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Abékési pályázó nyert

Vonzóbbá akarja tenni Gyomaendrődöt
Önkormányzati felügyeletű

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 érdekeIt
vállalkozókat, azokkal napi kapcsola
tot tartana és egyben őket kiszolgálná 
nyilatkozta a múlt hónapban
lapunknak Várfi András polgármester.

A város pályázatot írt ki a Tourinform
Iroda vezetésére és határidőre hat
pályázat érkezett. A decemberi önkor
mányzati ülésen a képviselők egy
hangúlag a vidéki pályázó, a békési
Varga Zsófiát választották az iroda
vezetőjévé. A képviselők szerint az ő

pályázata volt a legjobban kidolgozott
szalanai program. Az új irodavezetőt

kérdeztük terveiről.

- Ön Békéscsabán egy utazási
irodában dolgozott hét évig, s most vál
tott. Nyugalmasabb munkát keresett?

- Valóban majdnem 7 évig egy utazási
irodában dolgoztam, ahol a partnerekkel,
szálláshelyekkel való kapcsolattartás
mellett utazásszervezéssel és idegen
vezetésseI is foglalkoztam. Az idegenfor
galom terén, tehát van már tapasztalatom
és ez az új munkakör, a turisztikai infor
mációs iroda egy új kihívást jelent szá
momra. Az előző munkahelyemen a
nyereség termelése volt a legfőbb cél, a
tourinform iroda viszont non-profit
szervezet.

- És akkor jött ez az új lehetőség...
- Tulajdonképpen már kerestem új

állást, amikor a barátaim felhívták a
figyelmemet erre a pályázatra. Ők

ismerve a szakmai előéletemet azt
gondolták, hogy alkalmas lennék a
gyomaendrődi Tourinform iroda
vezetésére.

-Vajon miről írt pályázatában,
amivel ilyen egyöntetűen meggyőzte a
gyomaendrődi városatyákat?

- A városháza a közelmúltban készít
tetett egy idegenforgalmi koncepciót,
amely a város honlapjáról is letölthető.

Tanulmányoztam a város turisztikai
lehetőségeit, és adottságait. A
pályázatomban a város turisztikai vonz
erejét három fő téma köré: a Liget Fürdő
a Hármas-Körös és holtágai, valamint a

nevezetességek köré csoportosítottam.
Célom, hogy e vonzerők segítségével
népszerűsítsem és tegyem minél vonzób
bá, ismertté Gyomaendrőd városát. A
pályázatomban a főbb célcsoportok
között említettem az iskolai kirándulókat,
a fiatal gyermekes családokat, valamint
azokat az időseket, nyugdíjasokat, akik a
fürdő szolgáltatásait szívesen veszik
igénybe. Itt nem csak a kis pénzű nyugdí
jasokra gondoltam, hanem a tehetősebb,

a több pénzt költő idősekre is. További
programokkal és nyári rendezvényekkel
szeretném színesíteni a város kínálatát,
ebbe bevonnám a
helyi vállalkozókat
is. Kiemelten
fontosnak tartom a
városban található
szállás-, és vendég
látóhelyek össze
gyűjtését és megje
lentetését egy tu
risztikai térképen,
ahol a neveze
tességek is pontosan
be vannak jelölve. A
Körösön a sétaha
józás lehetővé tétele
minden korosztály
nak kellemes kikap-

csolódást nyújtana, fontosnak tartom az
aktív turizmus továbbfejlesztését,
túraútvonalak és tanösvények, valamint
kerékpárutak építését. Népszerűsíteni

kell a várost a megyei és országos kiál
lításokon, a programokat pedig reklá
mozni kell az országos médiában.

- Mennyi pénzt kap ön ehhez a
város kasszájából?

- Most készűl a város költségvetése,
így az sem tisztázott még, hogy mennyi
ből gazdálkodhatok. Február közepén
derűl majd ki, hogy milyen összeg jut az
iroda működtetésére és hogy ez a pénz
tartalmazza-e majd a kiállításokon való
részvételek, valamint a kiadványok költ
ségeit. Mindenesetre az a célom, hogy az
iroda néhány év után kitermelje saját
működési költségeinek egyharmadát.
Jegyeket, képeslapokat, térképeket, hor
gászjegyeket árusítanánk, s az így szer
zett bevételt vissza lehet majd forgatni az
iroda működésébe. Remélem, hogy si
kerül eredményes együttműködést

kialakítani a helyi vállalkozókkal, a szál
lásadókkal és képes leszek majd segíteni
munkájukat - nyilatkozta lapunknak
Varga Zsófia, a gyomaendrődi Tour
inform iroda vezetője, aki büszkén emliti,
hogy a városháza és a Gyomaszolg Kft.
segítségével a gyomai ligetben lévő asz
faltos kézilabda pályát homokkal szórták
körbe, majd lajtos kocsival vizet hordtak
a pályára, ahol az idei év első hétvégéjére
el is készült a korcsolyapálya, s itt egy
vállalkozó az ígéretek szerint teát és for
ralt bort is fog árulni.

H.E.
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Elfelejtették letakarítani ahavat, azután
megmagyarázták, hogya só káros akörnyezetre?
A december első

felében leesett havat a
közútkezelő cég gépei és
emberei letakarították a
hozzáj uk tartozó főu

takon, ám a város tulaj
donában és kezelésében
lévő utakon megmaradt a
hó, amely néhány nap
után eljegesedett. A
Gyomaszolg Kft. talán
elfelejtette letakarítani az
aszfaltos utcákban a
havat, esetleg arra gondol
tak, hogy hozzá sem kez
denek, hiszen egy-két nap
alatt akár el is olvadhat a
hó, így megspórolhatnak
néhány százezer forintot.

Nem így történt, a hó
megmaradt, a fagy tartósnak
bizonyult, sőt szilveszter
éjjelén újabb havazás
nehezítette a közlekedést. A

csúszós utcákon kerék
párosok estek el rend
szeresen, s amikor már a
szitkok tömkelege a
városházára is betürem
kedett, akkor az utak sózása
helyett Ciberét vették elő.

Mire gondolhatott a
városlakó ember akkor
amikor Ciberétől azt hallot
ta, hogy a városháza felhív
ja a város lakóinak
figyeImét a jeges mel
lékutcákra, valamint arra,
hogy csak a fő- és gyűjtőu

takat sózzák, mert a túlzott
sóhasználat károsítja a
környezetet... Az a só, ame
lyet egyébként a földből

bányásznak ki, s használják
világszerte a biztonságos
közlekedés érdekében.

Bár a városháza elvárja,
hogy minden ingatlantulaj-

donos takarítsa a háza előtti

járdát, a közterületek gon
dozását igencsak elhanya
golta az önkormányzat. A
Kner tér járdáiról sem
takarította le senki a havat. ..

Fábián Lajos a
Gyomaközszolg Kft.
ügyvezető igazgatója
kérdésünkre elmondta, hogy
a biztonságos közlekedés
nek nem feltétele az, hogy le
van-e sózva az úttest.

- A só ugyanis az egyik
legnagyobb ellensége az
aszfaltnak. A város me1
lékútjainak egyszeri lesó
zása mintegy 700 ezer forin
tos költséggel jár, de
legalább ötször ennyi
összegü kárt okoz.
Bejelentettem a város
vezetésének, hogy nem sóz
zuk a mellékutakat, a gyalo-

gosok és a kerékpárosok
közlekedjenek a járdán,
amit minden lakónak köte
lessége megtisztítani
mondta Fábián Lajos.

Arra a kérdésre, hogy a
közterületek járdáit miért
nem takarította senki, ezt
válaszolta:

- Ez a város feladata lett
volna, erre a munkára
közhasznú munkásokat
szoktak alkalmazni. Viszont
a kerékpárút tisztítását,
majd sózását a szilveszteri
havazást követően már
január l-én hajnali fél
négykor megkezdtük és a
január 6-i reggeli ónos esőt

követően a főbb utak és a
gyűjtőutak teljes sózást kap
tak - nyilatkozta lapunknak
a Gyomaközszolg Kft. igaz
gatója.

Nem agyomaendrődi vasutasok
gyalázták akormányt ahangosbemondón

Ez év novemberében híre ment
városunkban, hogya gyomai vasútál
lomáson a MÁV illetékes biztonsági
emberei, sőt az állambiztonság sza
kértői kihallgatták a dolgozókat. Az
ügy, amelyben a vizsgálatot indították,
hogya forgalmi irodábában a hangos
beszélő gombját véletlenül, vagy
szándékosan bekapcsolva tartva, vala
ki a kormányzati intézkedéseket kri
tizálta, magyarán szidta a rendszert.
Nagy Béla állomásfőnök a MÁV
sajtófőnökéhez Kavalecz Imréhez
irányított, mondván ő nem illetékes
ebben az ügyben nyilatkozattételre. A
sajtófőnök irodájától azonban csak a
decemberi lapzártát követően érkezett
az alábbi nyilatkozat az üggyel kapcso
latban:

Tisztelt Hornok Ernő!

Megkeresésére a vasúttársaság az
alábbi választ adja: A MAv ZRt.
Biztonsági Igazgatósága egy utas
bejelentés alapján indított vizsgálatot
Gyomaendrőd állomáson, illetve az ott
dolgozók körében. A bejelentés szerint
az állomás utastájékoztatására szol
gáló hangosbemondó rendszeren
keresztül a Kormányt gyalázó,
nyomdafestéket nem tűrő kijelentések
voltak hallhatók.

A bejelentés megalapozottságának
tisztázása érdekében a Biztonsági
Igazgatóság munkatársai valóban vizs
gálódtak a Gyomaendrőd állomáson
szolgálatot teljesítő alkalmazottaknál
(állomásfőnök, forgalmi szolgálat
tevők, forgalmi koordinátoJ~

váltókezelők, tolatásvezetők), valamint
ellenőrizték a központi utastájékoztató
berendezést és a külső kezelőegységgel
rendelkező hangosító berendezések
működését is.

A vizsgálat lezárultával megál
lapítható, hogy a szolgálati céllal, az
utasok tájékoztatása és a szolgálati
közlemények továbbítása érdekében
telepített hangosbemondó rendszeren
nem történt gyalázkodás. A vasutas
munkavállalók sem a központi
utastájékoztató berendezést, sem a
tolatási mozgások szabályozására
szolgáló külső hangosító eszközöket
nem használták a szolgálat
követelményeitőleltérő célra.

Csohány Domitilla
sajtóreferens
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írjon kérelmet, aki nem akar sokat fizetni!

Vonalkódos kukaleolvasási rendszer
Kötvénykibocsátás

ARaiffeisen nyert
A Szó-Beszédben már olvashat

tak arról, hogy idén januártól
úgynevezett hulladékszállítási díjat
vet ki a város a lakosságra. A
lakossági szemételszállítás és ártal
matlanítás költsége mintegy 60 mil
lió forintjába került tavaly a város
nak. Ennek az összegnek egy részét a
hulladék szállításáért fizeti az
önkormányzat a Gyomaközszolg
Kft.-nek, a másik részét a hulladék
lerakót 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. A most bevezetett
hulladékszállítási díj 80 literes kuka
esetén ürítésenként 157 forint, II 0-120
literes kukánál 209 forint, a 240 literes
szemetes edény egyszeri ürítéséért 305
forintot kell fizetni az idei évtől.

