt eHlen óli mi gan)ncláv.:.l.
10 Clnerov l. vagy onero nelkul 1$. SO' $zocpoll l

Ot1hontcrcmtö támog:tt.1s 35 évos korig
úJ- és h:tszmm lólJ<ás vás.1rIÓS:t csctén 50% szoe-poll:tl

Kon/sZIv/sc/o! t3 kdZ;JlkJllm:uoN, !lItelck AIIlJm/ gDrllnciJv.31
cS/Jk lJ vIisArojt IngllU:Jn fcdczoUNCf 12.5 M Ft - 25M FHg

Gyorshitel jelzálogfedezettel, 3.000.000 Ft-ig!
Oaviz8.bóln. .akar ar1oIY3m-gar.:lnCI~v~l. egyenlotes törlesztési mod

mellen. egyszerüsllen értékbecsléssel, és kozjG9yz6, diJ nélküli
Soron kivüli elbirtll~ssall (3-5 nap alatt)

Hllaligénylés minimaIberrel. vagy Jovedo1emlgazolás nélküli

A hite/ekhez élctbiztosltjs nem szükséges!
A hllclúgymtc:.:fs /IZ On ktny./mtnck •• ,g(1nyt:nelc m gr. leltien
l:Jk~s4n. v.:lgy IIZ ,rod nkbIJn tortenlk - szcmelyre s~botl n!

LcmformJlh;Jtoak és mob,/Jk v.2gyunk!
AZ c1vcg:':Clt munk.2nkert fCfClo$st::gct IItJlftJlunk!

HIVJON BIZALOMMAL!.'!
(B3rmíkor. h~tll~~n IS! Idopont egy =tcr s azlJkst:~$.')

ONALLO ~S FOGGETLEN HITELJRDDA:
iJJ eiMUNK: 5650 f!fc::obc,.;,ny. Fortuna r r 5. (:I SPAR magoN)

Új szolgáltatásunk:
ingatlanközvetítés és értékbecslés

Tóth Jánosné Tóth János Boros Krisztina
üzleti fötanácsadó irodavezetö ügyviteli asszisztens
ligatlankózvelnó értékbel:s/ó 06-20/9220-990 IRODA: Fax: 66/424-314
06-20/9376-738 2(1'455-1211: 7(N558-9247
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Interjú a Várfi Andrással

Apolgármester egy éve
Várfi András polgármester egy évvel

ezelőtt, 2006. októberében foglal hatta el
Gyomaendrőd polgármesteri székét. A
város első számú vezetőjét az azóta eltelt
időszakban végzett munkájáról és a ter
vekről kérdeztük.

- Mi történt az elmúlt egy év alatt?
- Át kellett vennem a polgármesteri

hivatalt, a folyamatban lévő ügyeket. Az
új képviselő-testület rövid idő alatt
összeállt és elmondhatom, hogy jó a vi
szony a testület tagjai és a polgármesteri
hivatal dolgozói között. A választópol
gárok természetesen gyors változásokat
és személycseréket várnak egyes posz
tokon. Egy demokráciában azonban ez
másképpen történik. A szükséges
személycserék egyes intézmények élén
megtörténtek és továbbra is folyamatban
vannak. Ugyanakkor fontosnak tartom,
hogy egyre többen nyilatkoznak büszkén
Gyomaendrődről és véleményem szerint
ezzel a szemlélettel lehet fejlődést elérni.
Emellett többen nyilvánítanak véleményt
egyes városfejlesztési kérdésben és
ezekre a véleményekre én figyelek is.

- Az elmúlt időszak egyik legnagyobb
visszhangot kiváltó változása volt, hogy
a Békési kistérségből Gyomaendrőd

visszatért a Szarvasi kistérséghez.
- Ez a váltás már a választási prog

ramomban is szerepelt. Immárom a
Szarvasi kistérséghez tariozva minden
olyan önkormányzattal jó kapcsolatot
alakítottam ki, amelyekkel közös céljaink
vannak. Éppen most nyújtottunk be egy
pályázatot kerékpárút építésére
Csárdaszállással és Mezőberénnyel

közösen. A mezőtúri polgármesterrel is
felvettem a kapcsolatot és a jövőben

lesznek közös programjaink is.

- Folytatódik-e a holtágak rehabilitá
ciójával összekapcsolt gyomaendrődi

belvízprogram?

- Igen, ennek első szakasza lezárult: a
Fűzfás-zug, a Csókási-zug, és az Endrődi

ligeti holtág csatornával való összekötése
elkészült. Most van folyamatban az a
közbeszerzési eljárás, amelyet követően

egy 220 millió forintos beruházással
megtörténik a bel- és külterületi
csatornák szintezése, valamint a bel-

területi csatornákban abetonaljzat
készítése. A belvízprogram harmadik
része egy megyei beruházás lenne,
melynek során a Fűzfás-zug, a Csókási
zug és a gyomai Hantoskerti holtág iszap
kotrását végeznénk el.

- A vizeknél maradva, éppen a
szeptemberi ülésen döntött a képviselő

testület arról, hogy termálvízzel jűtenek
majd több közintézményt a városban...

- Nagy kincse a városnak a termálvíz,
két pályázatot nyújtunk be ebben a
témában. A fürdő mellett, nemrégiben
fúrt új termálkutat szeretnénk beüzemelni
és a fürdő termálhálózatára bekötni. A
másik pályázatunkat az ún. Norvég
Alaphoz adtuk be: szeretnér1k a régi ter
rnálkút vizének hőenergiáját hasznosítva
a városházát, a sportcsarnokot és a fUrdőt

fűteni.

Gondolom fideszes pol-
gármesterként jó kapcsolatban van az
ugyancsak Fidesz vezette Békés Megyei
Önkormányzattal.

- Ráadásul a megyegyűlés tagja is
vagyok, így több információhoz is hoz
zájutok. Az országgyűlési képvise
lőnkkel, dr. Domokos Lászlóval korrekt
munkakapcsolatom van, számos dolog
ban kérem a véleményét és a segítségét.
Az endrődi származású országgyűlési

képviselő, Latorcai János is hatékony
támaszom a városépítő munkában.

- Azt mondják magáról, hogy olykor
tú[zottan az endrődiekn ek kedvez
döntéseivel...

- Gyomaendrőd polgármestere vagyok
és egy sokfunkciójú, dinamikusan fejlődő

várost képzelek el, ahol nem részek van
nak, hanem minden városrész rendelkezik
feladattal és így egészet alkot.

101 éves
Rácz Ferencné Trubó Ilona,

gyomaendrődi lakos szeptember
IO-én ünnepelte 101. születés
napját. A jeles alkalomból Várfi
András polgármester és Gellai
Józsefné képviselőasszony pezs
gővel és születésnapi tortával
köszöntötte az ünnepeltet.

Október 23.
Avárosi ünnepség rendezvényei
Gyomaendrőd, a Szabadság tér

9 órakor
Ünnepi Istentisztelet Gyomán a

Refonnátus Templomban.
10 órakor
Ünnep megemlékezés az 1956-05

forradalomról és szabadságharcról a
Szabadság téri Országzászlónál.
Ünnepi beszédet mond Domokos
László országgyűlési képviselő.

A Kner Imre Gimnázium diákjainak
ünnepi műsora után koszorúzás a
Hősök Emlékművénél.

11 órakor
Gyomaendrőd Város Képviselő

testületének ünnepi ülése a városháza
üléstennében.

Építenek
egy pancsolót

a fedett fürdőben
Több volt a vendég,

de a kiadás is
Az idei év első nyolc hónapjában az

előző év hasonló időszakához képest 8
millió forinttal nőtt a Liget Fürdő

árbevétele, ugyanakkor 2 millióval
több volt a kiadás is. Szabados
Krisztina a fLirdő igazgatója elmondta,
hogy idén augusztusig 6400 vendéggel
többen látogatták a fürdőt az elmúlt év
adataihoz viszonyítva. Egyre több a
gyógyászati kezelésre érkező fürdőző,

akik szakorvosi beutalóval jönnel<.
Szabados Krisztina lapunknak

elmondta, hogy rövidesen
megkezdődik a fedett uszoda egyik
sarkában, az élménymedence mellett
egy 14 négyzetméteres alapterületű

gyermek pancsoló medence építése. A
mintegy 8 millió forintos önkor
mányzati beruházás kivitelezője a
békéscsabai Kerex Uszodatechnikai
Kft. A pancsoló a tervek szerint 3 hét
alatt épül meg. A fedett uszoda addig is
használható lesz, az építési területet a
munkálatok idejére elkerítik. A
fürdőző vendégek megértését és
türeImét kérik az esetleges zajok miatt.
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Aluljárót építenek a vasúti átjáróban
Körforgalom lesz a Pásztor János utcai kereszteződésben

Az elmúlt néhány évben jelentősen

megnőtt a város átmenő forgalma.

Kamionok, teherautók ezrei haladnak
át naponta Gyomaendrődön, jelen

tősen rongálva közútjainkat, nem
kevés zaj- és környezeti ártalmat és

balesetveszélyt okozva. Ráadásul az

Ipari Park kialakításakor, a gabona

tárolók építésekor senki sem akart gon

dolni arra, hogy az ide irányuló

teherforgalomnak is a városon

keresztül kell haladnia.

VárfI András polgármetertő! meg

tudtuk, hogy a várost délről elkerülő út
építése csak 2015-2020 között tűnik

megvalósíthatónak.

- Ezért lényeges, hogy addig a helyi
úthálózatot, a vasúti átjárót kOl-sze

rűsítsük és újabb kerékpárutakat épít

sünk - mondta Várfi András.

A város egyébként azt tervezi, hogy

folytatja a kerékpárút építését

Endrődön a Kodály utcától a hídig,

valamint Gyomán a Bajcsy úttól a

ligeti lejáróig. Ezek mellett Csárda

szállással és Mezőberénnyel közösen
pályáznak egy Gyomaendrőd-Mező

berény közötti kerékpárút építésére.
A városban közlekedők számára

egyre inkább bosszantóvá és emellett

rendkívül bale

setveszélyessé vál t,
hogy a vasúti

sorompónál gyak

ran a hosszú
várakozás és a meg

növekedett átmenő

forgalom miatt

hosszú kocsisorok

torlódnak össze.

Szinte nap, mint nap

van rá példa, hogy a

leeresztett sorom

pók miatt az egyik
oldalon a víz
toronyig, a másik oldalon a Bajcsy útig

áll és pöfög a kocsisor.
Évekkel ezelőtt már szó volt arról,

hogy egy aluUáró vagy felüljáró

megépítésével ezen a gondon lehetne

segíteni, ám az elmúlt 10-15 évben

ebben a témában semmiféle intézkedés

és előrelépés nem történt. Most újra

előkerült a téma, s mint a városházán

megtudtlIle egy aluljáró építését

kezdeményezi az önkormányzat.
V árfi András polgármester elmond

ta, hogy nyár folyamán az ország
gyűlési képviselők segítségét kérte ez

ügyben. Szeptember 19-én az illetékes

szakemberek egy helyszíni bejárást

követően egyetértettek abban, hogy a

vasúti átjárónál egyaluljárót kell és

lehet építeni. Jelenleg folyik ugyanis a

vasútvonal korszerűsítése is Szolnok

és Lőkösháza között. A gyomaandrődi

aluljáró-beruházás pedig beleférne a

költségekbe.

Az egy évig tartó munkálatokat az

ígéretek szerint vagy 200S-ban a

Mezőtúr-Gyoma vasútszakasz korsze
rűsítésével egyidőban, vagy pedig

2010-ben a Gyoma-Békéscsaba

vasútvonal felújításával párhuzamosan
kezdenék meg.

,

Eremhalmozók
A szeptemberi hónapban

a judósoknak sem volt
gondjuk azzal, hogy milyen
programot csináljanak hétvé
gére, ugyanis majdnem
mindig versenyen voltak.

A volt gyomaendrődi

judósok közül Tóth
Dominika a Szolnoki Városi
Sportiskola, míg Juhász
Attila és Dávid a mezőtúri

Ászok Judó színeiben
gyűjtögettékaz énneket.

Szeptember 1-2-án Sik
lóson, a Tenkes Kupán
Dominika harmadik, míg a
Juhász testvérek második
helyezést értek el.

Szeptember 15-én Pakson
az Atom kupán Dominika

már nem elégedett meg a
harmadik helyezéssel, és
miután legyőzte az új
súlycsoportja egyik favo
ritját, az ő nyakába akasz
tották az aranyérmet. Dávid
és Attila a serdülők, ill. az
ifik között a döntő

mérkőzésig nem találtak
legyőzőre, itt azonban
minimális különbséggel alul
maradtak az ellenfeleikkel
szemben.

Szeptember 22-én Eger
adott otthont egy nemzetközi
versenynek, ahol Dominika
megismételte előző heti
kiváló teljesítményét, szintén
az első helyen zárta a
versenyt.

SPRECHEN SIE DEUTSCH?
JE PARLE FRANCAlS?
DO YOU SPEEK ENGLISCH?
10 PARLO ITALIANO?

Nem érti?
NYELVTANULÁS
Gyerekeknek,

érettségizőknek,

szakmával rendelkezőknek,

diplomázóknak
és mindenkinek, aki beszélni szeretne!

akkreditált nyelviskola

angolul, franciául, németül vagy olaszul
Gyomendrödön és környékén EGÉSZ ÉVBEN!
Információ: 66/282 686, 20/4684876, 209142122

E·mail: vendel@internet-x.hu
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Városházi hírek
A zomszédok és a halőrök figyelnek...

Új temetőt nyítnak

Vízdíj áremelés
Az elmúlt hetekben több hír jelent meg arról, hogy a kormány a

vízművállalatokat is privatizálni kívánja. Várfi András polgármester ezzel
kapcsolatban elmondta, hogy a Békés Megyei Vízművek Zrt.-t információi
szerint nem privatizálják. Egy esetleges értékesítést követően valószínűleg

jelentősen emelkedne a vezetékes víz ára. Ugyanakkor a vízműveknél már
tervezik a jövő évi áremelést, mivel a vízhálózat korszerűsítéséhezpénzügyi
alapot kell képezniük. Az eddigi vízdU nem nyújtott fedezetet erre. A pol
gármester szerint a vízdíj áremelés egy átlagos családnál havonta 500-600
forint többletköltséget jelent majd.

Rendőrségi közlemény
Gyomaendrőd területén 2007. július 12.

és 2007. szeptember ll. közötti időben

ismeretlen elkövctő családi házakba,
közintézményekbe (ügyvédi irodák és orvosi
rendelő k) és vendéglátó egységbe tört be
közel azonos módszerrel: feszítésre alkalmas
eszközzel felfeszitette. vagy egy kővel betörte
az ingatlan ablakát, majd azon behatolva
azokban kutatást végzett. Az clkövető a
betörések helyszínéről főleg műszaki

cikkeket, ékszert, készpénzt, valamint
cigarettát tulaj donitott el összesen kb.
1.600.000 Ft értékben.

Az eUárás során az alapos helyszini
munkának és a széles körre kiterjesztett
adatgyííjtésnek köszönhetően, valamint az
időközben bevezetett nyomozó i portya
eredményeként a nyomozó hatóság
látókörébe került B. A. hajléktalan, aki egy
gyomaendrődi lakásbetörés sorozatból
származó mobiltelefont Dévaványán
értékesitett.

Szeptember ll-én a délelőtti órákban egy
állampolgári bejelentésre a Gyomaendrődi

Rendőrőrs 2 beosztottja, a megjelölt
helyszínre siettek, ahol a lakatlan ingatlan
ablakán éppen kimászni szándékozó
elkövetőt tetten érték, elfogták és előállították

a rendőrőrsre, ahol a mházatátvizsgáJás során
megtalálásra kenilt az elkövetés e$zköze és az
ingatlanból eltulajdonított értékek.

A házkutatások során lefoglalásra
kerültek a betöréses lopásból származó
tárgyak (cigaretta, digitális fényképezőgép),

valamint az elkövetéshez használt eszközök
(csavarhúzó, kesztyií, sapka). A nyomozás
jelenlegi szakaszában az elkövető beismerő

vallomást tett 10 rendbeli betöréses lopás, 5
rendbeli visszaélés okirattal és l rb. készpénz
helyettesítő fizetési eszközzel való visszaélés
bűncselekményekről.

Az eljárás során megállapítást nyert, hogy
a tettenért B. A. hajléktalan, átutazóként
követte el a biíncselekményeket.
Vallomásában B. A. elmondta, hogy lopásból
származó műszaki cikkeket és az ékszereket
Budapest teníletén különféle piacokon
értékesítette, a lopott készpénzt pedig saját
magára költötte.

B. A. ellen aMonori Rk., illetve a
Szolnoki Rk. elfogatóparancsot bocsátott ki
nevezett ellen szintén betöréses lopások
elkövetése miatt.

Nevezett ez idáig 18 alkalommal volt
büntetve többnyire vagyon elleni
bűncselekmények elkövetése miatt. Az eddigi
adatok alapján a környező kapitányságokon
és 3 szomszédos megyében is folytatta
tevékenységét. B.A.-t a Szarvasi
Rendőrkapitányság 2007. szeptember ll-én
őrizetbe vette.

Főzőcske, de okosan

hetően vár tömlöc a bünözőkre. Az
egyik betörőt ugyanis a szembeszom
széd vette észre, hogy éppen átugik a
kerítésen és él1esítette a városban
autózó rendőröket. A Kecsegés-zugban
nyaralóházakat feltörő vésztői brigádot
pedig a halőrök figyelték ki.

Megnyugodhatunk tehát, hogy
legalább a szomszédok és a halőrök
figyelnek...

Az önkormányzat szeretné
összevonni a különböző helyeken lévő

intézményi főzőkonyhákat. Jelenleg
ugyanis a városi köz- és gyer
mekétkeztetés nem megfelelő, több
helyen főznek és szállítani kénytelenek
az ételt. Az önkormányzatnál egy
abonyi és egy fővárosi cég jelentkezett
a közétkeztetés megoldására. A két cég
felmérést készít és ajánlatot fog tenni
az önkormányzatnak.

- Mivel a helyi vendéglős vál
lalkozók emiatt zúgolódnak, ezért őket
is bevonjuk a téma megtárgyalásába 
mondta Várfi András polgármester.

Ennek rendezését a Gyomaszolg Kft.
már elvégezte, megrendelték a talaj
mechanikai vizsgálatokat és folyamat
ban van az infrastruktúra tervezése is.

Az új terület a számítások szerint
25-30 évre lesz elegendő. Az endrődi

köztemetőben előre láthatólag még kb.
10 évig elegendő a hely a sirhelyek
számára.

A 6,3 hektár kiterjedésű gyomai
köztemető 1964 közepén nyílt meg és
mára lassan sajnos megtelik - tudtuk
meg Fábián Lajostól, aGyomaszolg
Kft. igazgatójától.

A temető tulajdonosa, az önkor
mányzat már gondoskodott a temető

bővÍtéséről és a jelenlegi sírkert mellett
egy 2,6 hektáros területet vásárolt.

Eljött a legutóbbi önkormányzati
ülésre a gyomaendrődi rendőrparancs

nok és jelentős fegyvertényről számolt
be. Elmondta, hogy elfogtak egy már
hónapok óta a városban garázdálkodó
betörőt és egy nyaralófeltöréssel
foglalatoskodó vésztői bandát.

Mellesleg nem csak a hatékony
nyomozati munkának, hanem az
állampolgárok segítségének köszön-

Mérik a sebességet
A szeptemberi önkormányzati

ülésen több képviselő is panaszkodott
a 46-os főút zavaróan nagy forgalma
miatt. Rendkívül nagy zajt okoznak,
különösen éjjel a városon átszáguldó
gépjármüvek. Mivel éjszaka általában
nem mérik a sebességet a rendőrök, így'
gyakran lOO-120 km-es sebességgel
száguldoznak a lakott területen az
autók. A gyomaendrődi rendőrparancs

nok szinte folyamatos traffipax mérést
ígért a városban és szerinte, ha nem
volna mindig rendőr az utak szélén,
akkor ötször annyi baleset történne a
városban.
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Gyomaendrőd új
díszpolgárai:

Kunkovács László és
Sárhegyi András

Az önkormányzat módosította, a
díszpolgári cím adományozásáról
szóló rendeletét, amely a díszpolgári
cím adományozhatóságát évente egy
alkalommal egy arra érdemes polgár
nak, a Gyomaendrődért Emlékplakett
odaítélését évente 3 személyben Iimi
tálta. Most, Gyoma és Endrőd

egyesülésének 25 éves évfordulója
alkalmából döntött úgy a képviselő

testület, hogy 25 évenként - az ünnepi
évfordulókra való tekintettel - két
díszpolgári címet, és négy emlék
plakettet adományoznának az arra
érdemesült személyeknek.