A díj összege tehát függ a kuka
méretétől és persze az ürítés gyako
riságától. A városháza műszaki osztá
lyán megtudtuk, hogy az ürítés gyako
riságát egy vonalkódos rendszerrel
regisztrálják majd az év második
felétől. A Gyomaközszolg Kft., amely
a szemételszállítással foglalkozik min
den kukára egy vonalkódos címkét
ragaszt majd, amelyet minden
ürítéskor beolvas a kukáskocsin lévő

számítógép. Így rögzítik majd, hogy
melyik ingatlan kukáját mennyi aLka
lommal ürítették.

A júniusi vonaLkódos bevezetésig
az ingatlantulajdonosok különböző

kéreImeket nyújthatnak be a műszaki

osztályhoz. Lehet kémi a heti helyett
kétheti vagy háromheti ürítést, de a
havi egyszen szemételszállítás
kötelező minden ingatlan esetében.
Akkor is kérelmet kell benyújtani az
ingatlan tulajdonosának, ha például a
háza lakatlan és ezért egyáltalán nem
kéri a kuka ürítését.

szobeszed@index.hu

- A vonalkódos rendszer bevezetése
után az ürítések száma alapján
negyedévente küldik majd a számlát az
ingatlantulajdonosoknak - mondta
lapunknak Szujó Zsolt osztályvezető.

A vonalkódos rendszert, amely
mintegy 5 millió forintjába kerül a
Gyomaközszolg Kft.-nek már
áprilistól bevezetik - tudtuk meg
Fábián Lajostól, a kft. igazgatójától,
aki elmondta azt is, hogya múlt évben
59 millió 500 ezer forint bruttó
árbevételük szá~mazott a lakossági
szemételszállításból és ebből bruttó 30
millió forintot fizettek aszeméttelep
üzemeltetőjének,a Remondis Kft.-nek
a hulladék lerakásáért és ártalmat
laní tásáért.

Sokan nem értenek egyet a szemét
szállítási díj bevezetésével, infonná
cióink szerint az endrődi részen na-

"gyobb az ellenállás.
Többen adtak hangot annak a

véleménynek, hogy egyszerűbb lett
volna, ha továbbra is a kommunális
adó tartalmazza aszemétszállítási
díjat, ez esetben nem kellett volna von
alkódos rendszert és újabb "adónemet"
bevezetni.

Várfi András polgármester ezzel
kapcsolatban elmondta, hogy szerinte
célszerű, ha mindig az adott szolgál
tatásért fizet az ember.

- Nem tartom helyesnek, hogy
kommunális adóba építjük be külön
böző szolgáltatások díját. Aki szeme
tel, az fizessen. A vonalkódos rend
szerben mindenki az elszállított
szemete után fog fizetni. Ezzel is
ösztönözni szeretnénk a lakosságot a
szelektív hulladékgyűjtésre,a zöld hul
ladék komposztálására. A város önkor
mányzata egyébként részt vesz egy
kistérségi közös pályázatban, amellyel
a zöldhulladék gyűjtését és kom
posztálását szeretnénk megoldani 
mondta Várfi András.

H.E.

www.szo-beszed.hu

Mint arról már lapunk előző

számában már olvashattak: egy milliárd
forint értékben kötvényt bocsát ki
Gyomaendrőd Város 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 kötvénykibocsátás mellett dön
töttek, mondván, a hitellel szemben a I

kötvénykibocsátás esetén szabadabb a
pénzfelhasználás lehetősége, rugal
masabban alakítható a törlesztés, nem
igényel jelzálog-fedezetet.

A kötvény úgynevezett zárt kibo
csátású lesz, hat bank pályázatát várta az
önkonnányzat. A hat bank ajánlata közül
két pénzintézet maradt versenyben. A
Takarékszövetkezeti Bank és a
Raiffeisen Bank ajánlata nagyon hasonló
volt ezért tárgyalásos eljárással folytat
ták a megfelelő ajánlat kiválasztását.

- A két bank feltételeinek többsége
nagyon hasonló volt, de az ajánlat szerint
amermyiben ha a Raiffeisen Banknál
helyezzük el a kötvénykibocsátásból
szálmazó l milliárd forintot, akkor az
első évben 3-3,5 millió forint többletka
mat bevételre számíthatunk. Ezt a több
letkamatbevételt a későbbiekben is
ígérték a maradék összegre. A Raiffeisen
Bank egyébként már több kötvényt bo
csátott ki, így ebben a témában nagyobb
gyakorlatuk és tapasztalatuk van, mint a
másik banknak. A képviselő-testület

egyébként szigorúan a számokat
figyelembe véve döntött a jobb ajánlat
mellett - tájékoztatta lapunkat Várfi
András polgánnester.

írja meg, ha
nem

tetszik valami!
Olvasóink leveleit, véleményeit

az alábbi e·mail címen is várjuk:

szobeszed@index.hu
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Békés megye gazdasága
Sikeressé tenni
Békés megyét

Békés megye
lakói egy évvel
ezelőtt a polgári
oldalt bízták meg a
megye irányitásával,
ígyekszünk megfelel
ni ennek a bizalom
nak - mondta el év
értékelő beszédében
Domokos László, a
Békés Megyei
Közgyűlés elnöke.

A rossz kormányzati döntésekkel szem
ben a helyi lakosság érdekeit kell képvisel
ni. Ezért is fejezte ki tiltakozását a megyei
önkormányzat többsége az egészségbiz
tosítási rendszer privatizálása ellen.

A súlyos gazdasági, pénzügyi
környezet ellenére sem mondhat le a
kezdeményező szerepről a megyei önkor
mányzat. Cselekvő és nem passzív önkor
mányzatra van szükség, védeni kell az
értékeket és minden lehetőséget ki kell
használni amegye fejlesztése érdekében.

Békés megyének olyan stratégiai prog
ramokra van szüksége- melyek pályázati
pénzek segitségével- hosszú távú befek
tetést biztosíthatnak a megye számára.
Békés megyében elmaradott a vasút,
rosszak az utak, problémás a szennyvíz
elvezetés, ezeket orvosoini kell. Ezért
alkották meg a Körös Fejlesztési Tervet,
melyben a megélhetés és a biztonság, a
foglalkoztatás és a munkahelyteremtés
kérdései élveznek elsőbbséget. Tizenhét
nagyprogramot hagyott jóvá a képviselő

testület többsége, melyek meghatározzák
az elkövetkező 5-7 év irányát. Ezek között
szerepel vasútfejlesztés, útépítés,
árvízvédelem, szakképző ískolák, ípari
parkok fejlesztése, belvízrendezés. A
különböző programok megvalósitásának
egyik alapját a pályázatok képezik, ame
lyek többmilliárdos nagy fejlesztéseket
indíthatnak el a megyében.

Siker a 17 település belvízrendezési
programjának elíndítása. A víz milliárdos
károkat okozott az elmúlt években, nagyon
sok pénzt költöttek kárrendezésre,
helyreállításra.

A következő év legfontosabb feladata
az lesz, hogy a sikeres pályázatok segít
ségével elkezdjék azokat a programokat,
amelyek a Békés megyei emberek hol
napját határozzák meg.

Forrás:
Békés Megyei Önkormányzat

Szó-Beszéd

Az elmúlt évről általánosságban
annyit, hogya magyar életszínvonal
megközelítette az 1978-as szintet. A
különbség csupán annyi, hogya '70-es
években minden társadalmi csoport
életszínvonala emelkedett, most viszont
a szegények leszakadóban vannak.
Miközben a magyar gazdaság
összeomláshoz közeli állapotban van, 
a londoni kerekedőházak elemzése
alapján - ennek oka a magas, gyorsuló
infláció és a stagnáló nemzetgazdaság.
A gazdaság növekedését fenntartó
export külső kereslete gyengül, ezért
növekszik a kockázata annak, hogy a
nemzetgazdaság idén recesszióba
kerülhet.

A nemzetgazdaságon belül a
mezőgazdaságban termelőket,

gazdálkodókat erősen megrostálta az
elmúlt esztendő. A tavalyi évben ismét
megnőtt a bizonytalanság az ágazatban.
Óriási méretekben szakadt szét a
mezőny: mind a növénytermesztés,
mind az állattenyésztés között, mind
pedig az egyes ágazatokon belül. A
jövedelmek eloszlása a korábbinál is
szélsőségesebbé vált, a Pénzügy Kutató
Rt. megállapítása szerint. A világpiac
felértékelte a gabonatermelést, ezért
kérdésessé váltak agabonafelhasználás
hazai növelésére irányuló állattartó
telepek rekonstrukciói és a bioetanol
üzemek felépítései!

A közeljövő tőzsdei árai jellemzően
magasak: pl. az őszi búza 2008.
augusztusi ára 5000-5400 Ft/l 00 kg, az
olajos magvak új termésből származó
árai is 8000-9000 Ft/l 00 kg körül
vannak. Ilyen árak mellett érdemes
minél nagyobb termést elérni, erre az
eddigi csapadékhelyzet is lehetőséget

ad.

Régi bútorokat,
használati tárgyakat

vásárolok!
Készpénzben
a helyszínen fizetek!

Telefon: 30/9·533·594

5

A továbbiakban aktuális
feladatokról írok:

- A területalapú támogatások EU-s
részét december végén leutalták a hazai
részt, később utalják a gazdálkodók
számára. Az elmúlt években a
következőképpen fizették ki az egy
hektár területre járó támogatásokat:
2004-ben 33.315 Fl/ha 2005-ben
38.046 Ftlha, 2006-ban 35.394 Ftlha,
2007-ben 37.582 Ft/ha. Az utóbbi
esztendőre egyébként a kormány
korábban 48 ezer forintot ígért, hát
ennyit az ígéretekről!

- Aki őstermelőként értékesíti
termékeit annak adószámot kell váltani
az Apeh-től, a határidő január 15.
Mielőtt ezt bárki is megtenné, érdemes
tájékozódni szakértő könyvelőnél, ahol
a szükséges formanyomtatványok is
beszerezhetők.

- Múlt év december 22-i dátummal a
szakmininszter rendelete alapján a
felhasználható nitrogén hatóanyag
kg/ha mennyiségét megemelték az
alábbiak szerint: kedvezőtlen adottságú
területen 200 kglha, nem kedvezőtlen

adottságú területen pedig 300 kglha
adagra. Ehhez tartozó információ, hogy
a nitrogén műtrágyák árai meredeken
emelkednek, aki teheti, minél előbb

vásárolj a meg a szükséges mennyiséget.
Sajnos a többi műtrágya esetében is
emelkednek az árak. A növényvédő

szerek új árai februárban kerülnek
nyilvánosságra.

- A tavalyi aszály következtében a
tavaszi vetőmagkészletek is kevesebbek
a korábbi évekhez képest, ez esetben is
igyekezni kell abeszerzéssel.

Erednlényekben gazdag új évet
kívánok:

Hunya Elek

..
Uvegezés

képkeretezés
kisebb asztalosmunkák!

Házhoz is megyünk!
Gyoma, Fő út 187. sz.

(a Bethlen Kollégiummal szemben)
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Új GUMIABRONCSOK
árusítása mindenféle gépjárműhöz.

Szerelés, javítás, centírozás!

Körösi Weekend
Horgász-, hobby-, és kempingszakDzlet

HORGÁSZFELSZERELÉSEK

müködést is. Hozzátette: pártolja a
kistérségekell, sőt a megyéken átnyúló
együttmüködést is.

Petényi Szilárdné, Hunya pol
gármestere elmondta: bízik abban,
hogy a jövőben a Körös-szögi
kistérség tagjaiként nagyobb esélyük
lesz arra, hogyeredményesen szerepel
jenek a különböző pályázatokon.
Szívesen csatlakoznak a körösszögiek
komposztáló megépítésére vonatkozó
elképzeléséhez is.

van szó, amely jelenleg bérelt telepen
tevékenykedik.

Fábián Lajos elmondta: december
ben nem ez volt az egyetlen terület
értékesítés. A hónap elején 1,4 hektárt
adtak el telephely-bővítés céljából az
egyik, már eddig is az ipari parkban
müködő cégnek. A Gyomaszolg Ipari
Park Kft. saját beruházásban
hamarosan megkezdi egy 1600
négyzetméteresre tervezett csarnok
építését, melyet lízing, illetve bérbea
dás útján hasznosítanak majd.

Januártól két új taggal bővült az
eddig hat települést (Békés-
szentandrás, Csabacsüd, Kardos,
Kondoros, Örménykút és Szarvas)
magába foglaló Körös-szögi Kistérség
Többcélú Társulása. Az új belépőket

tulajdonképpen ismerősként üdvözölte
a többi település, lévén Gyomaendrőd

és Hunya 2004. január l-ig már egy
szer tartozott ebbe a kistérségbe, akkor
azonban úgy döntöttek, átnyergelnek a
békési kistérséghez.

- Örülök, hogy Gyomaendrőd és
Hunya a visszatérés mellett döntött, ez
a térség ugyanis történelmileg össze
tartozik - nyilatkozta Babák Mihály, a
Körös-szögi Kistérség polgármesteri
tanácsának elnöke. Hozzátette: bíznak
abban, hogy gyümölcsöző lesz az
együttmlködés, annál is inkább, mivel
így most a kistérséget ismét hátrányos
helyzetivé minősítették, ami több
pályázati lehetőséget nyit meg előttük.

Szarvas polgármestere hangsúlyozta,
hogyakistérségben az eddigiekhez
hasonlóan ezután is meggyőzni és nem
legyőzni szeretnék egymást, s a
települések nagyságától függetlenül
minden polgármesternek egy-egy
szavazata van.

Várfi András, Gyomaendrőd pol
gármestere szintén úgy véli, Szarvas
közelsége és a korábbi kapcsolatok jó
alapot adnak a hasznos együtt
munkálkodáshoz. Kiemelte: a mel
lérendeltség híve, s támogatja a
kistelepülésekkel történő együtt-

Aláírták a szerződést, így újabb, 1,8
hektáros területet értékesítettek a
gyomaendrődi ipari parkban - tájékoz
tatta szerkesztőségünketFábián Lajos,
a Gyomaszolg Ipari Park Kft. igazgató
ja. A vásárló egy - egyelőre neve
elhaJIgatását kérő - könnyüipari cég,
amely kétezer négyzetméteres csarnok
építését tervezi Gyomaendrődön.

Megtudtuk, a csarnok a jövő év végéig
megépül, s 2009-től 85 embernek biz
tosítanak majd itt munkát.
Információink szerint helyi vállalatról

ol

Uzem költözik az ipari parkba

Gyomaendrőd és Hunya visszatért
a szarvasi kistérséghez

I

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

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

TAPÉTA 500 Ft/tekercs ártól
kapható!

A PVC házhozszállítása megoldható!
Gellai Miklós· Gyomaendrőd, Fő út 29.

Telefon: 66/285-392

Konyhabútorok
készítése egyedi méretre.

Nyílászárók
cseréje bontás nélkül, szabvány

szerinti hőszigetelt üveggel.
Telefon: 30/95-54-571

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

Téli gumik!
Katona György gumijavító

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

Mostantól nincs kézfeltartás
Gombokat nyomkodnak a képviselők

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

Versa Biztosítási
Alkusz Kft.

Családi vasárnap
a Dreher Söröző-Étteremben

Január 13. Babgulyás füstölt csülökkel.
Szezámmagos szárnyas filé, burgonya püré,
őszibarack kompót. Mákvarázs.

Január 20. Zöldségleves reszelt tésztával.
Töltött csirkecomb, francia burgonya.
Tejes pite baracklekvárral.

Január 27. Csontleves cérnametélttel.
Körösi finomfalatok, rizi-bizi, vegyes befőtt.

Farsangi fánk.

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

nem, esetleg a tartózkodás feliratú
gombot. Az említett távirányítószerű

masina egyben mikrofonként is szol
gál. Ugyanezen az eszközön egy gomb
benyomásával jelezheti a képviselő

hozzászólási szándékát, melyet a pol
gármester előtt lévő monitor mutat is,
így az ülést vezető polgármester azon
nal láthatja, ha valamelyik
képviselőnekmondandója van.

A számítógépes berendezés a hoz
zászólások idejét, hosszát is jelzi, egy
a falra felakasztott kijelzőn, amin a
szavazatok számát, arányát is nyomon
követhetik. A városháza szerint a
szavazatszámláló berendezés hitele
sebb és pontosabb jegyző

könyvvezetést is lehetővé tesz. A rend
szer nem elsősorban csak az ülés
vezetését és szavazást segíti, hanem
nagy jelentősége van az ülés minden
mozzanatának dokumentálásában is.

Az elképzelések szerint hamarosan
széles körben elérhetők lesznek a ülés
digitális hangfelvételei is, nemcsak a
hagyományos papíralapú jegyző

könyvek.
Az viszont mostantól nem látszik

és azonnal nem is lehet tudni, hogy
melyik képviselő mely témában
miként szavazott. A számítógépes
modernizáció 3 millió forintba került.

véleményét kérték ki. Információink
szerint az állami normatíván felül az
önkormányzat tavaly 29 millió forint
tal támogatta a közétkeztetést.

- Ezt az összeget szeretnénk
csökkenteni, mert a kormányzat

megszorító intézkedései idén 120 mil

lió forintot vonnak el a városunktól 

tájékoztatta lapunkat a polgármester.

Az ügyben tovább folytatódnak az
egyeztetések.

Újabb számítástechnikai mo-
dernizációs hullám. érte el a
városházát. Az elmúlt évtizedekben a
tanácstagok és képviselők szavazatait
manuálisan, azaz kézzel és szemmel
számolták meg, decembertől azonban
a jelenlegi 18 önkormányzati
képviselő minden egyes szavazatát
számítógép összesíti.

Természetesen a szavazás sem
kézfeltartással történik, hanem minden
képviselő egy távirányítóhoz hasonló
készüléken nyomja meg az igen vagy a

Gyomaendrőd város önkormányza
ta a költségvetés egyensúlyba hozása
érdekében több területen is törekszik
tevékenységeinek ésszerűsítésére 
mondta lapunknak Várfi András pol
gármester annak kapcsán, hogy a

városi közétkeztetés átszervezése

került terítékre január elején. Az ügy

ben január 8-án az intézmények
élelmezésvezetőittájékoztatták, majd a
város vendéglátó vállalkozóinak

Levélcímünk: Szó-Beszéd Szerkesztősége

5500 Gyomaendrőd, Pf. 48. szobeszed@index.hu



Verespataki képek Brüsszelben
Becsey Zsolt (FlDESZIEPP-ED) és

Kónya-Hamar Sándor (RMDSZ/ex
EPP-ED) európa-parlamenti képviseló1<
közös szervezésében múlt év december
17-én nyílt meg Brüsszelben, az Európa
Parlamentben a Verespatak múltja,
jelene, jövője címlí fotó-vándorkiállítás.

A házigazdák a környezet- és a kul
turális örökség-védelem ügyének elkö
telezettjei, választókerületeik révén a
témában közvetlenül érintettek.

Az esemény aktualitását adja az a
tény is, hogy az Európai Bizottság szor
galmazza a cián-technológia bányásza
ti alkalmazásának betiltását az Unió te
rületén, az EP-ben pedig jelenleg is fo
lyamatban van egy azonos tárgyú Írás
beli Nyilatkozat aláírásgylíjtőakciója.

A Verespatak múltja, jelene, jövője
címlí vándorkjállítás megnyitójára ün
nepélyes keretek között, a parlament
egyik alelnöki tisztségét betöltő, Gérard
Onesta (Zöldek, az Európai Szabad
Szövetség Képviselőcsoport tagja)
bevezetőjével kerül sor hétfőn, decem
ber 17-én délután, az parlament 3. eme-

leti, központi kiállító-terén. Egyébként
Gérard Onesta Verespatak és proble
matikája iránti elkötelezettsége közis
mert: a 2000-es nagybányai ciánbalese
te alkalmával személyes nyilatkozatot is
kiadott.

A kiállítás angol nyelvlí szövegek
kel ellátott fotóanyagát a kiskunfélegy
házi székhelyű Közép-Európa Klub
Homok Ernő, Kocsis Tibor és Szász
András felvételei alapján állította össze.

Az esemény díszvendégei a fotósok
mellett a Verespatak ügyében kiváló ér
dekvédelmi tevékenységet folytató civil
társadalmi szervezetek küldöttei voltak:
a romániai Alburnus Maior (Verespatak
latin helységnevéból) és a proEUROPA
Liga stábjának képviselői.

A kiállítás anyagának üzenete
egyértelmű: a bányászatban használt
cián-problematika közös, európai ügy.
A verespataki fotókat négy napig
láthatták a brüsszeli képviselők. A
fényképkiállítás a tervek szerint
tavasszal innen indul tovább nyugat
európai körútjára.

Becsey Zsolt és Kónya-Hamar Sándor

Surján László és Olajos Péter képviseló'k

Gyon1laendrőd, Hősök útja 51.
Telefon: 66/282-440, Mobil: 30/332-6075, 30/627-8234

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

KIVITELEZÉS •HŐSZIGETELÉS
GIP ZKARTON SZERELÉS •ZSINDELYEZÉS

SZAKSZERŰ KISZOLGÁLÁS,
INGYENES SZAKTANÁCSADÁS!

KÉRÉSRE KIVITELEZÉST IS VÁLLALUNK!

Minden hónapban új akciókkal várjuk
kedves vásárlóinkat 2008·ban is!

BEL,SŐÉpírÉ~ZEl
SZARAZEPITÉs

CELLAi
GYOMAENDRŐD
06·30/3326·075

q: . ·Mobile· ..



Homok Ernő

vesbolt. A könyvüzlet nagy hagyomá
nyokra tekint vissza. A híres Püski család
tulajdonában, Püski-Corvin néven évtize
dekig állt a magyar kultúrát szerető, a ma
gyar kultúrát ápoló emberek szolgála
tában. Bartoséknál a padlótól a plafonig
berendezett polcokon minden friss hazai
kötet és újság megtalálható, de ugyanígy
árusítják a külhonban megjelenő magyar
nyelvű könyveket is.

• Utolsó előtti napon virágot veszek
vendéglátómnak. Virágbolt Qeens-ben,
kínai a tulajdonos, a boltban burjánzik a
zöld. Felesége hátul köti a csokrokat.
Kiválasztok egy cserepest, fizetném a 9
dollár 90 centet. Míg a pénzzel babrálok,
megkérdi: honnan jöttem, hogy ilyen
gyengén beszélem az amerikaiak nyelvét.
Mondon neki, hogy from Hungary. A kínai
ember arca felderül, kiugrik akasszagép
mögül, hívja az asszonyát. Néznek, körbe
forgatnak, veregetik a hátam, hajlonganak,
még a 90 centet is elengedik. Kiderül,
hogy a fiuk Budapesten a józsefvárosi pia
con árulja a textíliákat. Ők még Európában
sohasem jártak, de most életükben először

látnak egy magyart! Inkább a 9 dollárt
engedték volna el...

ismeri a Knert, régi nyomda, nagy tapasz
talattal...