Idén az Október 23-i ünnepi
testületi ülésen díszpolgári címet kap
majd Kunkovács László fotóművész,

és Sárhegyi András, az ENCI nyugal
mazott elnöke.

A közéletben is kifejtett tevé
kenységért Gyomaendrődért Emlék
plakettet kap posztumusz kitün
tetésként a nemrég elhunyt Császámé
Gyuricza Éva önkormányzati képvi
selő. Emlékplakettel jutalmazzák még
dr. Csoma Antal Gáborné óvónőt, dr.
Gedei Margit főorvost és Hegedűs

József nyugdíjas vízvezetékszerelőt.

Családi vasárnap
aDreher Söröző- Étteremben
Október 7. Csontleves finommetélttel
hagymás rostélyos, pirított burgonya, kovászos
uborka, kókuszos piskóta.

Október 14. Zsenge zöldborsó leves, töltött
csirkecomb kukorícás rizzsel. Mákos guba.

Október 21. Tyúkhús leves lúdgége tésztá
val, tyúksült, majonézes burgonya.
Máglyarakás.

Október 28. Orjaleves eperszalaggal, szüreti
sertéscsülök tört burgonyával, párolt lilaká
posztával. Ördögfánk.

Amenü ára: 880 Ftladag
Étkezési utalványokat elfogadunk!
Várjuk szíves megrendeleseiket.

Telefon/fax: 66/386-444
Mobi!: 20/980-8842, 70/36-55-360
E-maii: info@timarpanzio.hu

Szó-Beszéd

Több, mint 50 éve nem volt az idei
szárazsághoz hasonló időjárás
Magyarországon, nyilatkozta 2003
ban az akkori mezőgazdasági

miniszter. Azután az első eső el is
mosta a gondokat, egészen a következő

aszály beköszöntéig és ez így megy
évről évre. Azt tapasztaljuk, hogy az
aszályos időszakok egyre gyakoribbak
és egyre nagyobb károk keletkeznek.
Szinte valamennyi növény meg
szenvedte a nyári forróságokat. Folyik
a vita, az alkudozás az elszenvedett
fagy-, és aszálykárokról. A
megelőzésről, a jövő építéséről egy szó
sem esik'

Kevesebb a háztáji gazdaságok
száma az Központi Statisztikai Hivatal
adatai szerint 30%-kal kevesebb, mint
6 évvel ezelőtt és az idén ez a
tendencia felgyorsulni látszik. A multi
cégek előnyben részesítik a
bizonytalan nlinöségű nagybani
termékeket előállító mezőgazdasági

üzemeket, a kistermelők jobb
minőségét árban nem ismerile

A háztáji vagy kistermelők

legközelebb állnak a biogaz-
dálkodáshoz, minimális vegyszert
használnak fel a növények perme
tezéséhez, a csirke húsának nincs hal
íze, mint a nagyüzemi tápos csirkének,
eredeti ízű a tej és még lehetne sorolni
aminőségi tulajdonásokat az itt
előállított termékeknél. Az itt dolgozó
gazdák részben vagy egészben saját
maguk termelnek és ez a minőség

garanciája. Ezért sokkal több figyelmet
és támogatást kellene adni számukra!

Nagy gondban vannak a baromfi-
és sertéstenyésztő gazdaságok.
Mindkét ágazat a kukoricára

Régi bútorokat,
használati tárgyakat

vásárolok!
Készpénzben
a helyszínen fizetek I

Telefon: 30/9-533-594

5

alapozódik, melynek ára ku1cskérdéssé
vált a közeli és távoli jövőt tekintve. A
kukorica jelenlegi ára 5500 FtJIOO kg
körül van, de ha az intervenciós
készletek elfogynak, akkor ez az ár is
jelentősen emelkedhet. Ilyen árak
mellett borítékolható a veszteség az
állatok tartásáná l. Az agrárium
irányítóinak kérés vagy mozgolódás
nélkü! is gondolkodni ke{lene az
ágazatok biztonsága érdekében, hogy
további drasztikus áJlatlétszám
csökkenés ne legyen a jövőben.

Aktuális pályázati lehetőségek:

1. Mezőgazdasági területek erdő

sítése. Határidő: 2007.10.15.
2. Ültetvénytelepítés. Határidő:

2007.10.31.
3. Lágyszárú ültetvények telepítése.

Határidő: 2007.11.02.
4. Fásszárú ültetvények telepítése.

Határidő: 2007.11.02.
5. Fiatal mezőgazdasági termelő

elindítása. Határidő: 2007.12.03
2008.02.07.

6. Gazdaságátadási támogatás.
Határidő: 2007.12.03-2008.01.15.

A fenti pályázatokkal kapcsolatban
bővebb információt az Agrárkamara
ügyfélszolgálata ad minden páratlan
héten csütörtökön a vállalkozók
házában, vagy szakminisztérium
internetes honlapja.

Az elmúlt hónapban leesett
csapadék könnyíti a talajmunkák
végzését, a betakarítás a kukoricánál
várható alacsony termés miatt rövid
ideig fog tartani, tehát jelenleg úgy
tűnik, hogy minden őszi munkát
optimális időben el lehet végezni a
földeken.

Hunya Elek

Tisztelt Választópolgárok!
Földesi Zoltán, az MSZP

országgyűlési képviselője Gyorna

endrődön 2007. október 19-én fogadó

órát tart, melyre tisztelettel várja a

választópolgárokat az alábbi helyeken

és időpontokban:

9-10 óra: Nagylapos-gondozási központ
ll-lZ óra: Endrőd, polg. hiv. kirendeltség
13-14 óra: városháza
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Üvegezés
képkeretezés

kisebb asztalosmunkák!
Házhoz is megyünk!
Gyomaendrőd,

Fő út 187. sz.
(a Bethlen Kollégiummal

szemben)

Generali, Hungaria, Garancia,
AB Aegon, Uniqa, Union, Európa
biztosítások teljes körű ügyintézése.

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

- egyéb módozatok az ügyfél igényei
szerint.
Gyomaendrődi kép~iselet:

Kiss Lajosné (Eva)
Gyomaendrőd,

Madách u. 2/2.

66/284-989,
20/359-68-42

Látszerész Üzlet
Gyomae., Hősök útja 53. Telefon: 661284-255

Várja kedves vásár/ÓlI
Szarka CSI/la látszerész mester

OKTÓBER A LÁTÁS HÓNAPJAI
•Ingyenes computeres szemvizsgálat!
-SZTK vények beváItása
-Szemüvegek javítása

•

•

: .
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~ Versa Biztosítási !· .· .
~ Alkusz Kft. ~
· .

Új könyvtárigazgató
A képviselő-testület a szeptemberi

ülésén döntött arról, hogy a gyomai
városi könyvtárba november l-től

áthelyezi Dinyáné Bánfi Ibolyát, aki
az endrődi Rózsahegyi iskolai
könyvtárban dolgozik.

Feladata lesz, hogy a nyugdíjas
Hajdú László könyvtárvezetőtől 
akinek egyébként lejárt a megbizatása
- átvegye a könyvtárat. Ugyanakkor
az önkormányzat pályázatot ír ki a
városi könyvtárvezetői állásra és a
pályázat lezártáig Dinyáné Bánfi
Ibolya a könyvtárvezetői feladatokat

is ellátja.

Kerttulajdonosok
figyelem!

Tűzifavágást,

veszélyes és egyéb fák
kivágását,

metszést, továbbá
fűnyírást, kaszálást, rotálást,

víkend· és egyéb telkek
gondozását,

elhanyagolt kertek és porták
rendbetételét vállalom!

Hermann Mihály - Telefon:

20/388~22-63

Felhívás!
A Békés Megyei Szociális,

Gyermekvédelmi és Rehabilitációs

Módszertani Központ a vérszerinti

családjukban nem nevelkedhető

gyermekek elhelyezéséhez keres

olyan családokat, egyedülálló fel

nőtteket, akik nevelőszülőként

otthonukba fogadnának gyenneket,

a jogszabályban meghatározott

nevelési díj és tiszteletdíj mellett. A

nevelőszülővé válás feltételeiről

intézményünk munkatársai

készséggel nyújtanak felvilágosítást

az alábbi eJérhetőségeken:

Gyula, Ady u. 3.

Telefon: 66/560-270

teljes márkakínálat!

FOLYAMATOS AKCiÓK!
Állateledel:
száraztápok, konzervek, fagyasztott
termékek, madár-, rágcsáló elede!. ..

Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 70/2610-472
Nyitva: 8-17 óráig,
szombat, vasárnap 8-12 óráig

Körösi Weekend
Horgász-, hobby-, és kempingszaküzlet

HORGÁSZFELSZERELÉSEK

PVC 650 Ft/m2 ártól,
1·4 méter szélességben!

TAPÉTA 500 Ft/tekercs ártóI
kapható!

A PVC házhozszállítása megoldható!
Gellai Miklós' Gyomaendrőd, Fő út 29.

Telefon: 66/285-392

AUTÓSOK
FIGYELEM!
-Zöldkártya!
- Környezetvédelmi állapotfelmérés
- Számítógépes futóműbeállítás

- Járműdiagnosztika
- Hibakód-olvasás

Varga Béla,
autószerelő mester
Gyomaendrőd,

Csokonai u. 37. Telefon:
66/386-216, 30/271-1828
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Harminc éve modelleznek BETHLEN GÁBOR SZAKKÉPZŐ

ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 40.
Telefon: 66/383 676 Fax: 66/386 028
E-maii: bethlen@bethlengyomae.sulinet.hu
Honlap: www.bgmg.hu

Képzési formák iskolánkban
1. Szakközépiskolai képzés 8. osztályt
végzettek számára:

l. A 9. évfolyamon nyelvi előkészítő

évfolyam; mezőgazdaságiszakmacso

poI1. Idegen nyelv: német. A ll. évfo

lyamtól második idegen nyelvként a

francia kerül bevezetésre (0+4 évfolyam)

2. A 9. évfolyamon nyelvi előkészítő

évfolyam; mezőgazdaságiszakmacso

pOI1. Idegen nyelv: angol. A II. évfo

lyamtól második idegen nyelvként a fran

cia kerül bevezetésre (0+4 évfolyam)

3. Kereskedelmi-marketing szakmacsopoI1.

Idegen nyelv: angol, német. A ll. évfolya

mon az iskola lehetőséget kinál a gépíró

szövegszerkesztő szakmai vizsga letételére

(4 év)

II. Szakiskolai képzés 8. osztályt

végzettek számára:

Agrár szakteriilet:
4. Mezőgazdasági szakmacsoport

- gazda (2+2 év)

- állattenyésztő (2+2 év)

- lótaI1ó és tenyésztő (2+2 év)

5. Élelmiszeripari szakmacsoport

- pék-cukrász (2+ 3 év)

- tejtermékgyáI1ó ((2+2 év)

- húsipari termékgyáI1ó (2+2 év)

Gazdasági szolgáltatási szakteriilet:
6. Vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport

- Szakács (2+ 3 év)

- Pincér (2+3 év)

Műszaki szakterület:
7. Faipari szakmacsopOI1

- épület asztalos (2+3 év)

III. Nappali tagozatos felnőttoktatás

Érettségire felkészítő oktatás

Képzési idő: 3 év. Idegen nyelvi oktatás:

angol vagy német. (Mindazon fiatalok

részére, akik a 16. életévüket betöltötték

és legalább a 9. évfolyamot sikeresen

befejezték)
IV. Érettségizettek részére

Szakképzés
- Lovastúra-vezető (2év)

Felső/okú szakképzés
Képzési idő: 4 félév

- Agrárkereskedelmi menedzser-asszisztens

- Hulladékgazdálkodási technológus

- Vadgazdálkodási technológus

A képzés kredit rendszerű, félévenkénti

vizsgákkal. A főiskolák a kreditpontok

33 %-át elismerik, tehát a főiskolai tanul

mányok könnyebbé válnak. Idegen nyelvi

oktatás: angol és német nyelven tÖI1énik.

Katona György gumijavító

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

Akciós gumik!

árusítása mindenféle gépjármühöz.
Szerelés, javítás, centírozás!

Új GUMIABRONCSOK

legutóbbi gyomaendrődi versenyen
augusztusban 42 versenyző nevezett be
az ország minden részéből, sőt két
hajómodellező Ausztriából érkezett. A
42 versenyzőből 8 gyomaendrődi

igyekezett irányítani a hajókat, s a
nagy igyekezet meghozta a gyümölcsét
is: Krasznai Attila második lett, László
Mihály a gőzhajó kategóriában a har
madik helyen végzett, míg ifj.
Krasznai Tamás az első helyet szerezte
meg az ifjúsági kategóriában. Az
országban egyébként idén 10 alkalom
mal és helyen rendeztek hajómodell
versenyt, s ezek közül a gyomaendrődi

az egyik legjelentősebbnekmondható.
A klub 30. évfordulója alkal

mából október 22-28. között modell
kiállítást rendez Endrődön a
Közösségi Ház nagytermében.

Gyomaendrődön

az Ifjúsági Itp-n 72 m2-es,

2,5 szobás
lakás garázzsal eladó.

Érdeklődni telefonon:
20/374-4122

szobeszed@index.hu

Idén ünnepli alapításának 30. évfor
dulóját a Székely Mihály Modellező és
SportkJub. A szarvasi születésű

repülőgépszerkesztő szakember nevét
viselő gyomaendrődi klub 1977
október J 5-én alakult, akkor még szak
körként működött Endrődön az
általános iskolában. Az akkori MHSZ
keretén belül működő szakkömek már
a kezdetekkor 15 lelkes tagja volt és
vitorláshajók építésével, valamint
versenyzéssel foglalkoztak.

Blaskó János a szakkör és a klub
alapítója lapunknak elmondta, hogy
eleinte az iskola kollégiumának
padlásán ragaszgatták amodelleket,
majd az új iskoalépület elkészültével
megüresedett a Déryné Művelődési

Ház udvarán lévő gyakorlati műhely.

- Ekkor kerültünk oda, és azóta is
ott vagyunk - mondja Blaskó János.

Jelenleg 25 tagja van a klubnak,
vannak köztük iskolások, de már 50 év
felettiek is. Továbbra is az élethű hajó
modelleket készítik, de foglalkoznak
autómodellekkel és repülőgépmo

dellekkel is. Az utóbbi hét évben rend
szeresen rendeznek országos szintű

versenyeket, előbb a Templom-zugon,
majd a Bónom-zugi holtág vizén. A
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DISZNOVENY
UDVAR
Endrőd, Hidfő u. 12.
az endrődiKörös hídnál
Nyitva: hétköznap 8-17-ig,

hétvégeken 8-12-ig
Telefon: 70/229-0909

AJÁNLATAINK:
tuják, díszcserjék,
évelős virágok,
egynyári virágok,
virágládák, kaspók,
virágföld

SZAKTANÁCSADÁS
KERTÉpíTÉS
TóÉpíTÉS

A RAGYOGÓ MOSOLY
MAGABIZTOSSÁ TESZ!

w--J. szépn;IIl~1Jl elég á III/odozlli. teJllli is kell (;rte!
~-:! szépet IleIlI eleff,; csodá h zi. II/Pg is kell 6rizlll~

hogyegyiitt élhessii Ilk (l széppell .,

FOGSZABÁLYOZÁS
Kivehető és rögzített készülékek teljes

választéka az Ön igényeinek xnegfelelően!

..... Nyelv felöli fog:e-zabályozá:e-
..... \iilágújdon:e-ágnak :e-zámító DA..1VION technika

- jelent6:e-en lerövidíti a kezelé:e-i időt

FOGFEHÉRÍTÉS
Ragyogóan fehér fogak 30 perc alatt!

Alost m;"dl''- Be.. 'oad lúmpásfogfe"érílé. ·"C~
gyémá"tköl'CS ara,,_ . fogék. ;:.erl a.iá"déko~ll"k!
TELJES 'ÖRŰ FOG.'SZ TI ELL'T:S

Ózonkezelés ..... Fogékszer ..... Prevenció
Gyerrnekfogászat ..... Szájsebé:e-zet

Irnplantológia ..... Lézerterápia

DR. BÉKÉS FOGÁSZAT
5500 GY'ornaendrőd,Kossuth u. 30.

Bejelentkezé:e-: (66) 386-532 ..... info Cfydrbekes.hu

VIRÁGDOLT
Gyomaendrőd,Petőfi u. 2.

Telefon: 66/386-523

rtyci ri
vi rcigvcisci r!
Esküvőicsokrok készítését vállaljuk!



Nálunk menet
özben is változtathat!

5
KIVITELEZÉS • HÖSZIGETELE

GIPSZKARTON SZERELÉS • ZSINDELYEZÉS
Gipszkarton 9,5 mm: 1060 Ft/tábla • Gipszkarton 12,5 mm: 1180 Ft/tábla

Gipszk. impregnált 12,5 mm: 1940 Ft/tábla· Estrich beton 681,-/40 kg

HŐSZIGETELŐ AKCiÓ!
Már bruttó. 1535 Ft/m2·tól

Fagyálló csemperagasztók 860 Ft/zsák·tól • Tetöfóliák 80 Ft/m2-töl
OSB lapok már 2250 Ft-tól! • Ajtók, ablakok (fa, műanyag)

Bejárati ajtó már 48.000 Ft·tól!

Térburkolók már 1980 Ft/m2 áron!
_'C1~:;-1 Áraink áfás árak

Prokoncept
energiatakarékos épitési rendszer

kétoldali h6szigetelessel
• SO-70%·..kal kevesebb fÜ1ésl

költség· Höhídmentes szerkezet

Gyo.....aendrőd, Hősök útja S1.
Telefon: 66/282-440, Mobil: 30/332-6075,30/627-8234

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

Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek.
A részletekről érdeklődjön az OTP
gyomaendrődi fiókjában !

otp
Megbi unk egymdsban
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FOGAS KÉRDÉSEK

Fogfájás
Egy kínzó fájdalom históriája I.
"Egy középkori város piacterén egy

pompás ruhába öltözött sarlatán azzal
kérkedik, hogy fájdalom nélkül tud fogat
húzni. A cinkosa miközben előre lép, úgy
tesz, mintha vonakodna. A sarlatán pedig
kihúz egy fogat, és a magasba emel egy
véres zápfogat, hogy mindenki láthassa.
A fogfájástól szenvedőket csakhamar
ráveszik, hogy váljanak meg a pénzüktől

és a foguktól. Nehogy a többieket
e!riasszák, dobok és trombiták hangja
nyomja el a kiáltozásokat. Lehet, hogy
napokon belül súlyos vérmérgezés lép fe!
az áldozatoknál, de addigra a sarlatán már
messze jár."

A fogfájás áldozatai közül ma már csak
keveseknek kell ilyen szélhámosokhoz
fordulniuk. Napjainkban a fogorvosok
kezelni tudják a fogfájást, és gyakran
meg tudják előzni a fogak elvesztését.
Ennek ellenére sokan féJnek fejkeresni a
fogorvost. Ha egy pillantást vetünk arra,
hogyan próbálták eleinte a fogorvosok
enyhíteni a betegek fájdalmát, talán
segíthet átértékelni a mai fogászatot.

Királyi méltóságok is szenvedtek tőle.

Bár r. Erzsébet Anglia királynője volt, a
fogfájástól ő sem menekült meg. Egy
német látogató felfigyelt a királynő

fekete fogai ra, és a következőőket

mondta: "Úgy tűnik, ez egy olyan
fogyatékosság, melyre hajlamosak az
angolok, mivel túl sok cukrot
fogyasztanak." 1578 decemberében éjjel
nappal fogfájás gyötörte a királynőt. Az
orvosai azt tanácsolták, hogy húzzák ki a
beteg fogait, de a királynő nem engedte,
mert félt az ezzel járó fájdalomtól. Hogy
bátorítsa őt, John Aylmer, London
püspöke a királynő szeme láttára
kihúzattatta az egyik saját fogát!
(Bizonyára egy olyat, amelyik már
szuvas, fekete volt.) Ez hősies tett volt,
mivel az idős férfinak már alig volt foga.

Akkoriban ha a köznépből valakinek ki
kellett húzni a fogát, a borbélyhoz ment,
vagy esetleg a kovácshoz. De amint egyre
több embemek állt módjában kifizetni a
cukrot, a fogfájás is elterjedt lett, és így
egyre nagyobb lett az igény olyan képzett
személyek után, akik tudnak fogat húzni.
Ezért néhány orvos kezdett érdeklődni a

beteg fogak kezelése iránt. Azonban
önmagukat kellett képezniük, mert a
hozzáértők féltve őrizték szakmai
titkukat.