• Manhattan 83. utcájában található
a Kék Duna Magyar Könyvesbolt, amely
nek házaspár tulajdonosa Bartos Gyula és
Marosvásárhelyről származó felesége,
Melinda nagy odaadással végzi a vállalt
kultúrmissziót. Ez az Egyesült Államok
területén található egyetlen magyar köny-

tott Bollók Feriről is kiderült, hogy van
közös ismerősünk idehaza. Ő ugyanis
jászdózsai származású, és mindkettőnknek

jó komája a dózsai Guba Imre, aki melles
leg félhivatásos huszár. Bollók Feriről

tudni kell, hogy 1971 nyarán az egykori
Jugoszláviában beugrott az Adriába és
átúszott Olaszországba. Muggiában ért
partot, s Itáliából jutott el a tengerentúlra.
Többek között erről is ír visszaemlékezé
seiben, amely Embernek maradni címmel
könyv formájában nemrégiben jelent meg.
Felesége Bollók Barbara utazási irodát
vezet New Yorkban. Legutóbb az év
amerikai üzletasszonya címet vehette át.

• Clevelandban, a Magyarok 47.
Kongresszusán hozott össze a sors Makk
Imrével, pontosabban Americo Makk-kal.
A Honol~luban élő magyar művész

felesége, Eva asszony is festőművész és
fiuk is az örökölte
a festészet tudo
mányát. A koráb
bi amerikai elnö
köket, Reagen-t,
sőt Carter-t is le
festette. Reagen
elnök 1984-ben a

Fehér Házban fogadta a Makk családot,
amikoris átvette a nagyméretű festményt.
Az elnöki portré ma Kaliforniában a
Reagan Múzeumban látható a díszterem
ben. Makk Imre a magyarság tör
ténelmének jeles eseményeit is vászonra
vitte. A II nagyméretű képet hazájának
ajándékozta, ma a Hadtörténeti Múze
umben látható Budapesten. Évtizedekkel
ezelőtt hollywood-i hírességek, színészek
álltak modellt neki, s ma is büszkén
mutatta a korabeli újságkivágásokat, ahol
a fényképen például Goldie Hawn
színésznő pózol a magyar Makk Imrével.

• Clevelandban ugyanezen az esemé
nyen volt díszvendég Wass Albert egyik
fia, Wass Huba, aki - bármily meglepő 
ismeri Gyomaendrődöt. Büszkén mutatja
is az édesapja munkásságát méltató fotó
és könyvkiállításon azt a két Wass kötetet,
amely a Gyomai Kner Nyomdában ké
szült. Azt mondja - tört magyarsággal -

mai Szántó Rózsival, Varga Eszterrel, ő az
Enciben dolgozott annak idején. A new
yorki magyarok által nagy tiszteletben tar-

• Bombera Krisztinával, a Magyar
Televízió New Yorkba kihelyezett
tudósítójával volt alkalmam több helyre is
eljutni. Jártunk például New Yorktól egy
órányira, egy erdőben szolídan meghú
zódó lakóparkban, ahol csak módos
emberek laknak. Mindenkinek legalább
ezer négyzetméteres háza van, még akkor
is, ha egyedül lakik benne. Hogy ne
érezze magát egyedül, eltart egy-két
virágkertészt, házvezetőnőt, meg néhány
sofőrt. Itt lakik dr. Kaáli Géza professzor
is, akinek világszerte ismertek a Kaáli
intézetei. Bombera Krisztina a hazai, tehát
a magyar és az amerikai egészségügyet
akarta összehasonlíttatni a lombikbébi
programmal világhírűvé lett szakember-

• New Yorkban, pontosabban Manhat
tan-ben az Empire State Building nevű hí
res, 102 emeletes felhőkarcoló 71. eme
letén bérel egy irodát a Magyar Turizmus
Zrt. Magyarország idegenforgalmi rek
lámjának ez az előretolt, pontosabban ma
gasra tolt bástyája. Úgy az 50. emelettől
jelentősen olcsóbbak az irodabérleti díjak
200 l. szeptembere óta. Itt, a 71. szinten
Muhi Mária reklámozza országunkat.
Szép a kilátás innen. Lehet látni már
messziről, ha jön egy repülőgép ...

rel. A professzor tapasztalt ember, nem
tudta összehasonlítani a két dolgot. Nem
is lehet... Mindenesetre a new yorki
Albert Einstein Egyetem professzora gyu
lai szület~sű, a kedves felesége pedig
orosházi. Igy aztán, mi jót nosztalgiáztunk
a hazai dolgokról...

• Nem csak magyar huszonévesek
ezrei kényszerülnek megvetni a lábukat a
tengerentúlon, hanem az 40-es, 50-es kor
osztály is. A magyar reformátusok által
szervezett szüreti bálon találkoztam a gyo-
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Fogváltás és barázdazárás

2008. január

Agitárversenyek
állandó nyertese

A fogváltás menetrendjében az első

maradófogak a hatosok, amelyek
leghátul nőnek ki az utolsó tejfog
mögött 6 éves korban. Gyakran hiszik
a szülők, tévesen, hogy még tejfogak,
hiszen előtörésüket nem előzi meg
tejfog kipottyanása. Ezeknek az alapos
tisztítására nagy hangsúlyt kell
helyezni, mivel az egész élet során
szükség lesz rájuk, és tisztántartásuk
gyakorta felületes. A fog áttörése után
célszerű elvégezni a prevenciós
(megelőző)barázdazárást (Id. lent).

Ezekkel párhuzamosan cserélődnek

az első metszőfogak is. Majd 9 évesen
jönnek a négyes, ötös fogak és II
évesen a szemfogak, aminek gyakran
nem jut már hely, ityen esetben
fogszabályozó kezelés indokolt lehet.
13 éves korban pedig a második
nagyörlő, a hetes fog bújik át. A
bölcsességfogak - ha vannak és
hajlandóak előbújni - általában 18 éves
kor után teszik meg, de egyénenként
változó.

Mikor amaradófogak elkezdenek
előbújni, nyomást gyakorolnak a
tejfogak gyökerére, amitől az
felszívódik. A tej fogak kipottyanása
előtt már szinte csak az íny tartja,
ilyenkor ide-oda billeg. A gyerekek
ezeket a tejfogakat maguknak
eltávolítják, vagy étkezés során
kiesnek. Van, amikor nem hajlandó
kihúzni, használni viszont már nem
tudja, mert rágásra alkalmatlanok.
Ilyenkor a gyermek nem eszik
rendesen, mert félti a mozgó fogát. Ha
nem sikerül rávenni a mozgó fogacska
kibillentésére, fogorvoshoz kell
fordulni, felkészítve arra, mi fog vele
történni. Ha sikerül mégis rávenni a
gyermeke, hogy kihúzza magának,
vagy megengedi a szülőnek, hogy
kihúzza, húzás után már kilátszódhat a
maradó csücske. Ekkor nem kell
megijedni, nem törött bele a tejfog,
hiszen már nem is volt gyökere.

Abban az esetben is szakemberhez
kell fordulni, ha a maradó fog
megjelenik a szájüregben, de a
megelőző tejfogacska még nem esett
ki. A gyors fogeltávolítással még van

esélyünk arra, hogy beálljon a sorba a
maradó fog, és elkerülhetjük a
fogszabályozó kezelést.

A barázdazárás egy korszerl.í
prevenciós eljárás, amely az örlőfogak

(hatosok, hetesek) rágófelszínét óvja
meg a rejtett, idő előtti szuvasodástól.
A rágófogak felszínén behúzódások és
mélyedések vannak, melyeket
összefoglalóan barázdarendszernek
nevezünk. A barázdarendszer
rendkívül nehezen tisztítható, először

elszíneződik, majd legtöbbször a fog
belseje felé szuvasodik.

Ezt megelőzhetjük, ha a fogak
előtörése után rövid időn belül a rejtett
zugokat lezárjuk. Ez tulajdonképpen a
barázdazárás. Az eljárás során egy
géllel kezeljük a fogfelszínt, majd a
fog sértetlensége mellett híg
tömőanyaggal feltöltjük a
barázdarendszert. Ezzel elérjük, hogy
az apró rések, amelyek a fog belsejébe
vezetnek, lezáruljanak. A fogak épsége
nem sérül, csak plusz védelmet kap. A
beavatkozás gyors, kellemetlen
élménnyel nem jár. A barázdazáró
anyag kb. 4-5 évig marad meg a
fogfelszínen.

Dr. Békés Annamária
és csapata

Kérdezzenek bátran! ElérhetCEségünlc
info@drbekes.hu és www.drbekes.hu

,

AUTOSOK
FIGYELEM!

Zöldkártya!
- Környezetvédelmi állapotfelmérés
- Számítógépes futómű beállítás
- Járműdiagnosztika
- Hibakód-olvasás

Varga Béla,
autószerelő mester
Gyomaendrőd,

Csokonai u. 37.
66/386-216,
30/271-1828

Cserenyec Dóra, a Városi Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény gitársza
kos tanulója, szeptembertől a Szegedi
Tudomány Egyetem Konzerva
tóriumának diákja. A napokban ünne
pelte 16. születésnapját, de fiatal kora
ellenére számos gitárverseny győztese

lett, hazánkban és külföldön is.
Múlt év februárban Battonyán a

megyei gitárversenyen I. helyezést ért
el, novemberben pedig a dél-alföldi
regionális verseny győztese lett.
Közben júniusban Szabadkán egy
nemzetközi gitárversenyen az ezüst
érmet hozhatta el. Augusztus elején
Kijev-ben az Európai Gitárversenyen
Dóra elnyerte a Közönségszimpátia
díjat és ez meghívást is jelentett
számára Minszkbe, a Nemzetközi
Reneszánsz Gitárversenyen való
részvételre. A decemberben rendezett
eseményen újra első helyen végzett a
gyomaendrődi lány.
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Pancsolót építettek a fedettben Köszönik a segítséget

Azt mindenki tudja, hogy kapni jó,
de adni még jobb! Civil
kezdeményezésre Gyomaendrődön is
adományokat gyűjtöttek annak a köte
gyáni családnak, akinek ősszel leégett
a háza és ennek következtében min
denük odaveszett. Nem is gondoltuk,
hogy városunkban ilyen sok jószívű

ember mozdul meg és ki bútorokkal, ki
ruházattal, ki tanszerekkel segítette a
szerencsétlenül járt családot. Sőt

Kondorosról szobafestők és
kőművesek jelentkeztek, hogy
munkájukkal segítenek helyrehozni a
leégett házat.

Az adományokat december 23-án
szállítottuk el a családnak Kötegyánba.
A fuvart a Bo-Ti Zrt. ajánlotta fel, az
útiköltséget az önkonnányzat támogat
ta. Lészig Róbert és családja hálásan
köszöni az adományokat és a segít
séget a sok adakozónak.

Teréz Anya szerint adakozni nagy
dolog annak, aki maga is szerény
körülmények között él.

Némethné Porubcsánszki Mária

tokukba vettek a csemeték. A kis
medencében élményelemek, a csúszda
és a vízköpő is megtalálható. A
medence önkormányzati beruházásból
készült, melynek értéke nyolc millió
forint volt.

!llí~
bb80l8Y'JI'J-

•Stancolt és hagyományos
papírdoboz gyártása!
•Staneaforma készítés!
Gyomaendrőd, Hársfa u. 811.
Tel./fax: 66/282-095, 20/9142-122

Galambkiállítás volt asportcsarnokban

A Gyomaendrődi Liget Fürdő fedett
uszodájában a kisgyermekes családok
részére is lehetőséget biztosítanak a
szórakozásra. Múlt év december végén
próbaüzemre átadták a gyermek pan
csoló medencét, melyet azonnal bir-
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Már kétszer tüntették ki

Watt Villamossági Bolt
• Villanyszerelési anyagok
• Kapcsolók, dugaljak, vezetékek
• Izzók, energiatakarékos izzók
•Kéziszerszámok
• Barkácsgépek nagy választékban
• Háztartási gépek és alkatrészek
Gyomaendrőd, Fő út 214.

ml szakembereinkkel.
Ebben több oktatási
intézmény, kis- és
középvállalkozás vett részt,
s kiemelném a mezőhegyesi

Ménes Kft. igazgatójának,
Kovács Jánosnak a
közreműködését.

Davidovics László
elmondta: jó néhány fran
ciaországi tanulmányutat,
többhetes gyakorlatot
szerveztek térségünk lovas
vállalkozói, illetve a
mezőgazdasági szakképzést
folytató intézmények
oktatói és diákjai részére.
Közülük tizenöten
Europasse-bizonyítványt is
kaptak, ami megkönnyíti
számukra a külföldi
munkavállalást.

- A szakképzés területén
bőven van tanulnivalónk
francia partnereinktől. Ott
ugyanis nem a politika
irányítja az oktatást, hanem
a gazdaság, a helyi szükség
letek, így nem leendő

munkanélkülieket képez
nek, hanem olyan szakem
bereket, akik az adott
térségben el is tudnak
helyezkedni. Öröm szá
momra, hogya 2008/2009
es tanévben Gyoma
endrődön, a Bethlen Gábor
Szakképző Iskolában is
megkezdődik a lovas szak
mák oktatása - mondta a
kitüntetés kapcsán Davido
vics László, egyesület
elnöke a Békés Megyei
Hírlapnak.

A gyomaendrődi

székhelyű Dél-Alföld-
Európai Unió Egyesület
régóta fáradozik azon, hogy
térségünkben fellendüljön
az agroturizmus, ezen belül
a lovas ágazat. Az egyesület
nemrég elnyerte az Unió
2007. évi Mobilitási
Nívódíját.

Az Unió által finanszíro
zott Leonardo da Vinci
program olyan projekteket
támogat, melyek célja a
szakmai alap- és tovább
képzések európai jellegének
erősítése. Minden évben
nemzetközi szakértői

bizottság dönt a Leonardo
Mobilitási Nívódíj
odaítéléséről.A rangos elis
merést 2006. után 2007-ben
is a Dél-Alföld-Európai
Unió Egyesület kapta. Ez a
szervezet koordinálj a a
francia Deux-Sevre megye
és a Dél-Alföld régió, ezen
belül Békés megye
együttműködését.

- Nyertes projektünk
címe: A lovas ágazat a
hátrányos kistérségek
felzárkóztatási eszköze.
Úgy vélem, régiónkban
nagy, kial<názatlan lehető

ségek rejlenek a lótartás, a
lovas turizmus területén 
fogalmazott Davidovics
László, az egyesület elnöke.

- Projektünk célja az
volt, hogya francia partner
megye, Deux-Sevre ez
irányú tapasztalatait, ered
ményeit megismertessük a

Gyomaendrőd Kupa
asztalitenisz verseny

Népes mezőny jellemezte a 8. Amatőr és nyílt
GyomaendrődKupa asztalitenisz versenyt. Békés, Csongrád,
Szolnok, Pest megyéből érkeztek a versenyzők. A városi
sportcsamokban december 28-án megrendezett versenyen
Vádi András polgármester megnyitója utána 9 asztalon
kezdődtek el a küzdelmek. Szinte az egész Békés megyei
amatőr elit az asztalhoz állt (44 fő). A színvonalas csaták után,
Kecskés Róbert (Békéscsaba) nyert a döntőben Keresztes
Sándor (Békéscsaba) ellen és állhatott a dobogó felső fokára.

A délutáni nyílt versenyen az amatőrök mellett az igazolt
versenyzők is indultak. A rendkívül izgalmas mérkőzések után
a döntőben a szegedi Szelei Szabolcs az NB I-es Jászberényi
Generál SE játékosa nyert a gyomaendrődi Ágoston István
(Kisújszállás SE) ellen. Így Szegedre került a dr. Katona
Piroska által felajánlott GyomaendrődKupa. A nyílt versenyen
a gyomaendrődiek közül Ágoston Istvánon kívül még Bere
József jutott be a legjobb 16 közé. Köszönetet mondunk a
város önkormányzatának a verseny díjazásához nyújtott támo
gatásáért, valamint a Gyomagyöngye Kft-nek, a Mezőtúri

AFC, Csárdaszállás SE asztalitenisz szakosztályának a ver
seny megrendezésében nyújtott segítségéért.

Eredmények:
Általános iskolás fiúk: l. Papp Dávid (Mezőtúr), 2. Deák

László (Mezőtúr), 3. Csopák Bence és Tóth Norbert (mindkét
versenyző mezőtúri)

Középiskolás leány: l. Szőke Tímea (Mezőtúr),2. Tárkány
Szilvia (Szajol), 3. Balogh Enikő (Csongrád)

Férfi amatőr: l. Kecskés Róbert (Békéscsaba), 2. Keresztes
Sándor (Békéscsaba), 3. Bohács Béla (Tótkomlós) és Túróczy
Andrád (Elek)

Férfi nyílt: l. Szelei Szabolcs (Szeged), 2. Ágoston István
(Gyomaendrőd), 3. Kruchió Péter (Mezőtúr) és Varró Dániel
(Szolnok)

A képen a nyílt verseny helyezettjei balról-jobbra: Varró
Dániel, Kruchió Péter, Agoston István és Szelei Szabolcs.
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Egy liter friss vérre vegyünk fél kiló hájat,
egy deci tejszínt, 40 deka póréhagymát (esk
fehér részt), 25 deka almát, 2 deka
fokhagymát, 3-4 deka enyhén kiszárított fehér
kenyeret egy deci tejbe áztatva. Ezenkívül még
kevés csombort és 2 gramm négyfííszer-keve
réket, pontosabban annak egy változatát
(bors, szerecsendió, fahéj, szegfiíbors, őrölt

babérlevél), 30 gramm sót, még 6 gramm
fekete borsot megtörve és másfél deci könnyíí
vörösbort (kadarkát vagy kékfrankost). A vér
legyen friss, olyan, amelyik nem alvadt meg,
tehát vágás után kiszíírték belőle a fibrin eket.
Minélfrissebb a vér, annál jobb a hurka.

A hájat fél órára vízbe áztatjuk, majd
lehártyázzuk, kis kockákra vágjuk (3-4 mil
liméteresekre). Három percre lobogva forró
vízbe tesszük, majd rögtön lehíítjük!
Hasonlóan apróra vágjuk a póréhagymát és
az almát is.

A hagymát vastagfalú lábosban kevés olaj
és vaj keverékén, nagyon kis lángon hosszan
és lassan üvegesre pároljuk, kis rést hagyva a
fedőn. Időnként kevés vizet adunk hozzá, s
kevergetjük, ne kapjon színt. Minél hosszab
ban készítjük - akár egy óráig is - annál jobb
íze lesz a hurkának. Közben cserépedénybe
tesszük a tejszínt, a sót, a borsot, a négyfű

szer-keveréket, a csombort, az enyhén ki
nyomkodott kenyeret. Összeturmixoljuk.

Amikor a lábosban a hagyma már
olvadóan lágy, hozzáadjuk az almát, s
fedetlenül pároljuk tovább. Ezután hozzáadjuk
a hájat és a fűszeres tejszínt is. Felforraljuk,
majd kicsit lehíítve újra összeturmixoljuk.
Belekeveljük a sűrű szitán átpasszírozott vért
és a vörösbort, végiil folyamatosan kevergetve
50-55 fokosra melegitjük. Tölcsérrel hurka
béIbe töltjük, a bélből 12-15 centiméteres
hurkákat formázunk, 80fokos vízben fél óráig
abáljuk. Szobahőmérsékleten hagyjuk kihűlni,

csak azután tesszük a hűtőszekrénybe.

Nagyon jó módszer a hurka befőzése is:
ehhez befőttesüvegbe tesszük, két óra alatt
befőzzük gyöngyözve forró vizben. (Így
hónapokig is eláll.) Hidegen is jó.
Melegitéshez süthetjük egészben, kis lángon,
de melegithetjük szeletelve is, kevés vajon
megpirítva. Sült almaszeleteket adunk hozzá,
esetleg krumplipürét is.

- Megy a székely a fiával
horgászni. Kieveznek a csónakkal,
belógatják a csalit, majd leülnek.
Egy félóra múlva megkérdi a
gyerek:

- Édesapám, miért lebeg a csó
nak a víz tetején?

- Azt én nem tudom - mondja az
öreg.

- Eltelik egy újabb félóra.
- Édesapám, a halak hogyan

tudnak levegőt venni a víz alatt? 
kérdi ismét a gyerek.

-Hát azt én nem tudom - feleli
az öreg.

-Kis idő múlva:
-Édesapám, miért kék az ég? -

kérdi a gyerek:
- Azt/lern tudom - mondja újra

az öre~.' /
- Es édesapám, nem baj, hogy

ilyen sokat kérdezek?
-Nem baj fiam, ha nem

kérdezel, akkor nem is okosodsz!

Ketten motoroznak az országú
ton egy Harley-Davidsonon. A
vezető bőrdzsekije folyton szétnyí
lik, mert a cipzárja tönkrement.

- Vedd fel a dzsekit fordítva! 
javasolja a társa,

-Továbbhajtanak, de a nagy
sebesség miatt egy éles kanyarban
balesetet szenvednek. Egy gazda
talál rájuk, aki telefonál a men
tőknek.

ÉI még valamelyik?
kérdezik.

- Az elől ülő még mocorgott 
feleli a gazda - de csak addig, amíg
vissza nem fordítottam a fejét.

- A székely bácsi nagy kínlódás
közepette borotválkozik. A gyerek
rákérdez:

- Mi a baj van, édesapám?
- Életlen a beretva. Nem viszi a

szakállamat!
- Ne mongya mán' édesapám,

hogy keményebb a maga szakálla,
mint az a konzervdoboz, amit most
nyitottam ki vele l

Aszékely legény iszogat a kocs
mában egy kínaival. Kis idő után
mikor már az alkohol is megtette a
hatását, megszólal a kínai:

- Na te János, azt hallottam,
hogy a székelyek kemény emberek,
sok mindent kibímak.

Ene János:
- Biztos úgy van, ha te mondod,
- Tegyünk egy próbát!!
- Tegyünk'!
- Ha ki mersz ide állni elém és

fogadni védekezés nélkül az
ütésemet, akkor majd én is kiállok,
majd üthetsz egyet te is.

Ki is áll a székely, kap egy
hatalmasat, nekivágódik a falnak,
elviszik a mentők. Két hét múlva
megint találkoznak a kocsmában:

- Hé te kínai, aztán miféle
ördöngös r ütés volt az, amivel
kórházba küldtél?

- Hát az egy nagyon régi, sőt

ősrégi kung fu technika, amit apám
tanított, őt pedig a nagyapám, és
így tovább.

- Valóban technikás volt ez a
kufu-isten nyila, mert még életem
ben így kupán nem vágtak. De most
rajtad a sor kiállni ellenem.

Ki is áll a kínai, hatalmas ütést
kap, nekivágódik a falnak, elviszik
a mentők. Egy hónapos kórházi
ápolás után, kiengedik, és
találkozik a székellyel a kocs
mában:

- Na, mondd el te János, mivel
ütöttél így ki, milyen technikával,
mert még ilyent nem tapasztaltam.