Mintegy száz évvel Erzsébet kora után
XIV Lajos uralkodott Franciaország
felett. Életének legnagyobb részében
fogfájás gyötörte, és 1685-ben a bal
oldalon lévő összes felső fogát ki kellett
húzni. Néhányan azt állítják, hogy a
király fogbetegsége magyarázatot ad az
abban az évben meghozott véres
döntésre, mellyel érvénytelenítette a
vallásszabadságot Franciaországban.

XIV Lajos fényűző életmódja Párizs
előkelő köreire is hatással volt, ez pedig
gyorsan a fogorvosi hivatás megszü
letéséhez vezetett. A divatos
megjelenéstől függött, hogy valaki
sikeres-e a királyi udvarban és a felső

körökben. Tehát nem azért volt igény a
műfogakra, hogy könnyebben tudjanak
enni, hanem a jó megjelenés miatt.
Ez azt eredményezte, hogya orvosoknak
egy új csoportja jött létre, az előkelő

pácienseket kezelő fogorvosol<.
Párizsban Pierre Fauchard volt a
legkiválóbb fogorvos, aki a francia
flottánál tanulta meg a sebészi
beavatkozások elvégzését. Szakítva a
szakmai titkok megőrzésének hagyo
mányaival l728-ban könyvet írt minden
általa ismert beavatkozásról. Ezért
nevezik őt a "fogászat atyja"-nak.
Foghúzáshoz már nem a földre ültette
pácienseit, hanem kifejlesztett egy
speciális széket, és már ötféle fogót is
használt. Kifejlesztett egy fúrót és olyan
eljárásokat, mellyel be lehet törnni a
fogban keletkezett lyukakat. Rájött,
hogyan lehet betörnni a gyökércsatornát,
és hogyan kell műfogakat illeszteni a
foggyökérhez. Ezzel megalapozta a
fogászatot, mint hivatást. Rohamos
fejlődés indult el!

George Washingtonnak mire elnök lett,
már egyetlen foga sem volt. Elefántcsont
protézist hordott! De eITől és a fogszúról
majd a következő részben.

Dr. Békés Annamária
és csapata

www.drbekes.hu
66/386-532

Ahosszú és
egészséges életért

Az orvosokból álló Kor Kontroll
Társaság első alkalommal tavaly tartott az
Endrődi Közösségi Házban egészség-napot,
az idén szeptember 8-án immár a második
hasonló rendezvényt szervezték meg. Az
emeleti nagyteremben neves egészségügyi
szakemberek beszélgettek az egészséges
életmódról, a lélek és a test összefüggéseiről.

A földszinti nagyteremben az
érdeklődőket szürővizsgálatok várták,
megmérethették koleszterinszintj üket,
vérnyomásukat, vércukor szintjüket, illetve
testtömeg-indexüket. Közel négyszáz
érdeklődő volt kiváncsi az eseményre.

A taIk-show jellegű beszélgetésben B.
Király Györgyi, a Kor Kontroll Társaság
elnöke, dr. Balogh Sándor, az Országos
Alapellátási Intézet igazgatója, dr. Tóth János
diabetológus, Bősze Valéria, pszichológus,
Dr. Bakanek György életmód-tanácsadó és
Zelenák Zoltán, a Helpbox alapítója vett
részt. B. Király Györgyi, a Kor Kontroll
Társaság elnöke hangsúlyozta, a fizikai
érintés és a kacagás védi az egészségünket,
ugyanis ezek erősítik a védekező

rendszerünket. Dr. Bakanek György
kifejtette, az egészség felelősség, de nem
orvos, hanem a páciens felelőssége.

Felelősséget úgy vállalunk, hogy törődünk az
egészségünkkel.

Minden betegség hátterében lelki
tényezők állnak. Ezért fontos, hogy szeretetet
adjunk. Szeretetet öt síkon nyújthatunk:
szóval, érintéssel, idővel, ajándékkal és
szolgálattal. Ha szeretünk valakit, azt szóval
is fejezzük ki I Mondjuk meg a
házastársunknak, a gyerekeinknek, hogy
szeretjük! A kamasz fiúnknak is
megsimogathatjuk a vállát, a tarkóját.
Töltsünk időt azzal, akit szeretünk!
Gyerekeinknek ne azzal akarjuk kimutatni a
szeretetünket, hogy mindent megveszünk
nekik, hanem úgy, hogy sokat vagyunk
velük.

Az ember számára a legnagyobb veszélyt
a túlsúly, a mozgáshiány, a stresszre adott
helytelen válasz, a túlzott alkoholfogyasztás
és a dohányzás jelenti.

Kesztyíís Ferenc az árverésre bocsátott
virágcsendéletét Gyomaendrőd önkonnány
zata ötvenezer forintért vásárolta meg. Az
összeget a szervezők megtoldották a tombola
bevételével, és az így összegyűlt 140 ezer
forintot átadták a férje halála után három
gyermekét egyedül nevelő Valent
Zoltánnénak, aki elmondta, a 140 ezer
forintot házuk csinosítására, ruházkodásra és
számítógépük fejlesztésére fordítják.

Molnár Lajos
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Kertbarátok kiállítása
Szeptember 20-21-22-én tartották Gyomaendrődön a Katona

József Művelődési Köupontban vándorkiállításukat a gyomaendrő

di, szarvasi és kondorosi Kertbarát Körök. A kiállításhoz csatlakoz

tak a gyomaendrődi óvodák és általános iskolák csodaszép és ötletes

termésbábjaikkal, valamint Tímár Ernőné virágkötő, a Bethlen

Gábor Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium és a

Gazdabolt. A kiállításon terméseket, virágkölteményeket, meserész

leteket bemutató kompozíciókat, valamint mezőgazdasági ter

mékeket tekinthettek meg a látogatók. (Fatónk a megnyitón készült.)

Gyomai majorettek a lengyelországi EB-én
Nívódíjas műsor Békéscsabán

A gyomaendrődi Színfolt Majorette Junior korosztályban szóló botos
Csoport ismét részt vett a kategóriában Arnótszky Judit 8.
Lengyelországban megrendezett valamint a Baráth Beáta - Knapcsek
Európa Bajnokságon szeptember 7-9 Kitti pompon páros senior korcsoport
között. Hat ország 54 csapata ban szintén 8. helyezett lett. Hatodik.
versenyzett egymással 3 korcsoportban helyen végzett a senior pompon
és 10 kategóriában. Magyarországot 7 kategóriában induló miniformációs cso
város majorette csoportjai képviselték. port és Nyíri Dóra - Knapcsek Kitti

A Színfoltból a seniorok senior botos szamba párosa is. Az
versenyeztek több kategóriában. Név együttes művészeti vezetője: Hunya
szerint: Arnótszky Judit, Baráth Beáta, Jolán. A nemzetközi verseny előtt a
Cserenyec Kinga, Diószegi Mónika, XXI. Zenit Fúvószenekari Találkozón,
Fülöp Zsanett,Gergely Viktória, Hajdu augusztus l8-án Békéscsabán a Színfolt
Tímea, Knapcsek Kitti, Kis Viktória, Majorette Csoport megkapta a kiváló
Nyíri Dóra, Polányi Aliz, Polónyi műsor nívódíját Monti Csárdás című

Vivien és Szűcs Ivett. koreográfiáért.

18. bridzsverseny
Szeptember 3. hetében jól sike

rült Nemzetközi Bridzsversenyt

volt városunkban. A 18. alkalom

mal megrendezett Kner Bridzs

Kupa sikeréhez nagymértékben

hozzájáru1t a 125 éves Gyomai

Kner Nyomdának a szponzorálása.
A díjakat Zöld Sándor adta át,

aki a Gyomai Kner Nyomda

alapítójának dédunokája.

~~ Papírdoboz
i~llOBQ2sY~

• Stancolt és hagyományos
papírdoboz gyártása!
• Staneaforma készítés!

Gyomaendrőd, Hársfa u. 8/1.
Tel./fax: 66/282-095, 20/9142-122

Könyvelőiroda vállal könyvelést,
továbbá bevallások készítését.
Iroda: Gyoma, Bocskay u. 59.

(volt gombüzem)
Telefon: 610-496

Mobil: 70-513-3045

Francia nyelvtanár
korrepetálást, felzárkóztatást,

nyelwizsgára felkészítést vállal.
Telefon: 70-276-2329

Könyvelő iroda keres
gyakorlattal rendelkező munkatársat.

Fényképes szakmai önéletrajzát
Szabő Oktaker Bt.

5500 Gyomaendrőd, Pf 42.
címre küldje.
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Az aradi Szabadság-szobor kálváriája
2007. október

Előzmények

Az 1849. október 6-i kivégzés napjától
az aradi vértanúk emlékezete örök
mécsesként ég a magyar emberek
jeikében. A gyász és könnyek nemcsak a
zsarnokság elleni küzdelemben eleset
teknek valamint Haynau vak bosszújának
következtében kivégzetteknek, hanem egy
elveszett álom, a polgári forradalom és
szabadságharc elbukása miatti mély
csalódásáé is. Aradon a "vértanúk vérétől

megszentelt haza földjén" örök tanúságul
emlékoszlopot akart állítani a városi
közgyűlés, majd Atzél Péter polgánnester

elnökletével meg is alakították az
emlékoszlop bizottmányát.

1867-1925
A kezdeti szervezés nem biztatott

gyors sikerrel, mivel országszerte
mindenütt szobrokat akartak állítani, így
az erre elkülönített források már
kimerülőben voltak. Mivel a remélt
százezer forintos szoboralap nem gyült
össze, ezért a közgyűlés javasolta, hogy tíz
évvel halasszák el megvalósítást.

A fordulat emlékmű ügyben akkor
következett be, amikor Atzél Pétert 1876
ban megválasztották főispánnak és a
bizottság elnökségét Salacz Gyula
polgánnesterre ruházta át.

1877. július 5-én a szobortervre
pályázati felhívást szerkesztettek, és hazai
valamint külföldi lapokban meghirdették.
A bíráló bizottság 1878. december 21-én
az első díjat " A haza minden előtt"

jeligéjü munkának ítélte oda. A
szoborcsoport alkotója Huszár Adolf 250
könnöci aranyat érdemelt.

Huszár Adolf az ország legismertebb
szobrászművészevállalta, hogy eleget tesz
a szakbizottság feltételeinek és a jelzett

hiányosságokat haj landó kijavítani. Sajnos
1885. január 21-én bekövetkezett hirtelen

halála m.egakadályozta világraszóló
munkájának befejezésében.

Az országos képzőművészeti

szövetség javaslatára a szoborbizottság a
27 éves Európa szerte híres Zala Györgyöt
bízza meg a vértanúemlékmű

befejezésével.

Zala 1885. október 6-án kezdte el
munkát és az eredeti terveket módosítva,
saját művészi alkotásává formálta a
szobrot. Először az Ébredő szabadság
alakja készült el ! 886 tavaszán, ezt a
Harckészség és az Áldozatkészség követte
1887 nyarán. A végére maradt a Haldokló
harcos, illetve a csoport főalakja, a
Hungária.

A Szabadság-szobor felavatása
Az 1890. október 6-i ünnepély

felejthetetlen emlék maradt a
részvevőknek. A politikusok, hldósok,
írók, képzőmüvészek, újságírók, vértanúk
leszánnazottai mellett több mint 25 ezer
magyar lehetett jelen a hivatalos
leleplezésen. Meghívóval tisztelték meg
Kossuth Lajost, Munkácsy Mihályt. Zichy
Mihályt és még sokan másokat.
Gondoskodtak a vendégek megaján
dékozásárói, ehhez aranyból, ezüstből,

valamint bronzból verettek emlékérrneket.
A szobrot az aradi Nemzeti Színház
mögötti Szabadság téren állították fel.
Salacz Gyula polgármester beszéde alatt
lehullt a lepel a szoborcsoportról, s az
énekkarok a Himnuszt énekelték.

Román hatalomátvétel
1919. május 17-én vonult be a román

hadsereg és átvette Arad város felett a
fennhatóságot. A prefektus 1919. október
10-i rendeletében felszólítja a
polgárn1esteri hivatalt, hogy bontsa le a
szoborcsoportot. Jndoklás:"miután a
város Romániához tartozik, a szobornak itt
helye nincs ". Hosszas huzavona u tán
először bedeszkázták a szoborcsoportot,

hogy ne lássák a magyarok történelmük
legszebb szoborcsoportját, majd a román
belügyminisztérium 1924 októberében
elrendelte a szobor szakszerű lebontását és
óvatos elszállítását aKultúrpalotába.

1925. július l-én megkezdődött a
bontás, először leszedték a faburkolatot s
jutott néhány perc, újból látható volt az
egész szobor méltóságos teljessége, de
csak rövid ideig, mert Hungária főalakját

leterítették sárga takaróval. A katonaság
nagy erőkkel vonult ki feleslegesen a
bontást biztosítani. Ott csak fájó szívü igaz

magyar emberek könnyeivel talál
kozhattak ...

A román "Tribuna Noua" lap a bontás
után míndjárt javasolta, hogy a vértanúk
szobra helyére Iancu Avram hatalmas
szobrát kell emelni, amely "ezerszer
nagyobb lesz, mint azok a kövek és
bronzok voltak, amit onnan eltávolitottak."
A lebontott szobrokat egy elhagyatott
lovardába raktározták el.

1949-1988
Románia és Magyarország ekkor már

szocialista államok voltak, így a proletár
internacionalizmus és a baráti együtt
müködés jegyében elrendelték a szobor
visszaáll ítását.

A munkálatokat el is kezdték 1956
nyarán azonban 1956-os forradalom után a

román nacionalizmus, a nemzetiségek
üldözése állampolitika lett Háromszáz

román értelmiségi aláírta azt a tiltakozást,
amelyet a Román Kommunista Párt
Központi Bizottságához küldött, és
amelyben kifejtették hogy a Szabadság
szobor román nép, a román nemzet
ellenséges szimbóluma ...

A szobor rabsága tovább folytatódott,
titokban átszállították az UTA tér melletti
üres telekre. Amikor azonban erre a telekre

nyomdát kezdtek építeni a szobrokat az

aradi várba a bástyák közé, a vár sáncba
szállították, ott több mint negyven évet

raboskodott.
1989-2003
Pozitív fordulatot a kommunísta román

rezsim megdöntése hozta 1989-ben. Az
RMDSZ Arad megyében megkezdte a
tárgyalásokat a város vezetőivel a szobor
felállításáról. Voicila Valentin, a
karácsonyi forradalom vezetője, amegye

akkori ideiglenes prefektusa a városháza
előtti teret látta megfelelő helyszínnek. A
becsületes román ember, színésznek IS

kiváló volt, aki hisz Istenben és a

demokráciában, nagyra becsüli a

magyarokat, s nem volt kenyere a

soviniszta uszítás.

A SZObOl'csoport felállítása elé azonban

egyesek akadályokat gördítettek. A román
Honvédelmi Minisztérium telex útján
utasította az aradi várparancsnokot, hogya
szoborcsoportot adják ki a városnak. A
katonatiszt azonban előbb arra hivatkozott,
hogy a szobrok megközelítése a
lőporraktár közelsége miatt veszélyes. (A
katonatisztek mind tagjai voltak aVatra

Romaneasca pártnak.)

Az RMDSZ 1996-os kormányra

kerülésével 3 évig tartó tárgyalássorozat

eredményeként 1999. október l-jén a

szobrokat kiadták a várból az aradi

minorita rendháznak. A város minden

magyar templomának tornyában egyszerre
szólaltak meg a harangok. A szoborcsoport
kiszabadult a vár rabságából.

2004 április 25.
A szoborcsoportot ezen a napon délben

avatták fel másodjára az ünnepségen

résztvevők. A Szabadság-szobor vissza

állításának ügye a magyarok és románok

megbékélésének és önbecsülésének az

ügye is. A szoborcsoport emléket állít

egész Európa szabadságeszméjének.
A Szoborcsoport a világörökség egyik

legszebb alkotása, soha nem volt

románellenes, bűn volt lerombolni!
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Az idősek világnapján

Ilyen világot élünk...(?)

. ,: Levélcímünk: Szó·Beszéd Szerkesztőség e
5500 Gyomaendrőd, Pf. 48.

Egy állampolgár a közelmúltban levélben fordult egy közeli kisváros
képviselő-testületéhez, melyben kéri, hogy az egyik önkormányzati intézmény
nagyhatalmú vezérét mentsék fel állásából, mert szerinte azt méltatlanul tölti
be. A derék polgár demokratikus jogait gyakorolva leírta, hogy az igazgatónak
része nincs a munkában, csak jelenléte. Gyakorta az irodája mélyén horkol, s
piheni ki a lumpolás fáradalmait. Ha nem alszik, akkor zenét hallgat...

Ajól értesült levélíró leírta, hogy annak idején szerinte nem a rátermettebb
pályázó kapta az igazgatói állást, hanem ez a seggnyaló, akinek már korábban
odaígérték a beosztást.

A levél írója megemlíti azt is, hogya vezér és társai munkaidő után az
intézmény udvarán szórakoznak és arra is lusták, hogy az épületbe bemen
jenek vizelni. Az udvar közepén lévő fa alá jártak, ahonnan rendkívül erős

húgyszag áradt a nyári melegben.
A panaszos polgár kéri a képviselő-testületet, hogy az igazgatót azonnal

mentse fel munkájából és fegyelm ileg távolítsa el.
Hogy az eset áftalános-e mai világunkban, azt nem tudom... ?

Domokos László
országgyűlési képviselője

Aszociális válság mélyül
A helyzet
A kormány egészségügyi ámok

futásának eredménye: csődbe jutó
kórházak, megszünő kórházi osztályok,
hosszú várólisták, vizitdíj, kórházi
napidíj, bizonytalanságba került
orvosok, ápolók és betegek.

A kormány egészségügyi ámokfutása
a csecsemőhalálozás drámai emel
kedéséhez, az infarktusok számának
erőteljes növekedéséhez, a légimentés
sorsának elbizonytalanodásához és a
mentőszolgálat csődközeli állapotához
vezetett.

A kormány szétverte az egész
ségügyet, de ezzel nem voltak hajlandók
szembenézni, csak az érdekelte őket,

hogyan tehetik rá a kezüket az emberek
egészségügyi befizetéseire.

A paktum
Egészen elképesztő, hogy profit

orientált biztosítótársaságok, azaz
magáncégek mondják meg, hogy mi
legyen a sorsa az emberektől állami
kényszerítő intézkedésekkel, azaz adók
módjára beszedett egészségügyi
befizetésekkel.

A kormánykoalíció pártjai 2007.
szeptember 24-én paktumot kötöttek,
melyre senunifajta felhatalmazást nem
kaptak az emberektől. Ennek
következtében több járulékot kell
fizetniük az embereknek, újabb kórhá
zak fognak csődbe menni, a várólisták
pedig még hosszabbak lesznek.

A Fidesz lépései
Az egészségbiztosítás privatizációja

rossz az embereknek, ezért a következő

polgári kormány meg fogja szüntetni
azt. A következő polgári konnány meg
fogja szüntetni azt az egészségügyi
rendszert, mely hosszú várólistákhoz,
kórházbezárásokhoz és j árulékeme
léshez vezet. Az erős Magyarország
nem kér abból az egészségügyi
rendszerből, amelyben nem jog, hanem
kiváltság a megfelelő szintű egész
ségügyi ellátás. Annak érdekében, hogy
a Fidesz készen álljon minderre, már el
is készült a nemzeti egészségbiztositásra
vonatkozó koncepciónk, melynek társa
dalmi egyeztetése hamarosan megkez
dődik.

Domokos László
a Békés Megyei Közgyűlés

elnöke

hogy a hosszú évek kemény munkája
után megkapják azt az anyagi és
erkölcsi támogatást, amellyel örömteli
életet élhetnek.

Nemcsak ezen a napon, hanem
núndig meg kell tenni mindent azért,
hogy érezzék:, fontos részei az
életünknek és nem hagyjuk magukra
őket. Ez azért is nagyon fontos, mert
most ők a megszorítások legnagyobb
vesztesei. A gyógyszerek árának
emelkedése, a vizitdíj, a rezsiköltségek,
az élelmiszerárak növekedése őket SLijt
ja leginkább. Nem hagyhatjuk, hogy
kiszolgáltatottságuk tovább növeked
jen. Meg kell állítani az időseket SLijtó
intézkedések bevezetését'

Szüleink, nagyszüleink mosolya és
gondoskodása most is rengeteg erőt

sugároz felénk, az okitartásuk,
szeretetük felbecsülhetetlen kincs szá
munkra. Köszönettel tartozunk a
hosszú évek alatt végzett becsületes
munkáért és jó egészséget, tartalmas.
boldog életet kívánunk núnden idős

embertársunknak'

Az Idősek Világnapján szeretettel
gondolunk mindazokra, akik egy
hosszú élet munkáját és rengeteg
tapasztalatát tudhatják maguk mögött.
Minden évben egyszer köszöntjük őket,

de szeretetüket, bölcsességiiket az év
núnden napján érezzük. Ők hordozzák
generációkon keresztül azokat a ta
pasztalatokat, hagyományokat, melyek
be vannak kódolva valamennyiünk gén
jeibe. Figyelnünk kell rájuk, hiszen ők

azok, akik végigélve egy örömökkel és
küzdelmekkel teli életet, az idős kor
bölcsességével már helyre tudják tenni
a dolgokat és tudják mi az a jó, amit
tovább kell ac/ni és nú az a rossz. amit
el kell kerülni az utánuk jövő generá
cióknak.

A mi feladatunk, hogy idős

embertársaink számára olyan
életkörülményeket biztosítsunk. mely
lehetővé teszi számukra az öregkorhoz
méltó deríís életet. A család gondos
kodása mellett a társadalomnak is nún
dent meg kell tenni azért, hogy a
megérdemelt pihenés éveiben megkap
ják mindazt a támaszt, mely megszépít
heti, teljesebbé teheti napjaikat.
Vigyáznunk kell rájuk, segíteni őket,



szoba
eladó.
Érd.:

HÁZ, LAKÁS
2 szobás. fürdőszobás ház kis

udvarral eladó. Irányár: 5,7 millió
Ft. Érd. 70/336-1172

Öregszőlőben a Szőlőskert u.
18. sz. alatti fürdőszobás ház
eladó. Érd.: 66/280-191. 20/490
7557

Gyomaendrőd központjában.
800 mO-es portán kivül-belül
tej lesen frissen fel új ított,
hőszigetelt 160 m'-es 3 szoba. 2
fé Iszo ba-ha II os összkomfortos
családi ház+önálló 40 m'-es
öszkomfortos lakrésszel együtt
eladó. Vállalkozásra, ipari
tevékenységre is alkalnias. Ir. ár:
18,5 millió Ft. Érd.: 70-566-3938

Öregszőlőben 2 szob{ls.
fürdőszobás, központi fütéses ház
eladó. Érd.: 70/261-4329,
70/7732-949

Endrődön a Blaha úton 2
szobás, ebédlős kockaház
melléképülettel eladó. Azonnal
beköltözhető. Érd.: 20/537-5919

Gyoma központjában, Tompa
u. 6. sz. alatt igényesen kialakított,
2 szintes, hőszigetelt családi ház
alacsony rezsivel, garázzsal,
melléképülettel, ipari árammal
eladó. Érd.: 30/342-2869

100 m'-es, 3
összkomfortos családi ház
Irányár: 8,8 miii ió Ft.
70/943-8212

Magtárlaposon, sorházban 5
szobás, 2 fürdőszobás ház
garázzsal. beépitett konyhával.
parkositott kerttel eladó. Irányár:
17.9 millió Ft. Érd.:70/932-5645

Endrődön a Fő úton 4,5
szo bás, tetőtérbeép itéses család i
ház garázzsal, alsó épülettel, ipari
árammal eladó. Érd.: 30/525-6611

Gyomán, az Arany J. u. 16. sz.
alatt 4 szobás, összkomfortos ház
eladó. Érd.: a helyszínen.

Endrődön a Csillagos u. 2. sz.
alatt 2 szobás, összkomfortos
kertes ház eladó. Irányár: 6 millió
Ft. Érd.: 66/216-926

Endrődön' a ligetben szépen
felújított ház eladó. Irányár: 9,5
millió Ft. Érd.: 20/9771-414.
20/9918-375

Sürgősen eladó Gyoma-
endrődön részben felújitott kertes
ház nagy portával és
melléképületekkel. Ár: 4,7 millió
forint Érdeklődni: 06-70/569-1352

Gyomán teljesen felújított
kockaház 3 szobával, 2 garázzsal,
melléképülettel, parkositott
telekkel eladó. Irányár: 12 míllió
Ft. Érd.: 66/283-943. 20/227-6536

Gyomán 2 szobás
összkomfortos ház, valamint 1,5
szobás fel új itásra szoruló

gázkonvektoros ház eladó.
Irányár: 4,4 és 1,5 millió Ft. Érd.:
Gárdonyi u. 73. 30/579-3362

Gyomán 3 szobás, 2 konyhás
téglaépítésü, sátortetős ház
pad lástérbeépítési Iehetőségge1
eladó. Irányár: 10,5 millió Ft. Érd.:
66/280-196

Gyomán a Zrínyi u. 34. sz.
alatt 3 szobás. tetőtérbeépitéses

ház eladó. Irányár: 14 millió Ft.
Érd.: 70/203-3726

Gyomán a Kálvin u. 42. sz.
alatt padlásteres családi ház nagy
portával eladó. Irányár: 12,5 millió
Ft. Érd.: 20/774-6921

Gyoma központjában a Fő és
Ipartelep útak sarkán lévő családi
ház nagy portával sürgőősen eladó.
Érd.: 70/261-0648

A Napkeleti utcában 2 szobás
gázfltéses családi ház nagy
telekkel, mel1éképületteJ eladó.
Irányár: 4 millió Ft. Érd.: 62/442
858, 30/230-7967

3 szobás kertes ház eladó.
Érd.: 66/284-196

Endrődön, a Zrínyi I. utcában
vízparti telek, felújitandó 70 nm-es
házzal eladó. Gáz, víz , villany.
csatorna a kapun belül van. 1,8
millió Ft. Érd.: 20/2528272

Endrődön a Lábas utcában
kiadó 3 szobás összkomfortos
bútorozott ház. Érd.: 20/252 8272

A Körgát u. 3. sz. alatti 3
szobás családi ház eladó. Érd.:
30/489-7123

Endrődön a Kürt út 15. sz. alatt
lebontásra való ház sürgősen

eladó. Érd.: 20/334-6032
Endrődön a Rózsahegyi K. u.

l. sz. alatt szép, csendes helyen
csaádi ház eladó. 20/261-5736

Sürgősen eladó Gyomaend
rődön részben felújított kertes ház
nagy portával és mellék
épületekkel. Ár: 4,7 millíó forint
Érdeklődni 06-70/569-1352

Ház 8 hold földdel, ístállóvaI,
melléképületekkel eladó. Irányár:
13 millió Ft. Érd.: 70/500-9160

Gyomán a Petőfi ll. 15. sz. alatt
ház eladó. Érd. 30/856-5706

Az Október 6. Itp.-en erkélyes
1.5 szobás 4. emeleti lakás eladó.
Irányár: 5,2 millió Ft. Érd.:
30/6376-831,66/285-702

Az Ifjúságí Itp.-en 2,5 szobás,
fóldszinti, gázkonvektoros lakás
garázzsal, vízpart közelében eladó.
Érd.: 70/260-9260

A Vásártéri ltp.-en 1+2
félszobás lakás eladó. Irányár: 8
millió Ft. Érd.: 20/243-8236

Az Október 6. Itp.-en
fcildszinti, 2 szobás lakás eladó.
Irányár: 6,3 millió Ft. Érd.:
66/284-140

A Vásártéri ltp. 28./a/5. sz.
alatt hosszú távra 2 szobás lakás
kiadó. Érd.: 70/321-2265

KERT, TELEK
Liget fürdőhöz közel nyaraló

eladó. Ugyanitt gáz:ttizhely
palackkal. boroshordók eladók.
Érd.: 66/38Cí-954

A Kecsegés-zugban vizparti
telek 967 m', stéggel, hétvégi
házzal, fúrott kúttal. horgászati
joggal eladó. frányár: 5 millió Ft.
Érd.: 70/388-9007

A Kecsegés-zugban 960 m'-es
gyümölcsös horgászati joggal
eladó. Irányár: 2,1 millió Ft. Érd.:
66/386-808

A Bónom-zugban egymás
mellett 2 db vízparti telek stéggeJ,
horgászati joggal eladó. Irányár:
1,6 míllió Ft. Érd.: 66/285-392

A Síratói-holtágnál 800 m'-es
vízparti telek eladó. Irányár: 480
ezer Ft. Érd.: 30/600-9901

Gyomán a Zrínyi M. u. 4311.
sz. alatti épitésí telek sürgősen

eladó. Irányár: 13 míllió Ft. Érd.:
30/346-2190

A Harcsás-zugban 500
négyszögöl szántóföld eladó.
Irányár: 120 ezer Ft. Érd.: 62/442
858

A Pocos-kertben 2290 m'-es
kert kúttal, villannyal eladó.
Ugyanitt terménydaráló eladó.
Irányár: 300 ezer Ft, 10 ezer Ft.
Érd.: 70/776-8670

A Pocos-kertben rendezett
kert, gyümölcsfákkal, fúrott kúttal
eladó. Irányár: 190 ezer Ft. Érd.:
20/492-1427

JÁRMŰ
1300-as Suzuki, fehér. frissen

vizsgáztatva eladó. Érd.: 66/284
196

Jó állapotban lévő Símson Star
motor eladó. Érd.: 70/206-2435

ÁLLAT
I éves nőstény kecske eladó.

Érd.: Kálvin J. u. 67., 66/285-899

MUNKÁT KERES,
KÍNÁL

Megbízható fiatal lány
gyennekmegőrzési munkát vállal
hétvégenként. Érdeklődni: 70/248
5509

Korrepetálás, felzárkóztatás,
fejlesztő foglalkozások, tehetség
gondozás általános iskolásoknak.
Iskolai dolgozatlapok, verseny
tesztek megrendelhetők. Érd.:
701322-3664

Hídegburkolást, mediterránkó
lerakást, kisebb kőműves

munkákat vállalok számlaképesen.
Érd.: 30/360-8128

Ügyeskezti hegesztőők,

lakatosok és CNC gépkezelők

jelentkezését várom hosszú távú
munkára. Érd.: 70/627-3056.
30/462-1809

Fodrászt és pediklröst keresek
kozmetikus mellé. Érd.: 70/230·
3J27

Kertek, udvarok szántása.
marása, egyengetése, füvesi
téséhez talajelőkészités. Érd.:
66/386-053

EGYÉB
1930-as évekből diófa

szobagarnitúra. 2 szekrény. 2
éjjeliszekrény. fésülködőtükör

kisebb szépséghibával eladó
egyben vagy külön-külön ís. Érd.:
301324-7392

Egyszeri bizalmi munkára
megbízható gyomaendrődi

lakost keresek.
Fizetség 50.000-Ft.
Érd. 30/96-14-136

Asztal i sparhelt, zománcos
kályha eladó. Érd.: 66/282-124

Jó állapotú páros, világos
színti, alacsony páros ágy, egyéb
bútordarabok, gyermek szekrény.
iróasztal, ágyneműtartó, nagyobb
asztal, hűtőszekrény eladó. Érd.:
66/283-479

A Vásártéri Itp.-en
négylakásos házaknál garázs
hosszú távra kiadó. 661386-588

20x20 cm-es piros és szürke
mozaiklap eladó. Irányár: 50 Ft/db.
Érd.: 66/283-623

Vegyestüzelésü kazán, 380-as
hegesztő eladó. [rányár: 40-30 ezer
Ft. Érd.: 70/500-9160

800 db kísbálás búzaszalma
eladó. Érd.: 30/245-7320

Vízíbíciklít, csónako! keresek
megvételre. Érd.: 20/669-5467

Lampart 20 konvektor.
mosógép és centri fuga eladó.
Irányár: 20-5-5 ezer Ft. Érd.:
3O/3 54-41 66

D24 sebességváltós, kardán·
hajtású, cikionos szénadaráló,
ZU K futómű. favázas, 600-as
szallagfürész, 3 fázisú
villanymotorral, összeépítés előtt

eladó. 20/332-1593,66/386-434
Gázkonvektor bontásból

eladó. Irányár. 12-16 ezer Ft. Érd.:
30/345-6369

Nagyméretű szőlőőprés, 220
V-os terménydaráló, kerekesszék,
zománcos kályha, asztali sparhelt.
fagereblye, zománcos üst eladó.
Érd.: Gyóni G. u. 17.



Köszönet az 1százalékért!

• KÉZISZERSZÁMOK
• Barkácsgépek nagy választékban
• Háztartási gépek és alkatrészek
Gyomaendrőd, Fő út 214.

Telefon: 66/386-358

Watt Villamossági Bolt
• Villanyszerelési anyagok
• Kapcsolók, dugaljak, vezetékek
• Izzók, energiatakarékos izzók

Érdeklődni: Tóth Jánosné
Telefon: 20/9376-738

Mezöberényben a Deák Ferenc
lllcában 200 m'-es összkomfortos
családi haz szaunaval, merülö
medencével. garazzsal eladó. Iranyár:
19,5 M Ft.

Békéscsaban a Tessedik utcaban
lSO m'-es összkomfortos sorhaz eladó.
Iranyar: 35 M Ft.

Békéscsaban a Botyánszki Pálné
lItcaban 9S m'-es komfortos családi haz
eladó. Iranyár: 15 M'Ft.

Gyomaendrödön a Kilian téren S7
m'-es komfortos családi haz eladó.
Irányár: 6,5 M FI.

Gyomaendrödön a Vasvari Pal
utcában 100 m'-es összkomfortos
családi ház eladó. Iranyar: 9 MFt.

Gyomaendrödön az Endrödi úton
80 m'-es összkomfortos családi ház
eladó. Irányar: 7,5 M Ft

Gyomaendrödön a Fö úton 72 m'-es
összkomfortos csaladi ház eladó.
Irányár: 6,7 M Ft.

Gyomaendrödön a Vasvári Pal
utcában 60 m'-es komfortos csaladi ház
eladó. Irányár: 3 M FI.

Gyomaendrödön a Bocskai utcaban
86 m'-es összkomfortos családi haz
újszerű, nagyon szép állapotban. dupla
garázzsal eladó. Iranyár: 15 M Ft.

Gyulan a Béke sugárúton tégla
építésű társashazban extran, modemül
felújított 57 m'-es lakas eladó. Iranyar:
10,5 M Ft.

Eladó ingatlanok

Irányár: .

Érdeklődni: .

Aláírás: .

Ingyenes az apró!
A Szó-Beszéd ingyenesen jelenteti meg azoknak az o!vasók
nak a lakossági apróhirdetéseit, akik ezen a szelvényen küldik
be megjelentetés céljából' A szelvényen a megjelölt helyre
kell beirni a kívánt szöveget és a szelvényt levelezőlapon

vagy borítékban. elküldeni a következő címre: Szó-Beszéd
5500 Gyomaendrőd, Pf.: 48. Egy apróhirdetés szövege lehető

leg ne tartalmazzon 15 szónál többet' A hirdetések szövegéért
felelősséget nem vállal a szerkesztőség'

Feladó neve: .

Címe: .

Az apróhirdetés szövege: .

Mezöberényben a Tulipán utcában
89 m'-es új épitésl (2000-ben épült)
összkomfortos csaladi ház eladó.
Irányár: 13.5 M FI.

Mezöberényben az Erkel Ferenc
utcában SS m'-es összkomfortos csaladi
haz nagy melléképülettel eladó.
Irányár: 9 M FI.

Mezöberényben a Vésztöi úton 75
m'-es összkomfortos családi ház eladó.
Irányár: 7,8 M Ft.

Mezöberényben a Zsak utcaban
110 m'-es komfortos családi haz eladó.
Vidékí tömblakás cseréje is érdekei.
Iranyar: 8,5 M Ft.

Mezöberényben az Áchim utcában
75 m'-es összkomfortos csaladi ház
eladó. Vidéki tömblakas cseréje is
érdekel. Irányár: S M Ft.

Mezöberényben a Szántó Kovács J.
utcában 94 m'-es komfortos csaladi ház
eladó. Iranyar: 8.5 M Fl.

Mezöberényben a Tancsics M.
utcában 120 m'-es összkomfortos
családi ház SÜRGŐSEN eladó.
[rányar: 16 M Ft.

Mezöberényben a Martinovics
utcaban 70 m'-es komfortos csaladi haz
eladó. Irányar: 8.5 M Fl.

Mezöberényben a Vasút utcaban 72
m' + SS m' beépíthetö padlástérrel
családi ház eladó. Irányár: 9 M Ft.

Mezöberény központjában.
frekventalt helyen, igényescn.
exkluzívan felújított 130 m'-es családi
ház beépíthetö padlástérrel eladó. Az
ingatlan garázzsal, melléképület tel,
gyönyörren parkosított udvarral
vállaikozas céljára is alkalmas. Iranyár:
25,5 M Ft.

Önálló, Független Hitel· és Ingatlanközvetítő, Értékbecslő Iroda
5650 Mezőberény, Fortuna tér 5.

Telefon: 20/455·1211, 70/558·9247 Telefon/fax: 66/424·314
E·mail: tteri@vipmail.hu

Búza 22 mázsa eladó.
Telefon: 66/284·081

este 6 után

A 2006. évben átvett
SZlA 1% 232861 forintot a
gyakorlati oktatás tárgyi
feltételeinek támogatására
fordítottuk. Köszönjük
támogatóinknakl

Bethlen Alapítvány

A Gyomaendrődi Tenisz
Klub köszönetét fejezi ki
mindazoknak, akik a
személyi jövedelemadójuk
I %-át az egyesület részére
felajánlották 2006-ban.

Az így befolyt 122.738
forintból 21.600 forintot a
Magyar Tenisz Szövetség
által szervezett OBIl!.
Csapatbajnokság lebonyo
lításához szükséges tenisz
labda beszerzésére, 101.138
forintot az Erzsébet ligeti
teniszpálya kerítésének
felújítására fordítottunk.

ebédlőasztal, szék, fotel,
szőnyegek eladók. 66/284-775

16 soros csúszócsoroszjás,
vontatott Lajta vetőgép eladó,
vagyelcserélhető függesztettre.
Érd.: 201537-5919

Két ezer db bonton, hófogós
cserép, 200 db Klinger tégla,
l<úpcserép, 200 literes villany
kályha eladó. Irányár: 30-50-500
Ftldb. 15 ezer Ft. Kisréti út 30.

Varrógép. és szieszta kályha
eladó. Érd.: 20/36 t-S736

automata
gáztűzhely,

rekamié.

Kecsegésug Tájvédelmi
és Horgász Egyesület
elnöksége köszönetet mond
mindazoknak, akik a 2006.
évi SZJA I %-ával az
egyesületet támogatták. A
427.737 forint támogatást
őshonos halak telepítésére
és a környezet védelmére
használtuk fel.

Az elnökség

A Gyomaendrőd

Társastánc Mozgalmáért
Alapitvány kuratóriuma
megköszöni mindazoknak,
akik 2006-ben, adójuk 1%
ával támogattak bennünket.
A felajánlott összeg
115.461 Ft volt. A fenti
összeggel a táncosok zánkai
egyhetes táncfesztiválon
való részvételéhez járultunk
hozzá.

Gyomaendrőd környékén
földet bérelnék.

Érd.: 30/415-4206

Erőgéphez huzatólánc, vala
mint galambszállító ketrec,
papríkadaráló, kisüsti pálinka,
falétra, vadásztáska, fúrógép,
vasvályúk, láncfűrész, Trabant
futómű, műhordók, kaktuszok,
régi bútorok stb. Érd.: 66/436-086

Play Station játék 4 db eredeti
játékkal. Irányár: 21 ezer Ft. Érd.:
66/285-503

Költözés miatt
mosógép. centrifuga.
vttrines szekrény.

A Székely Mihály Modellező és Sportklub megköszöni
mindazoknak a segítségét, akik adójuk l %-val a klub
tevékenységét támogattálc Összesen 54.936 forintot kaptunk,
amit internet bekötésre és anyagvásárlásra fordítottunk.



••
EZ TETSZIK NEKUNK

A kedvezményes ajánlot 2007.09.10 és 2007.\ 0.31 között érvényes o Fibernet ,rt. szolgáltatási területein. új vagy
meglevé Fibernet egyéni elófizelóknel( Internel, Kóbeltéve vagy Telefon szolg61tatási csomagokra vonatkozá
2008.1 0.31-i9 illetve 2009.10.31·;9 tortó szerződes kiegészítés Ihüsegnyilotkoza1) vállal6so eseten, ki'veve, ha a
telepítési eimen az. akcióban érintett 3zolgaltotásra vonatkozó szerződés 2007.09.10 utan szünt meg, vagyo
szerzódéskötes idóponljóban dljlartozós 6lJ fenn. Az akciós cjanlat oz akció ideje alatt csak egysz.er vehető
igénybe, az akciós ajánlatok egymóssal össze nem vonhalóok.
Jelen tójekoztatós nem tefJes körű, oz akció tovóbbi ré5Z1eleiröl es feltéleleÍföl bóvebb informóciót a fibernet
IlOnlapján (www.1ibernet.huJ, valamint o területileg illetékes ügyfélszolgálat i iroda munkatársaitól kophat.