János fontoskodóan, de egy kis
mosollyal a szája szélén:

- Háát, ez egy nagyon régi, régi,
régi, mondhatom én is, hogy ősrégi

rozsdás francia kulcs volt, amit
apámtól örököltem, s amint a
nevébőI is lehet következtetni, fran
cia technika.

Két székely beszélget:
- Hé szomszéd, miért van annak

a disznónak három lába?
- Mit gondol kend, majd levá

gom az egészet egy bableves miatti



I ngye nes apOr Óhi rdeté sek

angolul, franciául, németül vagy olaszul

Ingyenes computeres
szemvizsgálat!

SlTK vények beváltása
Szemüvegek javítása

Várja kedves vásárlói!
Szarka Cs/I/a

látszerész mester

Látszerész
"
Uzlet

Gyomaendrőd, Hősök úlja 53.
Telefon: 66/284-255

Hirdetésfelvétel:
70/22·632·99

~ .' :',' '-! ,,'

Gáton járási engedély
kapható

munkanapokon 8-16 óráig a

Körösi Halász
Szövetkezetben.

Gyomaendröd, Kossuth u. 27.

Gyomaendrőd, Kossuth u. 8.
Telefon: 280-258

SPRECHEN SIE DEUTSCH?
JE PARLE FRANCAlS?
DO YOU SPEEK ENGLISCH?
10 PARLO ITALIANO?
AI ' t'?nem er "
NYELVTANULÁS

EGYÉB

Háznál nevelt vörös, vágni
való tyúk eladó. Érd.: 66/282
798

Gyerekeknek,
érettség izőknek,

szakmával rendelkezőknek,

diplomázóknak
és mindenkinek, aki beszélni szeretne!

akkreditált nyelviskola

Gyomendrődön és környékén EGÉSZ ÉVBEN!
Információ: 66/282 686, 20/4684876, 209142122

E·mail: vendel@internet-x.hu

Zinger varrógép, tv-tartó,
búvárszivattyú, babakocsi,
burgonyazsákok, vasvályúk,
vashordók, műanyag hordók,
gázfőző palackkal, láncfürész,
üstök, régi bútorok stb. eladók.
Érd.: 66/436-086

Fémvázas villanymotoros
kukorica morzsoló eladó.
Temetés idejére fegyveres
lakásőrzést vállalok. Érd.:
66/284-262

Zepter porszívó pótszű

rőkkel eladó. Érd.: Gyoma
endrőd, Petőfi u. 53. Telefon:
66/386-809

Fehér sparhelt eladó.
Irányár: 20 ezer Ft. Érd.:
661282-124

Új típusú Suzuki Swift-re
üléshuzat, tetőcsomagtartó

féláron, 2 db új SUM váltós
női és férfi kerékpár eladó.
Érd.: 66/285-503

A Vásártéri ltp.-en garázs
kiadó. Érd.: 66/284-620

Budán a 3. kerületi lakásába
albérlőtársakat keres főiskolás

gyomaendrődi fiú. Telefon:
70/771-0008

KERT, TELEK
Gyomán a Zrínyi M. u.

43/1. sz. alatti bekerített telek
fÚrott kúttal sürgősen eladó.
Irányár: 1,3 millió Ft. Érd.:
30/354-2125

A Harcsás-zugban 500
négyszögöl szántóföld eladó.
Irányár: 100 ezer Ft. Érd.:
20/230-7967, 62/442-858

4.500.000 Ft. Érdeklődni:

70/392-8027
Gyomán a Zrínyi u. 115. sz.

alatti ház eladó. Érd.: 20/219
4079, 70/327-4389

Gyomén a Kis Bálint u. 4.
sz. alatt tetőteres, teljesen
hőszigetelt, egylégtérű, 4
szobás családi ház eladó.
Irányár: II millió Ft. Érd.:
70/331-6986, 70/616-4905

A Vásártéri ltp.-en 2 szobás,
erkélyes, első emeleti lakás
eladó. Érd.: 70/321-2265

KIADÓ

MUNKÁT KERES,
KíNÁL

Hidegburkolást, mediterrán
kőburkolat készítést, kisebb
kőműves munkákat vállalok.
Érd.: 30/360-8128

Paksi Kft. dunántúli
munkára izometnai
csőszerelőket, AWI kombinált
hegesztőket keres hosszú távra.
Bérezés megegyezés szerint,
szállás biztosí tott. Érd.:
20/956-5392

Takarítást, . vasalást,
gyennekfelügyeletet vállalok.
Érd.: 20/219-4079

ÁLLAT
HF választott bika, MT bika

és vágóbirkák eladók. Érd.:
30/507-8298

100 és 180 kg-os hízó
eladó. Irányár: 260 Ftlkg. Érd.:
Gyomae. Fáy u. 15.

Március elejére
németjuhász keverék kan
kiskutyát keresnénk. Érd.:
70/5685313

HÁZ, LAKÁS
Gyomán az Arany J. u. 16.

sz. alatt 4 szobás
összkomfortos ház eladó. Érd.:
a helyszínen.

Gyoma központjában
lakható parasztház eladó. Gáz
van, víz nincs bevezetve.
Irányár: 3 millió Ft.
Érdeklődni: 20/335-85-58

Gyomán a Hunyadi u. 59.
szám alatt 3 szobás,
összkomfortos parasztház
sürgősen eladó. Irányár: 6,5
millió Ft. Érd.: 30/545-6981

Gyomán, a Petőfi úton
felújított családi ház sürgősen

eladó. Érd: 06/30-346-0520
Endrődön csendes, két

utcára nyíló, leválasztható
telken 120 ml alapterületű,

padlásszobás ház, lakható
alsóépülettel eladó. Érd.:
30/856-5840

150 m'-es, 3 szobás
összkomfortos ház eladó.
Érdeklődni: 66/282-247

Öregszőlőben a kondorosi
út mellett, 500 négyszögöl
telken 76 m'-es 1,5 szobás
komfort nélküli családi ház,
gazdálkodásra alkalmas épüle
tekkel, lakható melléképülettel,
garázzsal eladó. Vezetékes víz
az udvarban, fÚrott kút, villany,
telefon van. Érd.: 30/595-5045

Gyomaendrődön a
Napkeleti utcában 2,5 szobás
gázfűtéses családi ház nagy
telekkel, melléképülettel eladó.
Irányár: 4 millió Ft. Érd.:
20/230-7967,62/442-858

Endrődön eladó, a Lábas
utcában, 100 nm-es 3 szobás
gázkonvektoros családi ház. 50
nm-es garázs az udvaron.
Csatorna bevezetve, aszfal
tozott utca. Irányár: 6 millió Ft.
Telefon: 20125-28-272

Endrődön a Zrínyi Ilona
utcában vízparti telek eladó.
Gáz,víz, villany, csatorna
bevezetve. Aszfaltozott utca.
T: 20/2528-272 Irányár: 1,9
millió Ft.

Endrődön a szarvasi út
mellett a II.ker. 509. sz. alatt
tanya eladó. Irányár: 2,5 millió
Ft. Érd.: 30/850-0773

Gyomán a Hősök úton 2
szobás összkomfortos ház
sürgősen eladó. Irányár:



Gyermekláncfű

Gyermekek Átmeneti Otthona

.. o ,

Onálló, Független Hitel- és Ingatlanközvetítő, Ertékbecslő Iroda
5650 Mezőberény, Fortuna tér 11. (ALottózó mellett.)

Telefon: 20/455·1211, 70/558·9247 Telefon/fax: 66/424·314
E·mail: tteri@vipmail.hu

Eladó ingatlanok

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

Átmenetileg nem tudom a
gyermekem gondozni"

A Gyermekláncfű

Gyermekek Átmeneti
Otthona bentlakásos
intézmény, amely 0-17
év közötti gyermekek és
fiatalok átmeneti időre

szóló, teljes körű

ellátását, átmeneti gon
dozását jelenti. Az otthon
tíz gyermek, valamint 2
anya teljes körű ellátását
biztosí tj a.

A gyermekek átme
neti otthonában az a
csa ládban élő gyermek
helyezhető el, aki
átmenetileg felügyelet
nélkül marad, vagy elhe
lyezés hiányában ezek
nélkül maradna, valamint
akinek ellátása a család
életvezetés i nehézségei
miatt veszélyeztetett.

Az ellátás időtartama

az alapjául szolgáló ok
fennállásáig, de legfel
jebb tizenkettő hónapig
tart.

Az átmeneti gondozás
keretében nyújtott teljes
ellátásért a szülő

(törvényes képviselő)

térítési díjat köteles
fizetni, melynek összege
egy gyermek esetén a
szülő jövedelmének 25
százaléka, több gyermek
esetén 50 százaléka.

Bővebb információ
kérhető: a
Gyermekláncfű Ala-
pítványtól, 5510
Dévaványa, Mátyás u. l.
Telefon: 06-66/483-041,
e-mai1: gyermeklanc
fu@vipmail.hu

Mezöberenyben a Bajcsy-Zs. utcában
120 m'-cs összkomfoflos családi haz
eladó. !ranyár: 13M Ft

Mezöberényben a Tulipan utcában 89
m'-es új épitésl (2000-ben epül!)
összkomfortos csaladi ház eladó. Irányár:
J 3,SM Ft

Mezöberénybcn a Györi János
utcáb"n 77 m'-es komfort nélküli társasház
eladó. Iranyár: 4.2M Ft

Mezöberényben a József Attila
utcában 1178 m'-es telek eladó. Irány:ir:
2.5M Ft

Mezöberényben a József Attila
utcában 70 m'-es kom fon nélküli ház
eladó (gáz van). Iranyár: 3M Ft

Mezöberényben a Zsák utcában 110
m'-es komfortos családi ház eladó. Vidéki
tömblakás cseréje is érdekel. Irányár:
8.5MFt

Mezőberényben az Áchim utcában 75
m'-es összkomfortos csal adi ház eladó.
Vidéki tömblak:is cseréje is érdekel.
Irány"': 8M Ft

Mezöberényben a Szántó Kovács J.
utcaban 94 m'-cs komfortos cs"l:idi ház
eladó. Irányár: 35M Ft

Mezöberényben a T:incsics M.
utcában 120 m'-cs összkomfortos családi
ház SÜRGÖSEN eladó. Irányár: 16M Ft

Mezöberényben a Vasút utcában
72m2 + 58 m' beépíthető padl:istérrel
csabdi ház eladó. Irányar: 9M Ft

Mezöberény központjában, frek
ventált helyen, igényesen. exkluzívan
felújított 130 m'-es családi ház beépithető

padlástérrel eladó. Az ingatlan garázzsal.
melléképülettel. gyönyörűen parkositott
udvarral vállalkozás céljára is alkalmas.
Irany:ir: 25,5 MFt

Mezöberényben a Deák utcában 200
m'-es összkomfortos családi ház
szaunával. merülömedencével, garázzsal
eladó. Irányár: 19.5M Ft

Mezöberényben a Deák Ferenc

utc:iban 147 m'-es komlonos polgári ház
eladó. Irányar: 9.6M Ft

Köröstarcsán a Jókai ulc<lban J24 mC
_

es komfortos családi ház eladó. Iranyár:
4MFt

Köröslad:inyban a Bem utcában 69
m'-es komfortos családi ház eladó.
Irányár: 3.2MFt

Békéscsabán a Tessedik utdban 180
m'-es összkomfortos sorház eladó.
Iranyár: 28M Ft

Békéscsaban a Botyánszki Pálné
utc:iban 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.
Iranyár: 2M Ft

Gyomaendrődön a Kilián téren 87
m'-es komfortos családi ház eladó.
Irányár: 6,SM Ft

Gyomaendrödön a Vasvári Pál
utcában 100 m'-cs összkomfortos családi
ház eladó. Irányar: 9M Ft

Gyomaendrödön a Vasv:iri Pal
utcában 60 m'-es komfortos családi ház
eladó. Irányár: 3M Fl.