• Egyelőfizetéssel több
TV készülék használható!

r - - - - - - - I

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
4200 Hajdúszoboszló

Dózsa György u. 46.

Tel: (52) 273370
L - - - - - - - .J

ASIKÉR KFT. megkezdte a törzyvásárlói kártyák forgalmazását!
AKártya tulajdonosa kedvezményesen vásárol boltjainkban.
Akártya egyszeri költsége: 1200 Ft.
Ajövoben egyéb költség nem kötodik a kártyához.
Bármelyik boltunkban megvásárolható,
illetve vásárolhatnak vele.
Arészletekril érdeklidjön üzletünkben, vagy honlapcímunkön:
www.gyomaendrodi-cba.ws

ANÖVEKVŐ ÁRAK MELLETT VÁSÁROWON, , ,

OLCSOBBAN ASIKER KFT.-NEL!
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Felelős szerkesztő: Homok Ernő· Szerkesztőség: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 51.
Telefon: 70/22-632-99 . Kiadja: Rekline Stúdió Egyéni Cég.. Felelős kiadó: Homok Ernő

Megharagudott a bokaláncos no 6. oldal

Ügyfélfog3dasésteljeskonitajékoltatásl1ánnikorlhétvegénisl idöoontegyeztetéssel!

r"Jdmd: TÓTH JÁNOSNÉ TÓTH JÁNOS BOROS KRlSZTINA
orldi flit1nia.Jdó irod~\\'l.ttó IRODAI O&)'Vitl'li K-mztens

ingal~lltlitó.~Uroló OfJ'lM22ll-99O lXJ2O-l5;'U11 \·.(~iO·55S·9Ni

0tJ20.9.3i-6i.3S TtlJfu: Wm..314

Irooink eimt: ;650 MEZÖBERENY. FORTUNA TÉRi. ISPAR j",hiz 1llÖgÖ1l}

ÚJ AKCiÓ !!! ÚJ AKCiÓ l!! ÚJ AKCiÓ l!!

2007. december 1.• 2008.02.15. ·ig !!!
>fORINT AUPU HITElEK eSETÉH IUJ LAKAs ÉPlTtse Es UJ LAKÁs VÁSÁRLÁSA}

.LAKAs. ES SZABAD FELHASZHÁLÁSU DEVIZA (eHF AWIl HITELfK BfH'ÚJTW """'1
~VILÁGHITELEK (h3smalt lakasllzins, vlss:lizlng, Illetve rilagllzing benYÚ~3$3 eseten)

HITELÜGYINTÉZÉS
KOMOLY BAN KJ - és ÜGYINTÉZÉSI HÁTTÉRREL!

LAKÁSCÉLÚ ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITELEK

ALAPKAMAT l,75%·/ól !'!
ÁRFOLYAMGARANCIÁVAL fCHFl, 5ÉVES FIX TÖRLESZTÉSSEL

HITELEK:
,4DÓssAGREXDUEs.
SIfXPOL {'GI",\TUU
Gt'OtSl//TELEK {AM~ JNAf .{L~m.
FtszEU~,ljÓHITELEJI(15t'I'ESA'ORIGI,

SIéVfLl" IIITELE~
UWUllSG.
J1SSZLÍlI.rG.
iuT)jR.~Dt[

I6msznJSfLOI JIITELH.
mllfLTI,\'G.HU\·l~ /5 fU'Sl IIfTfUDlcrÓSÜ;,
BI'TO{/fITfL(,\·np:iLl'Az~Tl~}.JD.

NINCS ÉRTÉKBECSLÉSI DÍJ (25,000,· Ft)
Hitelkibelyezés akár az ingatlan forgalmi értékének IOO%-ig!

HITELKIVÁLTÁS ESETÉN

TELJES BANKI KOLTSÉGMENTESSÉG!!!
(akár 100.000,- Ft megtakaritásl)

Hitelek minimálbérTei, I'agyJOI'edelem igazolása Ilé/kül is igényelhetök!
FONTOS!!! Ahitelszerzödések mellé életbiztDsitas kötése nem szükséges!

Ahite/ügyintézés az ön kényeimÉlJ&.l és igényének megieJe1óen lakásán,
vagy az irrxfánkban lOJténik - személyre sza!lotSn, gyorsan, szak!leJÚeJl'

INGATLANKÖZVETITÉS ÉS ÉRTÉKBECSLÉS

LEINFOR!IÁlJt\TÓAK ES MOBILAK VAGYUNKI HiVJON BIZALOMMAL!

Al. ELVÉGZm MUNKÁNKÉRT FELElOSSÉGET VÁllALUNK!

{ÍJUWI'ÁrüLis,
lÍJL4KÁfÉPÍTEs.
///TEUíW,üTAs.
H.&X4LTW;.is IIA.sÜLk.
FfL{JiT,is.
KORSZER1'siTU
BÖJ-TrEs.
rDOsrORI lEU.fl.OGJA"R.·IDEr.
Kf}zwvILltAlOTTl JlflEl.CJi,
1',iLL~uoZÓllllrrLEIi.

rOWliisAlL-isR:f.



Kötvényt bocsát ki aváros
2

Egy milliárd forint értékben
kötvényt bocsát ki Gyomaendrőd

Váras Önkormányzata. Az
elkövetkezendő évek fejlesztéseihez
ugyanis a szűkös költségvetés miatt
nincs meg a város saját anyagi ereje.
Külső források bevonására van tehát
szükség: két megoldás kínálkozik,
vagy hitelt vesz fel a város, vagy
kötvényt bocsát ki. A képviselők a
november 29-i ülésen a kötvénykibo
csátás mellett döntöttek, mondván, a
hitellel szemben a kötvénykibocsátás
esetén szabadabb a pénzfelhasználás
lehetősége, rugalmasabban alakítható
a törlesztés, nem igényel jelzálog
fedezetet.

- A következő években a pályázati
lehetőségek kihasználása érdekében a
kötvények eladásából befolyó
összeget a város saját pénzügyi
erőként kívánja felhasználni. A
kötvény úgynevezett zárt kibocsátású
lesz, hat bank pályázatát várja az

Szó-Beszéd

önkormányzat és közülük egy pénzin
tézet fogja lebonyolítani a
kötvényértékesítést. A kötvény
futamideje egyébként 10 év, de az
első három évben a türelmi idő alatt
nem kell törleszteni, tehát a kötvény
tulajdonosnak az azt követő hét év
alatt kell kamatostul visszafizetni a
befektetett pénzt - mondta Várfi
András polgármester.

A város elsősorban olyan
beruházásokra akarja fordítani a
pénzt, melyek 15 éven belül
megtérülnek. A döntés értelmében fel
lehet használni a kötvényből befolyó
pénzt nem csak pályázati saját
erőként, hanem más olyan fejlesztési
célokra is, amelynek meg
valósításához éppen nincs kiírva
pályázat. Ilyen például a fürdőhöz az
autóparkoló megépítése, vagy a ter
málvíznek fűtési célokra való
hasznosítása az önkormányzati
intézményekben.

2007. december

Szidták arendszert. ..
Ez év novemberében híre ment városunkban,

hogy a gyomai vasútállomáson a MÁv illetékes
biztonsági emberei, sőt az állambiztonság sza
kértői kihallgatták a dolgozókat. Az ügy, amely
ben a vizsgálatot indították, hogy a forgalmi
irodábában a hangosbeszélő gombját véletlenül,
vagy szándékosan bekapcsolva tartva, valaki a
konnányzati intézkedéseket kritizálta, magyarán
szidta a rendszert. (Ami manapság egyeseknek
lehet furcsa, de semmiképpen sem szokatlan.)

Az is előfordulhatott, hogy nem a forgalmi
irodából ment ki a hang, hanem az állomáson, a
sínek melletti oszlopokon lévő hangosbeszélök
valamelyikét használta egy elégedetlenségének
hangot adó polgártárs. A kihangosítás miatt a
kritikát nem csak az állomáson tartózkodó uta
sok, hanem a szomszédos Vásártéri lakótelep
lakói is hajihatták a hangszórókon keresztül.
Valakinek ez sérthette a fülét és bejelentést tett ...

Nagy Béla állomásfőnök Kavalecz Imréhez a
MÁV sajtófőnökéhez irányított, mondván ő nem
illetékes ebben az ügyben nyilatkozattételre. A
sajtófőnöktől azonban lapzártáig nem kapott
választ szerkesztőségünk.

Idegenforgalmi
alap

Távozott
a Tourinform Iroda vezetője

Az önkormányzat idegenforgal

mi alapot hoz létre, melynek egyik

célja, hogy az idegenforgalmi jel

legű vállalkozások pályázati úton

érdekelté legyenek téve olyan

tevékenységek végzésére, mellyel

tovább növelhetik avendégbarát

fogadtatást és az általuk nyújtott

szolgáltatások színvonalát. A

turisztikai alap a befolyt idegenfor

galmi adóbevétel 50 százaléka lesz.

Az alapból támogatásra pályázhat

nak az idegenforgalom területén

működő vállalkozások, alapít

ványok, egyesületek, amelyek

Gyomaendrőd területén végzik

szolgáltató tevékenységüket és

gyomaendrődi telephellyel ren

delkeznek. Nem pályázhatnak vi

szont az önkormányzat által fenn

tartott intézmények, valamint az

önkormányzat által létrehozott gaz

dasági társaságok és alapítványok.

Immáron hónapok óta nyilvánvaló
volt, hogy a város vezetésének nem tet
szik a Tourinform Iroda működ

tetőjének tevékenysége. A pol
gármesternek nyilvánosság előtt tett
több nyilatkozata is utalt erre.

Ismeretes, hogy még az előző pol
gármester idej én, az ak1<ori önkor
mányzat közös működtetésre hirdette
meg az ifjúsági tábort, asportcsarnokot
és a Tourinform Irodát. A nyertes
Bélteki János illetve cége lett. A bérleti
szerződéseket azonban az akkori
önkormányzat külön-külön kötötte a
táborra, a csarnokra és az irodára. Ez
utóbbit Bélteki János felesége,
Béltekiné Pallaghy Emese vezette. Az
önkormányzat és Béltekiné közös
megegyezéssel vált el egymástól.

Önkormányzati felügyeletü
Tourinform Irodát szeretnék, ahol
közalkalmazottként dolgozik majd a
vezető és az őt kisegítő személy.
Szeretném, ha az iroda a város prog
ramjainak szervezésében segítene,

összefogná a turisztikában érdekelt
vállalkozókat, azokkal napi kapcsola
tot tartana és egyben őket kiszolgálná 
nyilatkozta lapunknak Vádi András
polgármester.

A város pályázatot írt ki a
Tourinform Iroda vezetésére, és
határidőre hat pályázat érkezett.
Döntés decemberben várható.

AUTÓSOK
IGYELEM!

Zöldkártya!
- Környezetvédelmi állapotfelmérés
· Számítógépes futómű beállítás
· Járműdiagnosztika
· Hibakód·olvasás

Varga Béla,
autószerelő mester
Gyomaendrőd, Csokonai u. 37.
66/386-216, 30/271-1828



Aluljárót építenek a vasúti átjáróban

Elkerülő utat akar a város

2007.december

Szeptember 19-én az illetékes sza
kemberek egy helyszíni bejárást
követően egyetértettek abban, hogy a
vasúti átjárónál egyaluljárót kell és
lehet építeni. Jelenleg folyik ugyanis a
vasútvonal korszerűsítése is Szolnok
és Lőkösháza között. A gyomaandrődi

aluljáró-beruházás pedig beleférne a
költségekbe. Az egy évig tartó
munkálatokat az ígéretek szerint vagy
200S-ban a Mezőtúr-Gyoma vasútsza
kasz korszerüsítésével egyidőben,

vagy pedig 20 10-ben a Gyoma
Békéscsaba vasútvonal felújításával
párhuzamosan kezdenék meg.

A legutóbbi információink szerint
jövő év tavaszán kezdődik a gyoma
endrődi vasúti szakasz korszerüsítése
és a tervek szerint 2009. szeptember
30-ra fejeződnek be a munkálatok. A
városháza reményei szerint ezzel
egyidőben megépül majd a vasúti
aluljáró is a 46-os számú főúton.

Az építési munkák ideje alatt,
amely körülbelül l évet vesz igénybe,
a 46-os számú főút forgaImát el kell
terelni. A MÁV szakemberei a
helyszínt felmérték és megállapították,
hogy a munkaterület mellett nincs hely,
illetve lehetőség az elterelő út

Szó-Beszéd

kiépítésére. A legközelebbi, meglévő

vasúti átjáró a Katona József úti
sorompónál van.

Ez esetben a gepprmü és a
kerékpáros valamint a gyalogos forgaI
mat már a Bajcsy útról a Lévai utca és
a Katona utcák közbeiktatásával, majd
az ipari park területén keresztül a
Selyem utcára és onnan vissza a Fő

útra történő tereléssel lehetne
megoldani. A teherforgaImat azonban
sem a Lévai, sem a Katona utca útszer
kezete nem bírná el, továbbá ezen
utcák lakói sem viselnék el a meg
növekedett forgaimat.

Még 2000-ben tanulmány készült a
46-os számú főút Mezőtúrt és
Gyomaendrődöt eU<erülő szakaszának
nyomvonaláról, ami városunkat déli
irányban kerülné el. Ha ez megépül ne,
akkor az aluljáró építése idejére, - de
ezt követően már véglegesen - elkerül
né Gyomaendrőd város belterületét az
átmenő forgalom jelentős része.

A képviselő-testület támogatta az
elkerülő szakasz megépítésére
vonatkozó javaslatot és felhatalmazták
a polgármestert, hogy a beruházás
megvalósítása érdekében egyeztessen
az érintett állami szervekkel.
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"Utviszonyok
Talán nem csak az autósok előtt

ismert a közútjaink állapota.
Különösen tragikusnak nevezhető a
körösladányi és a dévaványai utak
minősége. Szerkesztőségünk javasolja
a megyei önkormányzatnak, hogy
illetékes helyen intézkedjenek ezen
utak térképekről való letörléséről,

nehogy a megyénkbe tévedő bel- és
külfüldi autósokat ezekre az utakra
irányítsa a térkép. Ha országimázsra
van pénze a konnányzatnak milliár
dokat kidobálni, akkor már-már bűn

tettnek számít, hogy közutakat hagy
nak gondozatlanul teljesen tönl<remen
ni. Az útépítő mérnököket és irodis
tákat pedig küldjék ki - gyalog 
fizetetlen szabadságra Romániába,
hogy tanulmányozhassák, mi a módja a
tartós és sima úttestek építésének...

Bírságolnak
és feljelentenek

A gyomaendrődi közterület-felü
gyelet az elmúlt évben rr1i.ntegy 570 ezer
forint bírságot szabott ki. A legtöbb
bírságot a köztisztaság megsértése és a
közterület engedély nélküli használata,
valamint parkrongálás miatt fizették az
emberek. A felügyelet beszámolója
szerint további céljuk a helyszíni bírság
és a feljelentések számának további
növelése.

,

Utszéli műszerek mérik
a sebességet

A gazdasági minisztérium megbízásából a
Közlekedés Fejlesztési Koordinációs Központ pályáza
tot hirdetett az országos főútak átkelési szakaszain, a
forgalom csillapítására, a sebesség csökkentésére
alkalmas müszerek beszerzésére. Egy-egy önkor
mányzat legfeljebb bruttó 15 millió forintot nyerhet. A
gyomaendrődi képviselő-testület pályázatot nyújtott be
sebességmérő visszajelző, illetve figyelmeztető jelzést
adó készülék beszerzésére. Ezeket a városba bevezető

szakaszokon, a Hídfőnél, illetve a Bajcsy út mellett
helyeznék el, s emellett vásárolnának egy trafipax
sebességmérő készüléket is, amely a gyorshajtókat
büntetné is. Ezt a berendezést a Fő út mellé, a Lidl
áruház előtti szakaszra telepítenék.

SPRECHEN SIE DEUTSCH?
JE PARLE FRANCAlS?
DO YOU SPEEK ENGLISCH?
10 PARLO iTALIANO?

Nem érti?
NYELVTANULÁS
Gyerekeknek,

érettségizőknek,

szakmával rendelkezőknek,

diplomázóknak
és mindenkinek, aki beszélni szeretne!

akkreditált nyelviskola

angolul, franciául, németül vagy olaszul
Gyomendrödön és környékén EGÉSZ ÉVBEN!
Információ: 66/282 686, 20/4684876, 209142122

E·mail: vendel@internet-x.hu



,

Városházi hírek
Januártól kukadíjat kell fizetni
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Januártól úgynevezett hulladékszál
lítási díjat vet ki a város alakosságra.
Eddig nem kellett fizetni ezt az úgyne
vezett kukadíjat. Tíz évvel ezelőtt úgy
határozott az önkormányzat, hogy a
lakosság által befizetett kommunális
adó fedezi majd évről-évre a szemétel
szállítás és a hulladékkezelés költ
ségeit.

Idén az adóból befolyó összeg 19
millió forint volt, ám a lakossági
szemét elszállítás és ártalmatlanítás
költsége mintegy 60 millió forintjába
került a városnak. Ennek az összegnek
egy részét a hulladék szállításáért fizeti

Szó-Beszéd

az önkormányzat a Gyoma Közszolg
Kft.-nek, a másik részét a hulladéklera
kót működtető cég kapja.

A városházán megtudtuk, hogy a
regionális hulladéklerakó telep
működtetője a Remondis Kft. ton
nánként több mint ötezer forintot
számláz le a városnak abeszállított
szemét kezeléséért. Ajanuártól beveze
tendő hulladékszállítási díj 80 literes
kuka esetén ürítésenként 157 forint
lesz, 110-120 literes kukánál 209
forint, a 240 literes szemetes edény
egyszeri ürítéséért 305 forintot kell
majd fizetni 2008-tól.

2007. december

Nem apályazatokat
figyelik havi 50 ezerért

Az önkormányzat megbízott egy
helybeli társaságot, az Intradelog

Szolgáltató és Kereskedelmi KJ<t.-t,
hogy havi 50 ezer forint fizettségért lob
bizzon a város érdekében. A Frolyó Imre
által vezetett cég feladata hogy part
nereket keressen az iparfejlesztéshez,
befektetőket hozzon a városba.

- Tehát nem kifejezetten pályázatfi

gyelésseI és páJyázatírással vannak

megbízva, mint az a városban elterjedt.
Ez egy helyi cég, melynek vezetői a

városért tenni akaró személyek és több

alapítvánnyal, gazdaságfejlesztő céggel
is kapcsolatot tartanak - nyilatkozta

lapunknak Vádi András polgánnester.

Adakozás Karácsonyi köszöntő
Melegség tölti el szívünket karácsony közeledtével, többet gondolunk

szeretteinkre, egy-egy pillanatra megállunk a rohanó világban és számvetést
készítünk az elmúlt évről. Felidézzük a legszebb pillanatokat és minden szép
séget, jóságot elraktározunk lelkünkbe, hogy ebből meríthessünk erőt az
elkövetkező újév napjaira is.

Ne feledjük - ahogy Márai Sándor írta - az életnek értéket csak a szolgálat
adhat, amellyel az emberek ügye felé fordulunk A szeretet, a törődés, az együt
térzés utáni vágy minden emberben ott van, jó kapni és jó adni is. Szükségünk
van egymásra, egymás megértésére, biztatására, hiszen az elmúlt év több ember
számára sok nehézséget hozott.

Kívánom, hogy őrizzék meg az ünnep tisztaságát, hagyományát, szeretettel
jes meghittségéti Kívánom, hogy legyen elég erejük, kitartásuk és hitük a kitűzött

tervek, feladatok és álmok megvalósításához'
Babits Mihály soraival kívánok mindenkinek kellemes ünnepeket:
"Szeress hát núnket is, koldusokat!
Lelkünkben gyújts pici gyertyát sokat.
Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk
Törékeny játékunkat, a reményt. "
Hozzon az ünnep mindenki számára új reményt és egy gazdagabb, boldogabb

új évet!
Domokos László, Gyomaendrőd országgyűlési képviselője

A Templomos Lovagrend Tiszántúli
Kommendája, a Templárius Alapítvány
számos civil szervezettel karöltve idén
is megrendezi az immár hagyományos

VI. "Segítsünk a rászoruló gyer
mekeken!" jótékony célú adakozását.

Terveik szerint 70 családot, közel
120 gyermeket szeretnének ebben az
esztendőben is megajándékozni a
nagylelkű segítségeknek köszön
hetően.