Gyomaendrödön a Bocskai utcában
86 m'-es összkomfortos családi ház
újszefl. nagyon szep állapotban. dupla
garázzsal eladó. Irányar: 15M Fl.

Gyomaendrödön a Koranyi utcában
120 m'-es összkomfortos családi ház
eladó. Irányár: J OM Ft

Gyomaendrödön a Zrínyi M. utcában
160 m'-es összkomfortos családi haz
eladó. Irányár: 12,7M Ft

Gyulán a Béke sugárúton tégla
építésű társasházban extrán, modemül
felújitott 57 m'_es lakás eladó. Iranyár:
10.5M Ft

Érdeklődni: Tóth Jánosné
Telefon: 20/9376-738

AVictoria Autósiskola Kft.
Személygépkocsivezetői, motoros, c, CE

és autóbuszvezetői

tanfolyamot indít
2008. január 23-án 17 órakor.

Tanfolyam helye:
Gyomaendrőd, Kis Bálint Általános Iskola

Fő úti épületében

5600 Békéscsaba, Szemese u. 2/1.
Ügyfélfogadás: ü7.30-16.00-ig

Telefon: 66/323-626
További információ kérhető

Bosnyák József tanfolyamvezetőtől
a 06·30/409·2868-as telefonszámon.

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 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: .

Irányár: .

Érdeklődni: .

Aláírás: .



www.fibernet.hu

Ré<;zvételi !ellét~
A kedvezményes oi6nlol 2008.01.02 és 2008.01.31 közelI érvényes o FiberNet Zrt. 5zolgóllo1ó~i

területein. uj FiberNet egyéni elöfizetóknek Internet vagy Kóbe-Ileve :zolgóltOlósi eomogokro
vonatkozó 2OűS.12.31-ig illetve 2009.12.31.ig tartó $zerz6dés kiegészires (hű:.egnyilalkoza1J

vállalása eseten. kivéve. ho o telepilési eimen az okcióban érin leli szolgóllató::ro vOr)olkozó
szerződés 2007.12.03. uton szűnt meg. vagyo szerzód-§-sk.ötes idöponljóbon dijlortozós óli lenn. AZ
akciós cjanlo! az akció ideje alolt cmk egyszer vehető igenybe. O,: akciós ajónlofok egymcmol
össze nem vonhol6ok.
A KIT csomagokra vonal!~ozó ojónlolaink 12. vogy 2~ hónapos hüségnyiloH'ozal vóllolóso
eselen ervenyes€·k. (tovóbbi részleteket a mindenkor érvényes T01efon ÁSZF 7. szómu
iüggeléke 1artalmoz). Jelen 1ojékoztotó$ nem teljes körü. tovóbbi reszJcte:król es felt~telekröl

bövebb informóciól o FiberNet honlapjón !'N\N'\NJlbernet.hu). valamint o területil'~g illetékes
ügyfélszolgóloli iroda munko1orsaitól kophol.

r-----------,
I ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: I

I 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ, DÓZSA I

I GYÖRGY U 46. TEL: (52) 273 370 I

IÜZ~~TKÖTŐ:I

I GUBUCZ TAMAS 70 / 944 92 79 IL .J

~otp

ERSTE~

Egyszeri 1OOOFt kedvezmény
amennyiben csoportos beszedési megbízással fizeti
FiberNet-es havi számláját. Még a sorban állást is
megspórolhatja, hiszen a havidíj automatikusan
bankszámlájáról vonódik le. Időt, energiát és pénzt
takaríthat meg, ráadásul 12 hónapig mentesül a banki
átutalási díj megfizetése alól is, amennyiben oz OTP vagy

az ERSTE Bank-nál vezeti folyószómlójót.

-7

Olajcsere szakszervízben !
Kedvező ár n!
pl: Ford Escort 1.3i szerviz: bruttó 13.000 Ft
Ford Focus 1.4i szerviz: bruttó 16.200 Ft
Ford Mondeo 2.0TOCi szerviz: bruttó 20.400 Ft
Ford Transit 2.4TO szerviz: bruttó 21.600 Ft

Amely tartalmazza akövetkezőket:

olaj
olajszürő

I vegőszürő

munkadij

nes átvizsgálás és állapotlelméré

@ I To ax "er (2)
xMeyer -.......- c •• """,".1 x eyer

Professzionális autófesték kedvező áron.

5310 Kisújszállás, Deák F. u. 69-75.
Tel: 59/321-134
www.fordsandorservice.hu

Úllá varázsoljuk autójátl
Megkezdtük aJ: xMeyer professzionális, ugyanakkor

kedvező árú festékeinek forgalmazását!
1elem festése 14.400 Ft

Szinkeverést MaxMeyer festékből elvitelre is vállalunk!

" (akár 1dl·t is!) Kérje árajánlatunkat !
On csak apénztárnál érzi akülönbséget!

Sándor Service Kft.



Ára: 189 ft~YOMAENDR6DI
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SZO-BESZED
Felelős szerkesztő: Hornok Ernő· Szerkesztőség: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 51.
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Képviselői
vagyonbevallások
Sok az adósság,
kevés a megtakarítás (3. oldal)
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NINCS ÉRTÉK BECSLÉSI Di) (EOOO,- Ft)

HitelkihclYfzés akár az ingatlJn forgalmi rrtékének IOO%-ig!

2008.02.18·lól Új AKCiÓ!!!
Akciós ajánJatainkról érdeklőd jön telefonon I

Hitelek már minimálbértől is igényelhető ek!
FONTOS!!! Ahítclszmödésck mellé életbiztosítás kötése nem szükséges!

Ahitelügyintéze; az Ón kényeimének e; igényének megfelelően lakásán,
vagy az irodánkban történik - személyre szaboffan, gyorsan, szakgefÚen.'

INGATLANKÖZVETíTÉS ÉS ÉRTÉKBECSLÉS

LEINFORMÁLHATÓAK ES M061LAK VAGYUNK! HÍ\qON BIZALOMMAL!

AZ ELVÉGZETT MUNKÁNKÉRT FELELŐSSÉGET VALLALUNK!

FIGYELEMIII FIGYELEMIII FIGYELEMIII
AKCIÓNK még -2008.02.15. -ig TART!!!

HITELKIVÁl.TAS ESETÉN TEWES BANKI KÖlTSÉGMENTESSÉG!!!

(akár 100.000,- Ft megtakarítás!)
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KOMOLY BANKI- és UGYINTÉZÉSI HÁTTÉRREL!
LAKÁSCÉLÚ ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITELEK

ALAPKAM4T 1,99%-lól'."
ÁRFOLYAMGARANCIÁVAL CHF, 5EvES FIX TÖRLESlTESSEL
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. .Piszkos ügy aszeméttelep körül
2008. február

Kártérítést követelnek a gazdákPer pert követ
A néhány éwel ezelőtt nagy csin

nadrattával átadott gyomaendrődi

regionális hulladéklerakó fólött
viharfelhők gyülekeznek. A telep
építésekor a város akkori vezetője,

dr. Dávid Imre a fóldhivatalnál a
környező területek tulajdonosainak
tudta nélkül a földjeikre beje
gyeztette a környezetvédelmi védő

övezetet. A környékbeli gazdák emi
att beperelték a tulajdonos önkor
mányzatokat.

A kilenc település tulajdonában
álló hulladéklerakó üzemeltetését a
Remondis Kft. végzi. Ezt kifogásolja
az üzemeltetésre kiírt közbeszerzési
pályázaton vesztes A.S.A Kft.

A regionális hulladéklerakó
üzemeltetésére még 2004-ben
közbeszerzési eljárást hirdetett és
folytatott le a kilenc tulajdonos önko
rmányzat. Négy cég nyújtotta be
ajánlatát, ezek közül kettő érvényte
len volt, így a két érvényes ajánlat
közül az önkormányzatok a
Remondis Kft. ajánlatát tartották a
legelőnyösebbnek.

A másik ajánlattevő, az A.S.A
Kft. jogorvoslati kérelmet nyújtott be
a közbeszerzési döntőbizottsághoz,

amely a kérelmet elutasította. Ezt
követően az A.s.A Kft. a fővárosi

bírósághoz fordult. A bíróság nem
tartotta jogszerűnek a közbeszerzési
döntőbizottság álláspontját. Ezt
nehezményezte a döntőbizottság,

amely fellebezést adott be a Fővárosi

Ítélőtáblához. Az ítélőtábla azonba
helybenhagyta a fővárosi bíróság
ítéletét.

- Az ítélőtábla döntése azt ered
ményezi, hogy a Remondis Kft.
nyertes ajánlattevőként történő

kihirdetése sérti a közbeszerzési tör
vényelőírásait, így végső esetben a
szerződés semmis az önkormányza
tok és a Remondis Kft. között. Azaz,
a telep üzemeltetésére kötött szerző

dés semmissége is megállapítható 
nyilatkozta lapunknak dr. Csorba
Csaba, Gyomaendrőd város jegyzője.

- Lehet, sokan furcsálják, hogy
egy önkormányzati képviselő

beperelte a saját önkormányzatát.
Én mégis ezt tettem több károsult
polgártársammal együtt, hiszen az
előző önkormányzat és a korábbi
polgármester számunkra jelentős

károkat okozott a regionális hul
ladéklerakó megépítésével, pon
tosabban a körülötte kijelölt
védőövezettel - mondja Szabó
Balázsné, önkormányzati képviselő,

magángazdálkodó, akinek gazdasá
gi épületei és földj ei a megépült
szemétteleppel közvetlenül szomszé
dosak.

A hulladéklerakó körül kijelölt 500
méteres sugarú körben a rendelet
szerint sem állandó, sem ideiglenes
emberi tartózkodásra szolgáló épület
nem lehet, és sem állati, sem emberi
fogyasztásra alkalmas növényzet nem
termeszthető.

Szabóné furcsálja is, hogy viszony
lag jó minőségű fóldterületre, 33-34
aranykoronás földekre építette az
előző önkormányzat a szeméttelepet.

- Az építés során az érintett fóldtu
lajdonosokat a védőövezetről nem
tájékoztatták. Az akkori polgármester
dr. Dávid Imre a megkérdezésünk
nélkül a helyi földhivatalnál beje
gyeztette földjeink tulajdoni lapjára a
védelmi övezetet. Mivel földjeinken
így szinte semmiféle növény nem ter
meszthető, gazdasági épületeinkben,
óljainkban jószág nem tartható, ezért
teljesen ellehetetlenítették a hulladék
lerakó közelében lévő gazdákat.
Szerintem az előző önkormányzat
ezzel a beruházással sértette a
földtörvényt, a birtokjogot, a
személyiségjogot, a szomszédjogot és
nem utolsó sorban az agrárjogot 
tájékoztatta lapunkat Szabó Balázsné.