Golfpálya lesz a
határban

A városházán is megerősített

információink szerint Gyoma
határában egy golJpályát és egy
sokcsillagos szállodát építene
oszrák tőkével egy befektetői cso
port. Így lassan azt is megéljük,
hogy a Csejti, vagy a Fattyasi
határban nem tehéncsorda, hanem
golfozók hadát látjuk majd
imbolyogni a látóhatáron.
Eszembe jut az erdélyi Verespatak,
ahol egy kanadai cég akar egy
hatalmas aranybányát nyitni. A
városban dühöng a szegénység, az
emberek egy része egyik-napról a
másikra él és a kanadai cég már
nyitott is egy fitness szalont a falu
közepén...

Régi bútorokat,
használati tárgyakat

vásárolok!
Készpénzben
a helyszínen fizetek I

Telefon: 30/9·533·594

www.szo-beszed.hu

Nő az infláció
Tovább gyorsul az infláció december

ben, az átlagos árindex eléri a 8 száza
lékot. Az elemzők szerint az élelmisze
reken és az üzemanyagon múlt az árak
alakulása. Novemberben 6,7 százalékról
7,1 százalékra emelkedett a pénzromlás
üteme. Egyetlen hónap alatt pedig 6,5
százalékról 7, I százalékra ugrott a
decemberre vonatkozó éves inflációs
konszenzus.
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Díszpolgári címeket
és emlékplaketteket

adtak át
Idén az október 23-i ünnepi testületi

ülésen díszpolgári címet kapott
Kunkovács László fotóművész, és
Sárhegyi András, az ENCI nyugalma
zott elnöke.

A közéletben is kifejtett tevé
kenységért Gyomaendrődé11 Emlék
plakettet kapott posztumusz kitün
tetésként a nemrég elhunyt Császárné
Gyuricza Éva önkormányzati képvi
selő. Az elismerést lánya Császár
Claudia vette át. Gyomaendrődért

Emlékplakettel jutalmazták még dr.
Csoma Antal Gáborné óvónőt, dr.
Gedei Margit főorvost és Hegedűs

József nyugdíjas vízvezetékszerelőt.

Összekötötték az
endrődi holtágakat

Több mint 226 milliós beruházást
adtak át november 6-án Gyoma
endrődön.A beruházás elsődleges célja
a belvízhelyzet javítása volt, ennek
érdekében zárt csatornáld<al össze
kötötték a Révzugi-, a Csókási- és a
Fűzfás-zugi Körös holtágakat.

Kóthay Kálmán, a Környezet
védelmi és Vízügyi Minisztérium vízü
gyi államtitkára helyezte üzembe az
átadás napján azt a szivattyút, amely
jelentősen hozzájárul majd
Gyomaendrőd belvízhelyzetének
javításához. A szivattyú része annak a
226 millió forintos beruházásnak,
melynek során összekötötték a Körös
folyó három holtágát, lehetővé téve
ezzel, hogy a város egy részéről

gyorsabban eljusson a belvíz a befo
gadó folyóba.

A munkálatok során 38 ezer köb
méter lágyiszapot is kikotortak, nagy
ban javítva ezzel a holtág vizének
minőségét. A beruházás a Békés
Megyei Önkormányzat gesztorságával,
90 százalékos állami támogatással
valósul meg.

szobeszed@index.hu

Szó-Beszéd

- Világviszonylatban egy emberre
1500 négyzetméter tennőterület jut,
ezen a területen nemcsak élelmiszert,
hanem bioenergiához alapanyagot is
elő kell állítani. Az urbanizáció
következtében napról napra fogy a
művelhető terület, miközben a vi lág
népessége folyamatosan növekszik.
Ma már egyértelműen látszik, hogya
fö ld ára vetekszik az aranyéval.
Magyarországon is nagy tülekedés
indult el termőföldért. Jó példa erre a
Déryné Közösségi Házban megtartott
kárpótlás i árverésen köteg jegyekkel
megjelenő nem helybéli vásárlók.
Ennek az lett az eredménye, hogy az
árverésre kijelölt terület döntő

hányadát vitték el a helybéli
gazdálkodók vagy gazdálkodni akarók
talpa alól.

- A magyar termőföld nemzeti
vagyonunk 25-30 százalékát teszi ki. A
felét magángazdaságok művelik, a
másik felét nyolcezer tőkés társaság, az
utóbbiak megpróbálják eltávolítani a
kevés földdel rendelkezőket a piacról,
azért mert a 20U-es piacnyitás előtt

szeretnék rátenni a kezüket a
megszerezhető területekre. A tőkések

szempontjából nem kis üzletről van
szó, mert tőlünk nyugatra már
Ausztriában is 10-15-szörös föld árak
vannak, ezért óriási profitot ígér a
hazai földvásárlás. Ennek a
folyamatnak szabna gátat a
földtörvény módosításával a Kis és
Középbirtokosok Érdekvédelmi
Egyesülete. Előírnák, hogy a
vásárló nak minimum tíz évig kell
helyben laknia és élethivatásszerűen

gazdálkodnia.
- A szolnoki cukorgyárat is elérte a

bezárási hullám. A távirati iroda szerint
150-en válnak hamarosan munka
nélkülivé. Ezen túlmenően a termelői

kör is gazdasági hátrányt szenved.
- A fiatal mezőgazdasági termelők,

gazdálkodók támogatását üzemmé
rethez köti az FVM rendelet: 4-7
EUME mérték vállalása esetén 26000
Euro, 7-10 EUME mérték vállalása
esetén 30000 Euro, la EUME feletti
mérték vállalása esetén 40000 Euro a
támogatás. A fenti összeg 90 százaléka
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a feltételek telj esítése esetén jár, a
maradék 10 százalék csak akkor,
amikor a gazdaság elérte a vállalt
méretet.

- Pályázati lehetőségek:

Gazdaságátadás. Támogatási
kérelem benyújtása: 2007. december 3.
és 2008. január 15. között, ezt
követően pedig minden év szeptember
15. és október 15. között.

Fiatal mezőgazdasági termelők

elindítása. Támogatási kérelem
benyújtása: 2007. évben december 3.
és 2008. február 7. között, ezt követően
minden év április 15. és május 15.
között.

Mezőgazdasági területek erdő

sítése. Támogatási kérelem benyújtása:
2007. évben augusztus 15. és október
15. között, 2008-tól minden év május
l-től június 30-ig.

- A mezőgazdasági termelői árak
átlagosan 25,6 százalékkal haladták
meg az egy évvel korábbiakat. A
növényi tennékek 50,6%-kal, az állati
termékek 2,6%-kal drágultak.
Megkezdődött az áremelkedés a
húspiacon és a nagyobb áruház
Iáncoknál tovább drágul a baromfi és a
sertéshús a karácsonyi vásár előtt.

Hunya Elek

Jó üzlet araktárépítés
Az elmúlt években nagyjából

harminc milliárd forintnyi uniós
támogatást fordított Magyar
ország az intervenciós raktárak
kiépítésére. Októberben kiderült: a
raktárakból 250 ezer tonna
gabona hiányzik, a tárca 26 rak
tározó ellen kezdeményezett
eljárást több núnt ötmilliárd forint
értékben. Járvás István (Fidesz),
aki két éve ostromolja a beruházá
sokkal kapcsolatos észrevételeivel
és kérdéseivel a minisztériumot,
úgy véti: most már kimondható, a
nagy "raktárépítési boom" jó és
biztos pénzt hozott a tárca ktien
túrájának, és súlyosan megkárosí
totta az agrártársadalmat.
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Mentsük meg a ványai vonatot!

Új GUMIABRONCSOK
árusítása mindenféle gépjárműhöz.

Szerelés, javítás, centírozás l

Családi vasárnap
a Dreher Söröző~ Étteremben

•

December 16. Csontleves cérnametélttel.

Ropogós kacsacomb, hagymás burgonya,
párolt káposzta. Túró gombóc.

December 23. Tyúkhúsleves lúdgége
tésztával. Tyúksült, majonézes burgonya.
Gundel palacsinta.

Amenü ára: 880 Ftladag
Étkezési utalványokat elfogadunk!
Várjuk szíves megrendeleseiket.
Telefon/fax: 66/386-444
Mobil: 20/980-8842, 70/36-55-360
www.timarpanzio.hu

K~~eke:tlWv~
7__ .J.. nUl~/)/1/J;Ul1,-Ul()1-,/
~e:YV</Y~~y Wo/y "V1~.

Konyhabútorok
készítése egyedi méretre.

Nyílászárók
cseréje bontás nélkül, szabvány

szerinti hőszigetelt üveggel.

Telefon: 30/95·54·571

(Gyomaendrőd illetve Körösladány
Szeghalom irányába) számára.

- Dévaványának mindenképpen
szüksége van a vasútra, ezért hajlandók
vagyunl< a térségi vasút kialakítása
érdekében is az együttműködésre 
hangsúlyozta. Szó esett arról is, hogya
térség megsínylette a Dévaványa
Kisújszállás szárnyvonal korábban
bekövetkezett megszüntetését.

A csaknem másfél órán át tartó
megmozdulás résztvevőit többen arra
bíztattálc tartsanak ki és utazzanak
minél többet a vasúton, hogy bebi
zonyítsák, ezt a két szárnyvonalat
használja az utazóközönség, így szó
sem lehet annak megszüntetésérő\ 
adta hínil a beol.lm intemetes portál.

Téli gumik!
! Katona György gumijavító

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

Kerttulajdonosok
figyelem!

Tűzifavágást,

veszélyes és egyéb fák
kivágását,

metszést, továbbá
fűnyírást, kaszálást, rotálást,

víkend- és egyéb telkek gondozását,
elhanyagolt kertek és porták

rendbetételét vállalom!
KISTRAKTORRAL KERTSZÁNTÁS!

Hermann Mihály - Telefon:

20/388·22·63

Az 1956·05 helyi
események

Annak ellenére, hogy a konnány
november 20-án megváltoztatta a
vasúti szárnyvonalak bezárására
vonatkozó tervét, másnap délben
Dévaványán több mint háromszázan
vonultak ki a vasútállomás előtti térre,
hogy nyomatékosítsák: a városnak
szüksége van a vasútra.

A zömében dévaványai tüntetőket,

- de jöttek Gyomaendrődről,Körösla
dányból és Ecsegfalváról is - először

Pap Tibor, a város polgármestere
tájékoztatta a legújabb fejleményekről,

azaz az előző napi kormánydöntésről.

Hangsúlyozta azonban, hogy az
elodázás korántsem jelent végső

megoldást, sem biztos jövőt a
Ványáról induló két szárnyvonal

December 3-án a Városi
Könyvtárban dr. Szendrei Géza: ,,1956
- Gyomai, endrődi és környékbeli
események" című könyvének bemu
tatójára került sor. A szerző a legfőbb

ügyészségen dolgozik, tanít az ELTE
Állam és Jogtudományi karán.
Könyvét levéltári és bírósági doku
mentumok alapján írta meg, elsősor

ban jogtörténeti szempontú feldolgo
zásban. Az 1956-os forradalom helyi
eseményei és szereplői mellett a
szarvasi, szeghalmi, történésekről is
említést tesz a könyv. A könyv kapható
a gyomaendrődi könyvtárakban.

teljes márkakínálat!

FOLYAMATOS AKCiÓK!
Állateledel:
száraztápok, konzervek, fagyasztott
termékek, madár·, rágcsáló eledel ...

Endrőd, Hídfő út 12. Tel.: 70/2610-472
Nyitva: 8-17 óráig,
szombat, vasárnap 8-12 óráig

Megharagudott a
bokaláncos nő

Körösi Weekend
Horgász-, hobby-, és kempingszaküzlet

HORGÁSZFELSZERELÉSEK

PVC 650 Ft/m2 ártól,
1-4 méter szélességben!

TAPÉTA 500 Ftltekercs ártól
kapható!

A PVC házhozszállítása megoldható!
Gellai Miklós' Gyomaendrőd, Fő út 29.

Telefon: 66/285-392

Aki arany bokaláncot és nyaklán
cot hord, annak ne adjon az önkor
mányzat segélyt, hangoztatta egy
bizottsági ülésen a testület egyik nő

tagja. A konkrét segélyezési
kérelemre tett megjegyzését egy
másik bizottsági tag később elmond
ta az érintett bokaláncos hölgynek,
aki néhány nappal később dühösen
vonta kérdőre az utcán képviselőnőt.

Az ügyből jelentős perpatvar
kerekedett, amelynek hangjai a
városházára is eljutottak.

A képviselő-testület ezért a zárt
ülésekkel kapcsolatos szabályokat
ismertette az önkormányzati
képviselőkkel és felhívta a
figyelmüket, hogy a zárt ülésen
elhangzottakat tartsák titokban:

- A zárt ülésen elhangzottakat
csak az ismerheti meg, akinek a
személyes jelenlétét a törvény le
hetővé teszi. A zárt ülésen elhang
zottakrói csak a testület ülésvezető

je, a bizottsági elnök illetve a pol
gármester adhat olyan tartalmú tá
jékoztatást, amely nem sérti a zárt
ülés alapvető célját és indokát 
hangzott a városháza figyelmez
tetése.
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Három hónap után
újabb főszerkesztő próbálkozik

Fényes papírra nyomták, de ettől sem lett jobb az önkormányzati újság
Alig három hónapos működés

után az önkormányzat újonnan
alapított lapjánál, a Gyomaendrődi

Hírmondónál főszerkesztő váltás
lesz. A nemrégiben elhunyt
Császárné Gyuricza Éva
gyomaendrődi önkormányzati
képviselő vidéken élő lányát,
Császár Claudiát nevezték ki az új
alapítású városi lap főszer

kesztőjének.

A Gyomaendrőd Közéletéért
Egyesület által kiadott, ingyenesen
tetjesztett újság azonban nem vál
totta be a hozzá fűzott reményeket.
Nem csak a kiadó egyesület, hanem
a polgármester sem volt elégedett a
fényes papírra nyomott lappal. Sem
a szerkesztés, tördelés külalakja,

Kóri né
felmentését kérte
A Gyomaendrőd Város

Közgyűj teményeiért Közalapítvány
kuratóriumának elnöke, Kóris
Györgyné ez év december 31. napjával
felmentését kérte a tisztség alól.

A képviselő-testület november 29-i
ülésén elfogadta KóIÍsné lemondását
és egyben megköszönte a városi képtár
szakmai működésének érdekében
végzett áldozatos munkáj át.

A testület Kóris Györgyné helyére
Szonda Istvánt, a tájház vezetőjét

nevezte ki, aki eddig is tagja volt a
kuratóriumnak. A Szonda István által
eddig betöltött helyre, a kuratórium
tagjává Dinyáné Bánfi Ibolya
könyvtárigazgatót nevezték ki.

www.szo-beszed.hu

sem a tartalom nem találkozott oa
lapot fmanszírozók igényeivel. A
lapról messziről virított a dilettáns
szerkesztés. A cikkek oldalról
oldalra összefolytak, nem voltak az
írásoknak címei és emellett az is
bebizonyosodott, hogy vidékről

nem lehet helyi újságot készíteni.
Császár Claudia ugyanis
Piliscsabán él. A 6500 példányban
kinyomtatott lapot egyébként
ingyenesen juttatták el minden ház
tartásba, persze ebben is mutatkoz
tak hibák, több helyre 3-5 darabot is
begyűrtek a postaládákba, más
házak, utcák viszont kimaradtak a
terj esztésből.

A városházán szerzett informá
cióink szerint egyébként Császár

Nyugdíjazá át kért
az igazgató

A Gyomaszolg Ipari Park
Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgató
ja ez év december 30-i hatállyal
előnyugdíjaztatásához kérte az
önkormányzat hozzájárulását. Az
előnyugdíjazásfeltétele a 60. életkor
betöltése, ez Fábián Lajos esetében
2009. június 2. napja. A nyugdíj
megállapítására abban az esetben
van lehetőség, ha 2007. december
30. és 2009. június 2. közötti
időszakra a kft. a megállapított
nyugdíj összegét egyszerre átutalja a
nyugdíjfolyósító igazgatósághoz.
Fábián Lajos egyébként 44 éves
munkaviszonnyal rendelkezik és
ebből 31 éve a jelenlegi kft.-nél
illetve jogelődjénél a költségvetési
üzemnél dolgozott.

Claudia mondott fel, arra hivatkoz
va, hogy más, jobb munkaajánlatot
kapott a fővárosból, így a
Gyomaendrődi Hírmondó szerkesz
tését a továbbiakban már nem vál
lalja.

Januártól Molnár Lajos szemé
lyében új főszerkesztőt neveznek ki
az újság élére, A Körösladányban
élő Molnár Lajos korábban
újságíróként dolgozott az egykori
Békés Megyei Nap című lapnál. A
Gyomaendrőd Közéletéért
Egyesület havonta 56 ezer forint
támogatást kap a város kasszájából
a lapkiadásra. Az újság költ
ségeinek többi részét az egyesületi
tagdíjak és a reklámbevételek
állják.

Versa Biztosítási
Alkusz Kft.
Generali, Hungaria, Garancia,
AB Aegon, Uniqa, Union, Európa
biztosítások teljes körű ügyintézése.

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

- egyéb módozatok az ügyfél igényei
szerint.
Gyomaendrődi képviselet:

Kiss Lajosné (Éva)
Gyomaendrőd,

Madách u. 2/2.

66/284-989,
20/359-68-42

.' Levélcímünk: Szó-Beszéd Szerkesztősége

. "' . 5500 Gyomaendrőd, Pf. 48. ,
. .... . . . . .

. '

szobeszed@index.hu .
,. : ,:, ~ . . \.
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A RAGYOGÓ MOSOLY
MAGABIZTOSSÁ TESZ!

FOGSZAB.'LYOZÁS
Kivehetőés rögzített készülékek teljes

választéka az Ön igényeinek nlegfelelően!

Á Nyelv felőli fogszabályozás
Á Világújdonságnak számító DAlVION technika

- jelentősen lerövidíti a kezelési idöt

FOGFEHÉRÍTÉS
Ragyogóan fehér fogak. 30 perc alatt!

Most nlinden Beyond /ámpásfogfehérítéshez
gyémántkö~'esarany fogéks;;:ert ajá"dékozunk!
TELJES KÖRŰ FOGÁSZATI ELLÁTÁS

Ózonkezelés ...... Fogékszer ...... Prevenció
Gyermekfogászat ...... Szájsebészet

Implantológia ...... Lézerterápia

DR. BÉKÉS FOGÁSZAT
5500 Gyom.aendrőd,Kossuth u. 30.

Bejelentkezés: (66) 386-53Z ...... info@drbekes.hu

,..A széprölllem elég áI171odo:::::ni. tenni is kell érte!
A szépet nem elég csodálni. meg is kell ŐriZ/ll:.

hogy együtt élhessünk a széppel.,....

VIRÁGDOLT
Gyomaendrőd,Petőfi u. 2. • Telefon: 66/386-523
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Gácsi" Optika
, ,

KARACSONYI AKCIO!
Rendeljen szEtmüveget és a ~eret árának

FELET MI FIZETJUK!
Vásároljon multifokális lencsét, így keretét

INGYEN ADJUK!
BOLDOG, BÉKÉS ÜNNEPEKET KíVÁNUNK!
Gyomaendrőd, Pásztor u. 25. Telefon: 282·609

AUSTI EIM

KIVITELEZÉS • HÖSZIGETELE
GIPSZKARTON ZERELÉS. ZSINDELYEZÉS

~~~~

~é4~iijWet~!

TERRANOVA AKCiÓ!
Nyerje vissza a hőszigetelő rendszer árát akcióban egyik kedves

csárdaszállási vásárlónk nyert!Ezúton is gratulálunk!
Weber 4 ász akció! Aljzatkiegyenlítíi 2200 ft/25 kg.

Emelt miníiségű ragasztó 1000 ft/25 kg. Flex ragasztó 2435 Ft/25 kg.
Extra Flex ragasztó fehér 3600 Ft/25kg.

___~"C"'"---, I'

GyolTlaendröd, Hösök útja 51.
Telefon: 66/282-440, Mobil: 30/332-6075, 30/627-8234

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

KELLEMES KARÁCSONYT ÉS SIKEREKBEN
GAZDAG UJ ÉVET KÍVÁNUNK MINDEN
KEDVES ÜZLETI PARTNERÜNKNEK ÉS

VÁSÁRlÓNKNAKI
Automata mosógépek' Mosogatógépek • Gáztűzhe~ek • Kazánok
Hűtők és fai',Y3sztók • Konyhai kisgépek • Fürdőszobafelszerelés

OTP hitelakció!
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Bécsben koncertezik aNasmith
2007. december

Felfelé ível a gyomaendrődi Nasmith
pályája. A 2002-ben alakult, modem metált
játszó zenekar életében valóságos
"sikerévnek" nevezhető az idei, hiszen
számtalan koncert, fesztiválfellépés és
tehetségkutató mellett jó néhánya szakma
elismerését is magukénak tudhatják 2007
ben.

- Egyáltalán nem reménytelen a helyzet
a viharsarki zenekarok számára, csak
küzdeni kell és gyakorolni I Minél többet
koncertezni, és még többet próbálni.
Gyakorlatilag az összes szabadidőnket

felemészti ez a zenekar, de megéri csinálni,
főleg, hogy már a zenészszakma is elismer.
A dallamos "riffekre" épülő metál zene
esetében nem egy populáris műfajról van
szó, de meg lehet találni az arany középutat,
amivel ezt a zenét is az emberek tudatába
lehet csempészni - véli Erdős Dániel, a
Nasmith basszusgitárosa. Nem véletlen a
pozitiv hozzáállás és a lelkesedés, hiszen a
2007-ben óriási eredményeket tudhat
magáénak a csapat.

Bár történetük évekre nyúlik vissza, a
sikersorozat ez év áprilisában egy
kecskeméti tehetségkutatóval kezdődött. A
Rock Cafe megmérettetésén első helyen
végeztek, így megnyerték a fődíjat,

lehetőséget profi stúdiófelvétel elkészítésére
Szolnokon. Miközben erre készültek,
természetesen nem áll meg az élet,
folyamatosan koncerteztek. Nyáron jó
néhány fesztiválon is fellépett a zenekar,
Mezőtúr, a köröstacsai MAMF,
Szabadszállás, Tata, Szolnok, Nyírbátor és
Tőserdő mellett augusztus l4-én zenéltek a
Szigeten is. A Nasmith nyár végén vonult be

a szolnoki stúdióba és készítette el ötödik,
az Ellenszer névre keresztelt lemezét. A
felvételek után ismét gőzerővel kezdtek a
próbákba, hiszen közeledtek az őszi

tehetségkutatók tudtuk meg a
basszusgitáron játszó Erdős Dánieltől.

- November ll-én a budapesti A38-as
hajón megrendezett nemzetközi "ABC
Tehetségkutatón" második helyezést értünk
el, így lehetőségünk nyilik 2008 januárjában
Bécsben fellépni egy Európa-szerte híres
klubban, a Planet Music-ban, valamint
többtízezer-forintos vásárlási utalványokat
is nyertünk. Volt dobverseny is, ahol
Ágoston Balázs, a dobosunk nyert - számolt
be eddigi talán legnagyobb eredményükről a
zenész.

A zenekar sikerei mellett - vagy éppen
azokból kifolyólag - kezd beépülni a
fővárosi zenei életbe is. A sorozatos
budapesti fellépéseket számos vidéki
koncert kíséri. A "Fegyver a kezedben" címü
Nasmith-számra már a zenész szakma és a
média is felfigyelt, 2007-ben a Civil Rádió,
a Gödöllői Másik Rádió, a Fix Rádió is
játszotta, valamint a Zenész Magazin, a
Hálózat TV, a Rockinform és a
Metalhammer is foglakozott vele - írta a
beol.hu internetes újság.

Huszonöt éves osztálytalálkozó

Október 27-én az egykori 2. számú Általános Iskola 1982-ben végzett
diákjai találkoztak egymással és osztályfőnökükkel, Veres AntalnévaI.

Kövesy Péter, Oltyán Lajos, Rosza Péter, Szász Ferenc, Czibulka György, Csulák
Károly, Sinkovits Csaba, Valach Sándor, Gyebnár Imre, Izsó Mária, Gál Erika,

Veres Antalné, Homok Edit, Garai Anikó, Szendrei Dóra.
Hiányoznak a képről: Bélteki Éva, Botos Zoltán

Az Insipid első lemeze
Nemrégiben aláírta első nagylemez

szerződését a gyomaendrődi Insipid
együttes. Bár a stúdiómunkákat a zenekar
már nagyjából befejezte, rengeteg ten
nivaló van még előttük: borítóterv, videó
klip, pólók, insipides szuvenírek és új
weboldal is készül az albummal
párhuzamosan.

- A lemez megjelenése 2008 februárja
körül várható. Jó hír, hogy kétezer forint
alatt próbáljuk tartani a cédé vételárál.
Iszonyat jó érzés, hiszen tavasszal
lemezbemutató turné kezdődik - számolt
be a nagylemez várható megjelenésének és
bemutatásának részleteiről FÜlj Erik. Az
Insipid énekesétől megtudtuk, hogy az
album címéről még nem döntöttek, bár az
idő és a kiadó sürgeti őket.

A zenekarral kapcsolatos aktualitá
sokról - így a készülő nagylemez
munkéilatairól is -, valamint friss koncert
infókról az Insipid folyamatosan tájékoz
tatja rajongóit weblapján, ahol a srácok
egyébként blogot is vezetnek. A web
naplóban sok más mellett a szerződéskötés

részleteiről is beszámoltak- írja a beol.hu.
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A képen: Andor Barbara, Deák András, Oláh Dorottya, Mészáros András,
Paróczai Zsófia, Kulik Andor, Sárközi Noémi, Perei Péter

Rumba évadzárás Magyar
bajnokság

Budapesten
Idén október 21-én az UTE

Megyeri úti sportcentrumában
rendezték meg az idei évi serdülő

Magyar Bajnokságot judó
sportágban.

Mivel ez a legrangosabb hazai
verseny, így minden magyar klub
képviseltette magát. Nem meglepő,

hogy 400 versenyző gyül t össze
ezen a viadalon.

Gyomaendrődről a szolnoki
városi sportiskola versenyzőjeTóth
Dominika, míg a Mezőtúri Ászok
Judó Klub kiválósága Juhász Dávid
vett részt.

Dominika az első mérkőzését

simán vette, az egyik nagy rivá!isát
győzte le Wazari értékű dobássaI. A
második mérkőzését egy olyan
versenyző ellen vívta, akit eddig
minden alkalommal legyőzött, de
most egy pillanatnyi kihagyás
megbosszulta magát és az
ellenfelét hirdették ki győztesnek.

Dominika így a vigaszágra került,
ahol viszont három versenyzőt

kellett legyőznie abhoz, hogy
dobogóra állhasson. Ez egy
pillanatnyi ideig sem volt kétséges,
mert mindhárom versenyzőt

Ipponnal verte, így bronzérmes lett.
Dávid egy küzdelmes

mérkőzésen maradt alul, és
balszerencsén .is múlott, hogy nem
tudta tovább folytatni a versenyt.

November 3-án Szlovákiában
került sor egy nemzetközi
versenyre, ahol Oroszország,
Ukrajna, Románia, Ausztria,
Lengyelország, Szlovénia, vala
mint még ezen kívül 7 európai
ország képviseltette magát, termé
szetesen a legjobb magyar
versenyzők is ott voltak.

Tóth Dominika ezen a
versenyen súlycsoportja győztese

lett és megérdemelten akasztották a
nyakába az aranyérmet.

ALIVlEL KFT.
Gyomaendrőd VI. ker. 540.

felvételt hirdet,
tömörfából készült bútorok

gyártásában jártas .
asztalosok részére,
illetve betanított munkára.

30/953·35·94

egyre népszerűbbé váló Austrian Open
versenysorozaton. Párosaink közül
eredményességben kiemelkedett Deák
András és Andor Barbara. A hat
táncból álló kombinációs versenyben
negyedik, míg a latin-amerikai
táncokban első helyezést értek el közel
negyven párból. Ez a teljesítményük
egyfajta magyar rekord is, hiszen ilyen
rangos nemzetközi versenyen még
nem győzedelmeskedetteddig magyar
gyermekpáros.

Külön öröm számunkra, hogy
eredményeink alapján Deák András,
Andor Barbara, Perei Péter, Sárközi
Noémi, Gombkötő Imre és Malina
Andrea a Magyar Táncsport
Szakszövetség válogatott keretének
tagjai. Ők szeptember óta már négy
szövetségi edzésen vehettek részt
nemzetközileg elismert olasz, német,
dán, cseh és ír trénerek vezette
felkészítéseken eredményességük
fokozása érdekében.

•Stancolt és hagyományos
papírdoboz gyártása!
•Staneaforma készítés!

Gyomaendrőd, Hársfa u. 8/1.
Tel./fax: 66/282-095, 20/9142·122

November 24-én a hagyományos
Rumba Bállal zárta eredményekben
gazdag verseny évadját a Rumba
Táncklub.

Az év utolsó hónapjai sem múltak
el programok és kihívások nélkül. Az
őszi hazai táncversenyt követően

Mészáros András és Oláh Dorottya
szaporította a győzelmek számát egy
hazai és egy szlovákiai nemzetközi
táncversenyen elért első helyezéssel.

A nemzetközi színtér után az év
utolsó nagy megmérettetésére Győrben

kenilt sor a Latin-amerikai Táncok
Magyar Bajnokságán. A junior
korcsoportban Kulik Andor és
Paróczai Zsófia jutott a döntőbe és
ötödik helyezést ért el. Az ifj úsági
korcsoportban szintén a döntőben

táncolhatott Perei Péter és Sárközi
Noémi hatodik helyezést érve el. Az év
egyik legrangosabb táncversenyére
Bécsben került sor november közepén.
A klub négy párossal vett részt az
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Sir John Bowring, neves angol
nyelvész és államférfi több nyelvet
beszélt, többek között magyarul is tudott.
Sok magyar költeményt fordított
angolra, s egy irodalmi szöveg
gyűjteményt is kiadott. Könyvének
előszavában a következőket írja:

"A magyar nyelv messze áll
magában. Egész sajátos módon fejlődött

és szerkezete olyan időkre nyúlik vissza,
amikor a legtöbb most élő európai nyelv
még nem IS létezett. Önmagában,
következetesen és szilárdan fejlődött

nyelv, melyben ésszerűség és számtan
van, sőt hajlékonyságával és
alakíthatóságával erős a hangzatokban.
Az angol ember legyen büszke arra, hogy
nyelve az emberi történelem korszakát
tünteti fel. Ki lehet mutatni az eredetét,
kivehetők, szétválaszthatók benne az
idegen rétegek, melyek a különböző

népekkel való érintkezések során
rárakódtak.

Ezzel szemben a magyar nyelv
egyetlen darabból álló terméskő, melyen
az idők viharai karcolást sem ejtenek.
Nem az idők változásától függő naptár.
Nem szoml senkire, nem kölcsönöz, nem
üzletel - nem ad és nem vesz senkitől. Ez
a nyelv a nemzeti erénynek, szellemi
fUggetlenségnek legrégibb, legdicsőbb

műemléke ... Amit a tudósok nem tudnak
megfejteni, azt mellŐzik. A
nyelvészetben éppúgy mint a
régészetben. A régi egyiptomi
templomok egyetlen kőből készült
padozatát sem tudják megmagyarázni.
Senki nem tudja honnan jött, melyik
hegyből vágták ki a csodálatos tömeget,
s miként szállították oda, miként emelték
fel. .. !

A magyar nyelv eredetisége még
ennél is csodálatosabb tünemény, sokkal
csodálatosabb! Aki ezt megfejti, az isteni
titkot fog boncolgatni, valójában annak
is az első tételét: Kezdetben vala az Ige,
és az Ige az Istennél vala, és Isten vala az
Ige!"

Az angol írófejedelem, George
Bernard Shaw drámáit a magyar
közönség ismeri és szereti. Kevesen
tudják azonban, hogy ez az ünnepelt,
híres író "puszta kíváncsiságból"
alaposan tanulmányozta a magyar
nyelvet. Egyik régi rádiós interjújában -

Szó-Beszéd

Amagyar nyelvről
melynek anyagára egy amerikai
archívumban bukkantam rá a
következőket mondotta:

,,- Azt állítja tehát. hogy angol
anyanyelve nem segítette abban, hogy
világhírnévre tegyen szert?

- Sőt kimondottan ebben és csak
ebben az egyben segített. Angolul beszél
és olvas ma már a művelődésre igényt
tartó világ nagyobbik fele.

- Akkor miért tette az imént azt a
sejtelmes megjegyzést, miszerint Önnek a
sors nem adta meg azt a kegyet, hogy egy
bizonyos. sokak által ismeretlen nyelven
írhatott volna?

- Ez kényes és bennünket érthetően

zavarba ejtő téma, de ha már így
forszírozza, röviden összefoglalom:

Magánbeszélgetéseimben már régen
tisztáztam egy egész sor kitűnő íróval azt
a furcsa tényt, hogy egy igazán
tehetséges angol nyelvű írónak az előbb

már említett hatalmas előnyök ellenére is
leküzdhetetlen nehézségekkel kell
szembenéznie. Őszintén mondom, az
anyanyelvemen nagyon sokszor képtelen
vagyok érzéseimet és gondolataimat
teljes pontossággal visszaadni. A mi
nyelvünk gazdag, nagy és praktikus, de
viszonylag fiatal. Áttanulmányoztam
néhány ősi nyelvet és akkor
rádöbbentem, hogy azok lényegesen
nagyobb erővel és pontossággal képesek
közvetíteni az örök emberi gondolatot,
mint a mi nyelvünk.

- Mondana erre néhány példát?
Az idő rövidsége miatt most csak az

általam legcsodálatosabbnak tartott
magyar nyelvet vegyűk példának. Erre a
mindössze talán 30 millió ember által
beszélt nyelv-remekre utaltam abban a
bizonyos Ön által sejtelmesnek érzett
megjegyzésemben. Bátran kijelent
hetem, hogy miután évek ig tanul
mányoztam ezt a nyelvet, meggyő

ződésemmé vált: ha a magyar lett volna
az anyanyelvem, az életművem sokkal
értékesebb lehetett volna. Egyszerűen

azért, mert ezen a különös, ősi erőtől

duzzadó nyelven sokszorta pontosabban
lehet leírni a parányi különbségeket, az
érzelmek titkos rezdüléseit. A magyar
nyelvben a propozíciók használata
helyett a legtöbb szó végét óriási
variációban változtatni lehet. Ez a
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művelet a legkisebb érzelmi rezdülést is
képes kifejezni és hűségesen visszaadni.
Ehhez képest sokszor úgy érzem, hogya
mi angol nyelvünkön a legtöbbször
képtelen vagyok a közlendőm belső,

lelkiismeretem szerinti pontos
visszaadására és ahelyett, hogy biztosan
odatalálnék ahová akarok, csak járom és
járom az utam akörül a szólás
mondásunkban szereplő bizonyos bokor
körül. (I' am just going and going around
the bush)"

Palmerstonnak, (angol követ az
1848- J849-es szabadságharc idején)
ennek a magyarok szeretetéről éppen
nem híres diplomatának a véleménye
különösen érdekes, mivel érzelmi szálak
biztosan nem kötötték a magyarsághoz.
Most nem alTól a megnyilvánulásáról
lesz szó, amikor a vérbefojtott
szabadságharc utáni megtorlások
kegyetlenségeiről tesz említést. Addig
magyar irányban ez volt az egyetlen
szimpatikus nyilatkozata.

Olvastam azonban egy Amerikában
élt ismerőséhez irt levelében néhány
szívet melengető sort is tőle, melyekben
ugyan nem hazudtolja meg magát és nem
is ad igazat a magyarok ftiggetlenségi
törekvéseinek, de ...

"A Habsburgok keleti birtokán élő

magyar nép valamiféle romantikus
álomból azt képzelte, hogy az Önök
függetlenségéhez hasonló állapotot
közönséges zendüléssel fogja elérni.
Elfelejtette a közös érdeke[ és saját
királya ellen lázadt. Nem is lehetett más
az eredmény. Mégis gondolkodóba ejt
Sir T. Boyl barátom véleménye, aki
szerint a magyarok nem csak kon ti
nensünk egyik legerősebb államát alkot
ták évszázadokon át, de valami általunk
nem ismert nagyon ősi műveltséggel a
környező népeket és országokat
századokon át teljes tiszteletadásra
tudták kényszeríteni. Sir Boyl azt is tudni
vélte, hogy népi nyelvük rendkívül
kifejező és adalaik ősibbek, szebbek,
kifejezőbbek amieinknél.

Milyen kár, hogy én erről akkoriban
semmit se hallottam, személyesen nem
győződhettem meg róla, s helyette a
mindennapok poJitikájának szövevényeit
boncolgattam."

Dr. Simon Péter: Aki ő előtte jár
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Verespatak Kanadában .'

a Torontói Magyar
beszélt Verespatak

Homok Ernő

Rádióban is
tragédiájáról.

A fotókiállítás Magyarországon is
vándorol: december IO-től a Budapesti
Főpolgármesteri Hivatal dísztermében
nyílt meg a képes tárlat, majd 17-től

Brüsszelben, az Európa Parlamentben
mutatják be Verespatak tragédiáját.

Homok Ernő ezúton is köszönetet
mond a kanadai és amerikai kiállítá
sokhoz nyújtott segítségért Bogyay
Elemérnek és feleségének Helen-nek,
Molnár Bélának és feleségének
Erikának, Horváth Istvánnak és
feleségének Ildikónak, Török Lászlónak
és feleségének Erzsébetnek, Rózsa
Ákosnak és Ildikónak, valamint Telegdi
Ibolyának és nem utolsósorban minden
igaz magyarnak, akik támogatták a kiál
lítás tengerentúli útját.

Novemberben Kanadában is láthatták
az érdeklődők a Verespatakot bemutató
fotókiállítást. Ontario több városába
lapunk felelős szerkesztője, Homok
Ernő, gyomaendrődi újságíró vitte el a
magyarországi településeket is látogató
vándorkiállítás angol nyelvű változatat.
Az újságírónak a közelmúltban Veres
patakról szóló fotóalbuma jelent meg. A
könyv képei mellett Kocsis Tibor opera
tőr és Szász András újságíró fotóiból állt
össze a kiállítás anyaga.

A Magyarok Világszövetsége
Kanadai Tagozatának segítségével
megszervezett körút első állomása a
Torontói Magyar Kulturális Központ
volt. A kiállítást nem csak az itt elő ma
gyarok, hanem a kanadai Zöld Párt
képviselői is meglátogatták.

Ottawában a Magyar Ház adott
otthont a fotókiállításnak, Cambridge
ben pedig a Kossuth Ház szervezte meg
a bemutatót. A verespataki fényképek
november 23-25. között az Amerikai
Egyesült Államokba látogattak, ahol a
clevelandi Magyar Kongresszus egyik
eseménye volt a bemutató.

A téma aktualitását az adta a ten
gerentúli kiállításnak, hogy az Erdélyi
Szigethegységben a kétezer éves
település ledúrásával egy kanadai-román
cég szeretné az ott található mintegy 330
tonna aranyat és 1600 tonnányi ezüstöt a
mérgező cián segitségével kinyerni a
kibányászott kőzetből. Különös, hogya
kömyezetvédelemre oly sokat adó
Kanadában már ötven éve tilos a cián
használata a bányászatban, s most a világ
másik felén, a csodálatos Erdély
közepén, a Kárpát-medence vízgyűjtő

területén akar ciánnal bányászni egy
kanadai vállalat.

A tervek szerint a Tisza vizét 2000
januárjában megmérgező nagybányai
aranybánya cianidos ülepítőjénél egy
negyvenszer nagyobbat akarnak kialakí
tani a ledózerolt Verespatak melletti
völgyben. Európa legnagyobb külszíni
bányáj át létrehozva, a lakosságot
kitelepítve évszázados épületeket, temp
lomokat, temetőket tüntetnének el,
megsemmisítenék a még feltáratlanul az
ókori bányajáratokban rejlő római kori
régészeti emlékeket.

A Kanadai Magyarság című újság, a
Magyar Jelen című lap már inteljút
közölt a kiállítással kapcsolatban és



Ingyenes apróhirdetések

tervezését.

HÁZ, lAKÁS
Gyomaendrőd központjába~,

800m'-es portán kívül-beiul
tejlesen frissen felújított,
hőszigetelt 160 m'-es 3 szoba, 2
félszo ba-ha llos összkomfortos
családi ház.+önál\ó 40 m'-es
öszkomfortos lakrésszel együtt
eladó. Yállalkozásra, ipari
tevékenységre is alkalmas. Ir.ár:
18.500.000 Fl. Érd.: 70-566-3938

Gyomaendrődön a Napkeletí
utcában 2 szobás gázfűtéses

családi ház nagy telekkel,
melléképülettel eladó. Irányár: 4
míllió Fl. Érd.: 30/230-7967

Gyomán a Bajcsy és a Kálvin
út sarkán két lakrészből álló 
űzletnek is alkalmas - ház eladó.
Irányár: 8,5 millió Ft. Tel.: 06/30
911-7982, este: 66-386-293.

Süroősen eladó Gyoma-
endrőd;n részben felújított kertes
ház naoy portával, garázzsal és
melléktpületekkel. Ár: 4,7 millió
forint Érdeklődni: 70/569-1352

Endrődön a Rózsahegyi K. u.
l. sz. alatt, csendes helyen családi
ház sürgősen eladó .. Komoly
vevők hívjanak. Erd.: a
helyszínen, 20/361-5736

Öregszőlőben,a Kör u. 48. sz.
alatt 2 szobás, központifűtéses

kockaház eladó. Érd.: 70/7732
949,70/261-4329

Magtárlaposon, sorházban
amerikai konyhás, szélső ház
eladó. Garázs van. Irányár: 17,5
millió Fl. Érd.: 70/932-5645

Endrődön a Kürt u. 15. sz.
alatt lebontásra váró ház sürgősen

eladó, vagy telek árba
meovásárolható. 20/334-6032

°Öregszőlőben a kondorosi
kövesút mellett 400 négyszögöl
telken, 76 négyzetméteres, 1,5
szobás komfort nélküli ház,
gazdálkodásra alkalmas meIJé~

épületekkel, garázzsal el~do.

Vezetékes víz az udvarban, asott
kút, villany, telefon van. Érd.:
30/595-5045

Gyomán a Tompa u. 16. sz.
alatt 3 szobás összközműves ház
ipari árammal, nagy telekkel
eladó. Érd.: 70/225-1689. 66/282
645

2 szobás családi ház dupla
portával eladó. Irányár: 800 ezer
Ft. Érd.: 30/662-8865

Öreoszőlőben a Szőlőskert u.
18. sz.o alatti ftirdőszobás ház
eladó. 66/280-191,20/490-7557

Endrődön a Korányi Frigyes u.
31/1. sz. alatt 3 szobás összkom
fortos, kommunális adótól mentes
ház eladó. IrányárA,3 millió Fl.
Érd. 20/567-9599

Gyomán a furdővel szemben 2
szobás, konvektoros báz fúrot!
kúttal eladó. Irányár: 7,5 millió Ft.
Érd.: 66/285-652

Gyomán a Kálvin u. 42. sz.
alatti padlásteres családi ház nagy
portával eladó. Irányár: 12,5
millió Ft. Érd.: 20/477-3408

Gyoma központjában a Fő út
és Ipartelep út sarkán lévő csalá~l

ház nagy portával sürgősen elado.
Érd.: 70/261-0648

Gyomán az Arany J. u. 16. s::.
alatt 4 szobás összkomfortos haz
eladó. Érd.: a helyszínen.

Öreoszőlőben kövesúthoz
közel, o téglaépítésű kockaház
eladó. Érd.: 30/907-8339

Öreoszőlőben 2 szobás ház
egy hek~ár fól?del eladó. Irányár:
25 millió Ft. Erd.: 20/980-7583

, Gyomaendrődön a Honvéd

utcában gázfűtéses parasztház,
nagy kertlel, mel\éképül~ttel

eladó. Irányár: 3,8 millió Fl. Erd.:
70/455-1808

Gyomán a Kálvin u. 57. sz:
alatt fél komfortos parasztház ipan
árammal, gazdálkodásra alkalmas
melléképületekkel eladó. Irányár:
4,5 millió Ft. Érd.: 66/282-148,
70/2015-208

Tiszavárkonyban kertes,
családi ház garázzsal, gázfűtéssel,

melléképülettel eladó. Irányár: 4
millió Fl. Érd.: 70/319-5416

Az Ifjúsági ltp.-en 2,5 szobás,
erkélyes, fóldszinti, gázkonvek
toros lakás garázzsal vizpart
közelében eladó. Érdeklődni:

70/260-9260
Gyomán, a Tompa u. 6 sZ.alatt

ioényesen kialakitott 2 szmtes
c~aládi ház alacsony rezsivel,
garázzsal, mel\éképülettel, ipari
árammal eladó. 30/342-2869

A Yásártéri Itp.-en 2 szobás,
erkélyes, első emeleti lakás eladó.
Érd.: 70/321-2265

A Vásártéri Itp.-en fóldszinten,
l 5 szobás, erkélyes lakásomat
eicserélném, beköltözhetőe~ jó
állapotú kertes házra. Erd.:
30/613-4363

A Yásártéri Itp.-en 1+2
félszobás, földszinti. felújított
lakás eladó. Irányár: 8 millió Fl.
Érd.: 20/243-8236

Okt. 6. ltp.-en 2 szobás
fóldszinti lakás eladó. Irányár: 6,3
millió Ft. Érd.: 66/284-140

Endrődön eladó 3 szobás 90
nm-es családi ház a Lábas
utcában. Gáz fiítés, csatorna-víz
bevezetve, 50 nm-es garázs az
udvaron, aszfaltozott utca.
Azonnal beköltözhető Ir. ár: 6
millió Fl. Érdeklődni lehet:
20/2528272

KIADÓ
A Ko:mann Itp.-en 2 sz?bi"

lakás hosszú távra kiadó. Erd.:
30/591-2168

AKolmann Itp-n 1+2
félszobás 2. emeleti lakás hosszú
távra kiadó. Érd.: 20/5695-700

Lakótelepi lakás szép
állapotban. hosszú távra ki.adó.
Irányár: 25 ezer Ft/hó. Erd.:
30/438-8803

A Vásártéri Itp.-en a
négylakásos házaknál garázs
hosszú távra kiadó. 66/386-588

Budapesten a lY. kerületben
január l-től szoba kiadó. Irányár:
24 ezer Ft+rezsi/ hó. 30/352-1600

A Yásártéri lakótelepen 2
szobás erkélyes lakás eladó. érd.:
30/529-9221, 70/321-2265

KERT, TELEK
Gyomaendrődön a ~ar~sás

zugban 500 négyszögöl szanto,fold
eladó. Irányár: 100 ezer Ft. Erd.:
30/230-7967,62/442-858

Móra F. u. 4. sz. alatti 742 m'
építési telek közművesíte:t

melléképülellel, főút mellett el.ado.
Irányár: 1,3 millió Ft. Erd.:
30/665-4339

A Bónom-zugban vizparti
telek eladó. Irányár: 1,6 millió Ft.
Érd.: 66/285-392

MUNKÁT KERES,
KíNÁL

Takarítást, vasalást, gyermek
felüoyeletet vállalok. 20/333-2972

Korrepetálás, felzárkóztatás,
fejlesztő foglalkozások, tehetség
gondozás általános iskolásoknak,
iskolai dolgozatlapok, vers~ny

tesztek megrendel hetők. Erd.:
30/856-3218

Jelenleg épülő, Endrődön a
Rózsa Presszó mellett,
fodrászüzletembe kozmetikust,
vagy mükörmöst keresek. Erd.:
30/521-9869

Veszélyes fák kivágása,
gallyazása, tüzifa felvág~sa,

elhanyagolt kertek gazolasa,
parlagfű irtás, elérhető áron. Erd.:
70/283-0347

Kertek, udvarok szántása,
marása, egyengetése. 66/386-053

Felsőfokú végzettségű munka-
társakat keresek pénzügyi
területre. Érd.: 20/937-1871

EGYÉB
3 funkciós, kék színű

babakocsi újszerű állapotban
esővédővel, Pesztonka elektromos
tejszívó készülék, orrjárattisztító

eladó. Érd.: 20/954-8125
Kukoricamorzsoló, sertés·

vá lyúk, üstház, terménydaráló,
konyhaszekrény. használt keré~

párok, bontásból ajtó, ablak elado.
Érd. 30/651-7313

Sarki előszobafogas tükörre!.
kis asztallal eladó. Érdeklődni:

66/386-808
Gázkonvektor eladó. Irányár:

12-16 ezer Fl. Érd.: 30/345-6369
Használt FÉG konvektorok

eladók. Érd.: 30/493-5950
Jó állapotban lévő babakocsi,

bébihordozó, etetőszék eladó.
Irányár: 3-6 ezer Ft. Érdeklődni:

70/606-1760
Honlapok

készítését és InIködtetését
vállaljuk. Totál-Euró Kft.
www.total-euro.hu Telefon: 70/
569-1352

Rin"lószilva, füge, som.
kaktusz~k, terményzsákok.
paprikadaráló, dézsa, Sin~er

varrógép, Lada, Trabant alkatresz
eladó. Érd.: 66/436-08G

Olasz és japán robogók eladók.
Érd.: 70/2632-90 l

I,3-as Wartburg eladó. Irányár:
70 ezer Fl. Érd.: 66/285-694,
30/455-8158

Szép bölcsőt keresek
kisunokámnak. Érd.: 30/525-5147

Lampar! 20 konvektor eladó.
Irányár: 20 ezer Fl. Érdeklődni:

30/354-4166
A gyomaendrődi strandon saját

földterületű melegkonyhás ~zlet

eladó. Irányk 10 millió Ft. Erd.:
30/380-2558

Gyermeke sportol, táncol?
Vagyegyszerten csak félt~~

Tanulóbiztosítás havonta I kakaos
csi"a áráért. Tudja mennyi lesz
2008-ban a kötelező
gépjánnűbiztositási díja? A
tulajdosnos és a jármű adalal
alapján I perc alatt megmondom.
Szeretne már kisösszegű meg·
takarításaira garantált 30%
hozamot? Hívjon' Telefon:
20/937-1871

Komplett Technics hi·f1
torony, 2x I00 W-os erősítővel, 2
db 250 W-os hangfallal eladó.
Érd.: 30/360-8128

30 mázsa jó minőségű lucerna
széna és I db 60 literes bojler
eladó. Érd.: Kossuth u. 49.

2 db parapet, l kéményes
konvektor, 80 literes tárolós
oázboj lel' eladó. Irányár: 10-20
~zer Ft. Érd.: 70/315-0806

Tégla falfűrészelő .gép eladó.
Irányár: 50 ezer Fl. Erdeklődni:

70/509-4535
Szeretettel várom vendégeimel

fodrászüzletemben, ahol



50. házassági évforduló

Homok Margit és Bárdos Mihály 50 évvel ezelőtt,

1957. december 23-án Gyomán kötött házasságot. A jeles
évfordulón köszc::~ötte két gyermeke, és három unokája.

Itt a tél: hogyan csökkentsük
a fűtésszámlát?

Érdeklődni: Tóth Jánosné
Telefon: 20/9376-738

utcában 147 m'-es komfortos polgári ház
eladó. Irányár: 9.6MFt

Köröstarcsán a Jókai ulcában 124 m'
es komfortos családi ház eladó. Irányár:
4MFt

Körösladányban a Bem utcában 69
m'-es komfortos családi ház eladó.
Irányár: 3.2MFt

Békéscsabán a Tessedik ulcában 180
m'-es összkomfortos sorház eladó.
Irányár: 28M Ft

Békéscsabán a Botyánszki Pálné
utcában 98 m'-es komfortos családi ház
eladó. Irányár: 15M Ft

Csárdaszálláson - Félhalmon zártkert
eladó, 16 m'-es komfort nélküli, átlagos
kivitelű használt épülettel. Villany van.
Irányár: 2M Ft

Gyomaendrödön a Kilián téren 87
m'-es komfortos családi ház eladó.
Irányár: 605M fl

Gyomacndrödön a Vasvári Pál
ulcában 100 m'-es összkomfortos családi
ház eladó. Irányár: 9M Ft

Gyomaendrödön a Vasvári Pál
utcában 60 m'-es komfortos családi ház
eladó. Irányár: 3M Ft.

Gyomaendrödön a Bocskai utcában
86 m'-es összkomfortos családi ház
újszen. nagyon szép állapotban. dupla
garázzsal eladó. Irányár: 15M ft.

Gyomaendrödön a Korányi utcában
120 m'-es összkomfortos családi ház
eladó. Irányár: 10M Ft

Gyomaendrödön a Zrinyi M. utcában
160 m'-es összkomfortos családi ház
eladó. Irányár: 12,7M ft

Gyulán a Béke sugárúton tégla
épitésű társasházban extrán, modemül
felújilott 57 m'-es lakás eladó. Ininyár:
1005M Ft

Eladó ingatlanok

Irányár: ' ,.. , .

Érdeklődni: .

Aláírás: .

Ingyenes az apró!
A Szó-Beszéd ingyenesen jelenteti meg azoknak az olvasók
nak a lakossági apróhirdetéseit, akik ezen a szelvényen küldik
be megjelentetés céljából! A szelvényen a megjelölt helyre
kell beírni a kívánt szöveget és a sielvényt levelezőlapon

vagy borítékban elküldeni a következő címre: Szó-Beszéd
5500 Gyomaendrőd, Pf.: 48. Egy apróhirdetés szövege lehető

leg ne tartalmazzon 15 szónál többet! A hirdetések szövegéért
felelősséget nem vállal a szerkesztőség!

Feladó neve: , ' .

Címe: .

Az apróhirdetés szövege: ..

Mezöberényben a Bajcsy-Zs. utcában
120 m'-es összkomfortos családi ház
eladó. Irányár: 13M Ft

Mezöberényben a Tulipán ulcában 89
m'-es új épiléSl (2000-ben épüll)
összkomfortos családi ház eladó. Irányár:
13.5M FI

Mezöberényben a Györi János
utcában 77 m'-es komfort nélküli lársasház
eladó. Irányár: 4,2M FI

Mezöberényben a József Atlila
utcában 1178 m'-es telek eladó. Irányár:
2.5M Ft

Mezöberényben a József Attila
utcában 70 m'-es komfort nélküli ház
eladó (gáz van). Irányár: 3M Ft

Mezöberényben a Zsák utcában 110
m'-es komfortos családi ház eladó. Vidéki
tömblakás cseréje is érdekel. Irányár:
805MFt

Mezöberényben az Áchim utcában 75
m'-es összkomfortos családi ház eladó.
Vidéki tömblakás cseréje is érdekei.
Irányár: 8M ft

Mezöberényben a Szántó Kovács J.
utcában 94 m'-es komfortos családi ház
eladó. Irányár: 8.5M fl

Mezöberényben a Táncsics M.
utcában 120 m'-es összkomfortos családi
ház SÜRGŐSEN eladó. Irányár: 16M Ft

Mezöberényben a Vasút utcában
72m2 + 58 m' beépithelö padlástérrel
családi ház eladó. Irányár: 9M Ft

Mezöberény központjában,
frekventált helyen, igényesen, exkluzívan
felújított 130 m'-es családi ház beépíthetö
padlástérrel eladó. Az ingatlan garázzsaI,
melléképűlettei. gyönyörűen parkositott
udvarral vállalkozás céljára is alkalmas.
Irányár: 25.5 MFt

Mezöberényben a Deák utcában 200
m'-es összkomfortos családi ház
szaunával. merülömedencével. garázzsal
eladó. Irányár: 19.5M FI

Mezöberényben a Deák Ferenc

Önálló, Független Hitel- és Ingatlanközvetítő, Értékbecslő Iroda
5650 Mezőberény, Fortuna tér 5.

Telefon: 20/455·1211, 70/558·9247 Telefon/fax: 66/424·314
E·mail: tteri@vipmail.hu

--------------------------------,

~-----~------------------=----~--~

Sza Iagfűrész 500-as fém
vázas, 380 V-os. Irányár: 4 ezer Ft.
Érdeklődni lehet: 30/4 I6-4784-es
te!efonszámon

Kárpótlási jegyet legma
gasabb áron most veszek.
Érdeklődni lehet a 30/328-80 I9-es
telefonszámon.

Nemcsak a pénztárcán1<at terheljük meg még jobban a
téli időszakban a korszerütlen rendszerek fenntartásával,
vagy a korszeru rendszerek figyelmetlen használatával,
hanem a környezetet is - hívja fel a figyelmet a National

Geographic.
De mit is tehetünk a fütésszámla csökkentése

érdekében? Először is nem szabad túlfüteni a lakást, vagyis
18-20 fokra kell beállítani a hőmérsékletet. Egy foknyi

csökkentés 15 ezer forintnyi költségmegtakarítás t jelent

egy fűtési időszak alatt. Érdemes szigetelni az ablakok,
ajtók kereteit is, valamint kicserélni ablaküvegünket
vékony, átlátszó nemesfém réteggel bevont hőszigetelő

üvegre.
Egy levegős rendszer is 15 százalékos fogyasztás

növekedést okoz, ezért érdemes figyelni arra, hogy mikor

csobog a fűtőtest, s ilyenkor megszüntetni a víz kerin
gésének akadályát. Azzal viszont nem nyerünk semmit, ha

nem fütjük a nem használt helyiségeket, ugyanis a falak

kihűlnek, s a hideg, nedves felületet nehezebb később

felfJteni. Ezért inkább tartsuk itt is folyamatosan alacsony
szinten a hőmérsékletet.

Érdemes kihasználni a napsütéses napokat arra, hogy
lejjebb tekerjük egy-egy fokkal a fűtést, mivel így 6 száza
lékkal mérsékelhetjük a fogyasztást. Este pedig
behúzhatjuk a nehéz anyagból készül sötétítőfLiggönyt,

mely megakadályozza, hogy a meleg az ablakon át távoz
zon.

melegollós hajvéglezárás csak 500
Ft. Érd.: Endrőd, Hősök tere 12.
Rózsa Presszó mellett. Telefon:
30/521-9869

Millenium DVD lejátszó, LG
videó, hi-fi Nixom sztereó új
állapotban eladó. Érdeklődni:

66/283-268



www.fibernet.hu

&;otpbank
L .J

kedvezmény
Amennyiben csoportos beszedési megbízással
fizeti FiberNet havi számláját. Ráadásul 12 hónapig
mentesül a banki átutalási dlj megfizetése alól
is, amennyiben az OTP Bank Nyrt.-nél vezeti
r - - - - - - - - , folyószámláját.
I ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: I

I 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ, I

I DÓZSA GYÖRGY U. I
I I
I 46. TEL: (52) 273 370,
,ÜZLETKÖTŐ:I

I GUBUCZ TAMÁS 70/9449279 I

eeQvelpli felléleleko
A kedvezményes ajánlol 2007.12.03 es 2007.12.31 k.özöll érvénye'.i o fiberf..Jel lr1. :;zolgóllo1Ó'ii
lerClIE.ilein. uj fiberNel egyeni elöfizelőknek Internet vagy Kóbellévé slolgóllo1ósi csomagokra
vor.olkczó 2008.12.31-1g illetve 2009.12.31-ig lorló szerződés kiegeszílés /hüse:-gnyilalkozotj
vállalasa eselen. kivéve. ha a lelepilési eimen oz. akcióban érintetl szolgál'ojó~ra vonatko7.ó
s.zerzödés 2007. J2.03. ul on szúnt meg. vogy o szerzódésköles idóponljóban dÍllol1ozÓS Óli lenn. AZ
okcios ajánlat oz akció ideje olotl csak egyszer vehelö igenybe. az akciós ajónlolok egymóssol
össze nem vonhalóal:.
A KIT csomagokra vonatkozó ojónlatoink 12. vagy 24 hónapos Ilüsegnyilatkozal vóllalósa esetén
érvényesek. (tov6bbiréstietekel o mindenkorervenyes Teleton ÁSZF 7. szómú függeléke tartalmaz).
Jelen tájékoztalos nem 1eljes körű. lovobbi részletekről és fellélelekröl bóvebb információt o
FiberNel honlapján (ww\'I.fibernel.huJ, valamint a 1erűlelileg illelékes ügyfélszolgáloli iroda
munkalórsoilól kophol.

COLOR SHOP
/

PAP1RBOLT
Gyomaendrőd. Petőfi u. 4. Telefon:

66/284-552

Az új esztendőben lS vár1a
kedves vásárlóit

a Color Shop Papírbo1t!

I<arácsonyí vásár
a Látszerész Üzletben!

Minden szemüvegkeret árából
20% KEDVEZMENYf adunk!

Progressziv és bifokális lencs~k

akciós áron!
5zemüvegtokok és törlökendök nagy

választékban!
Ingyenes szemvizsgálat: kedd,

csütörtök, péntek, szombat 10 órát'
11.30 óráig!

Kellemes ünnepeket és békés,
boldog új évet kívánunk minden I

kedves vásárlónknak!
5, M' C'

Szerkesztösége
békés karácsonyt és eredményesebb

új esztendőt kíván minden kedves
olvasójának és hirdetőjének!

Hornok Ernő felelős szerkesztő

~YOMAENDRŐDI

.
•
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