A képviselő asszony az önkor
mányzatot is tájékoztatta arról, hogy a
Békéscsabai Városi Bírósághoz 32
érintett család nyújtott be keresetet
kártérítésre. A bíróság az ügyet múlt

év végén a gyulai megyei bírósághoz
tette át, mert a követelt több mint száz
millió forintos kártérítési összeg, már
a megyei bíróság hatáskörébe tartozik.
A 32 család tulajdonképpen a hul
ladéklerakó telep tulajdonosait perii,
azt a kilenc - köztük a gyomaendrődi 
önkormányzatot, amely az érintett
telek-, és fóldtulajdonosok megkér
dezése és hozzájárulása és kártérítése
nélkül építette meg uniós pénzek fel
használásával a szemétlerakót.

- Még az előző önkormányzati cik
lusban született meg az az embert nem
tisztelő, a környezetet nem becsülő

döntés, hogy szeméttelep épül az
egykori gyomai téglagyár mellett. A
testület tagjai között már akkor is
voltak többen, akik a környezet
védelmét zászlajára tűző Körösök
Vidékéért Egyesület színeiben pom
páztak. Az egyesület céljai között
szerepel a környezetünk és természeti
értékeink megóvása. Ezzel szemben
úgy látszik, hogy ezen értékeket
figyelmen kívül hagyták és csak a
pénzre figyeltek. A védelmi övezetet
bejegyezték földjeink tulajdoni
lapjára, ezzel többünket teljesen elle
hetetlenítettek a jövőre nézve.
Ingatlanjaink értéke ezzel csökkent,
többünknek változtatnia kell eddigi
életvitelén, munkáján. Nem termel
hetjük az eddig megszokott
növénykultúrát, nem lakhatunk az
övezeten belül lévő házainkban.
Emellett állandó fertözöveszélyt jelent
a tengernyi légy és a patkányok.
Szennyvíziszapot is hordanak a
telepre, ennek leve a szomszédos
bányagödörbe csurdogál. Földjeinket,
ingatlanjainkat eladni sem tudjuk,
hiszen ki vásárolna olyan szántót,
amint termelni nem lehet. Mint önkor
mányzati képviselőnekjogomés köte
lességem képviselni az érintett pol
gárok és saját magam jogait is - mond
ta a januári önkormányzati ülésen
Szabó Balázsné.

H.E.
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Vallattak a képviselők...
Sok az adósság, kevés a megtakarítás

Ismeretes, hogy a törvény szerint az
önkormányzati képviselők is kötelesek
vagyonnyilatkozatot adni, minden év
január 3 l -ig.

Várfi András polgármester fele
részben tulajdonosa egy 99 m2-es
lakóháznak. Haszonélvezője egy
gödőllői lakásnak, melyet 2002-ben
vásárolt. Tulajdonosa egy gyomaend
rődi nyaralónak, valamint egy 1992
ben kárpótlás során szerzett 119.656
m2 szántónak. Citroen Xsara Picasso
típusú autóját 2002-ben vásárolta.
Pénzintézettel szembeni tartozása 1,5
millió forint.

Több képviselő adott számot több
kevesebb tartozásáról. Dr. Kovács
Bélának 200 ezer, Babos Lászlónak 2
millió, Szabó Balázsnénak 8 millió 260
ezer, Putnoki Lászlónak 4,5 millió
forint, Lehoczkiné Tímár Irénnek 3
millió, Illés Jánosnak 8,5 millió, Izsó
Csabának 3,6 millió, Rácz Imrének
pedig 27 millió forint tartozása van.

A tartozások mellett persze meg
takarításaik is vannak városunk
képviselőinek. Béres János takarék
betétben elhelyezett pénze 2 millió

forintra rúg, Gellai Józsefnének 1 mil
hója, Hangya Lajosnénak 700 ezer
forintja, dr. Palya Józsefnek 8,5 millió
forintja, Lehoczkiné Tímár Irénnek
pedig 1 milliója van takarékbetétben.
Jakus Imre folyószámláján pedig 1,2
millió forint található.

A polgármester mellett több
képviselő adott számot kisebb-na
gyobb szántóterületről. A legjelen
tősebb földtulajdonnal dr. Kovács
Béla, Rácz Imre, Béres János és Szabó
Balázsné rendelkezik.

Legtöbb cége Illés Jánosnak van: 3
kft.-ben is résztulajdonos, igaz tavaly
még 4 cégben volt érdekelt, de azóta
egyet, az Illés Kft.-t a korábbi önkor
mányzat felszámoltatott az ipari park
beruházása során keletkezett pénzügyi
tulajdonosi vita eredményeként.

A vagyonnyilatkozatokban a
képviselők tulajdonában lévő jár
művekről is számot kellett adni. A leg
motorizáltabb képviselőnk - a vagyon
nyilatkozata szerint - Csányi István,
akinek tulajdonában van egy VW Polo,
melyet 2004-ben vásárolt. Rá egy évre
vette Ford Fusion autóját és emellett

még egy Simson S50-es motorbiciklit
is bevallott. Ugyancsak két autója van
Béres Jánosnak, aki egy Ladáról és egy
VW Touran gépkocsiról adott számot.
Két autós még Rácz Imre is: egy
Opelje és egy Peugeot-ja van.

A vagyonnyilatkozatokon a kere
setekről is vallani kellett, ám ennek
nem minden képviselő tett eleget.
Mindenesetre a polgármesteren kívül
dr. Kovács Béla dicsekedhet viszony
lag jó keresettel: a gimnázium igaz
gatójaként 353.819 forint a bruttó kere
sete és ehhez kap még önkormányzati
képviselőként havonta 53.600 forintot.

A legcsóróbb képviselők között
lehet említeni CzibuIka Györgyöt, aki
lI8-as részben tulajdonosa egy 54 m2

_

es lakásnak és ezen kívül semmi más
ról nem adott számot bevallásában.
Nem dicsekedhet nagy vagyonnal
Babos László sem, aki felerészben
tulajdonosa egy 1982-ben vásárolt
gyomaendrődi nyaralónak, s bár van
2006-ból egy Skoda Fabia-ja, de emel
lett 2 milliós banki tartozásról is beszá
molt.
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Konyhabútorok
készítése

egyedi méretre.
Nyílászárók

cseréje bontás nélkül,
szabvány szerinti

hőszigetelt üveggel.
Telefon:

30/95-54-571

MAZSI PAPíRBOLT
Gyomaendrőd, Kossuth u. 34.

- gyermekeknek farsangi jelmezek
- papíráru, irodafelszerelés
- nyomtatványok
- játék-ajándék, iliatszerek
- bizsu
Avon és Oriflame termékek heti rendeléssel!

Üvegezés
képkeretezés

kisebb
asztalosmunkák!

Házhoz is megyünk!

Gyoma, Fő út 187. sz.
(a Bethlen Kollégiummal szemben)
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Dr. Torma Éva neurológus pályázata nyert

Új igazgató főorvost neveztek ki

2008. február

Új szolgáltató működteti.

az orvosi ügyelet

Emelték a polgármester és a jegyző bérét

Mint ismeretes, dr. Gedei Margit a
városi egészségügyi intézmény igaz
gató főorvosa lemondott tisztségéről.

A megüresedő állásra az önkormányzat
pályázatot írt ki és a december végi
határidőre három orvos nyújtotta be
pályázatát. Közülük dr. Torma Éva
neurológus pályázatát találta támo
gatásra méltónak a bíráló bizottság.

Dr. Torma Éva az orvostudományi
egyetem elvégzése után tett neuroló
giai szakvizsgát 1989-ben, majd 1993
1995 között a Grafológiai Intézetben
g.rafológus végzettséget szerzett. Ezt
követően 2003-2006 között pszi
choterápiás képzésben vett részt. Az
elmúlt időszakban a Békéscsabai
Réthy Pál Kórház rendelőintézetében

főorvosi beosztásban dolgozott, a járó
beteg rendelés és gondozóhálózat
vezetője, valamint a szakmai
vezetőtestület és a felügyelőtanács

tagja. A pályázatában leírt szakmai
elképzeléseit a gyomaendrődi

egészségügyi intézmény dolgozói is
elfogadták. A bizottság értékelte azt is,
hogy dr. Torma Éva az állás elnyerése
esetén Gyomaendrődön kíván
letelepedni.

A képviselő-testület dr. Torma Évát
nevezte ki ez év február IS-től 2013.
február 14-ig a városi egészségügyi
intézmény igazgató főorvosának. Az új
vezető emellett mint neurológus
végezhet munkát, fizetése összesen

A köztisztviselői illetményalap
növekedése alapj án a képviselő

testület emelte a polgármester és a
jegyző illetményét ez év január else
jétől.

Várfi András polgármester koráb
bi alapilletménye 478.400 forintról
502.500 forintra nőtt. A havi költ
ségátalány összege pedig a korábbi
119.600 forintról 125.600 forintra
emelkedett. Vádi András pol
gármester így összesen havonta brut
tó 628.100 forintot kap. Dr. Csorba
Csaba jegyző alapilletménye az

dr. Torma Éva, az új igazgató főorvos

273.000 forint lesz. A döntéssel
egyidőben dr. Gedei Margit főorvos

megbízatása idén február 14-ével
megszűnik.

elmúlt évben 294.400 forint volt,
idénjanuár elsejétől 309.200 forintra
nőtt ez az összeg. A vezetői illet
ménypótléka az eddigi 88.300 forint
helyett, 2008-tól 92.800 forint lett.
Gyomaendrőd Város jegyzőjének

fizetése január l-től összesen bruttó
402.000 forint lett.

WWw.szo-beszed.hu

szobeszed@index.hu

A város képviselő-testülete még 2004.
májusában kötött megbízási szerződést a
gyomaendrődi orvosi ügyelet
működtetésére dr. Abdul-Hamid Nabil
orvossal, mint egészségügyi szolgáltató
val, aki minden év elején beszámol
működéséről.

A múlt esztendő tevékenységével kap
csolatban dr. Abdul-Hamid Nabil megje
gyezte, hogya tavaly bevezetett vizitdíj
nem hozott olyan mértékű bevételt, amivel
a megnövekedett költségeiket kiegyenlít
hették volna. A főorvos szerint a költségeik
2007-ben tovább nőttek, közben az
orvosok bérköltsége irreálisan meg
növekedett, mindemellett megszűnt az
orvosi ügyeleti vállalkozás iparűzési adó
alóli mentessége, amely tovább növelte
anyagi terheiket.

"Fenti tényeket figyelembe véve kellett
meghoznunk a döntést, amely az ügyeleti
szolgáltatási szerződés felmondását ered
ményezte, tekintettel arra, hogy a korábban
vállalt kötelezettségünknek nem tudunk
maradéktalanul eleget tenni."- közölte
beszámolójában dr. Abdul-Hamid Nabil,
aki időközben elköltözött Londonba.

Az önkormányzat a dr. Piriczki Béla
főorvos által vezetett Sani-Med Trans Kft.
vel kötött szerződést, amely havi 550 ezer
forint városi támogatás fejében vállalta az
orvosi ügyelet ellátását Gyomaendrődön és
Hunyán.

Betegszállító
vállalkozás alakul

Vizit BetegszálIító Kft. néven
Kovács Tiborné és lánya Szmolnik
Zoltánné betegszállítási tevékenységet
indít Gyomendrődön. Az alakuló vál
lalkozás Gyomaendrőd és Dévaványa
lakosainak betegszálIítását vállalná.
Kezdetben csak Gyomaendrődön

működne egy betegszállító állomás, de
később néhány év múlva
Dévaványán is. Tevékenységük
megkezdéséhez megkapták a gyoma
endrődi és a dévaványai háziorvosok
támogató nyilatkozatát, s rajtuk kívül
még Földesi Zoltán országgyűlési

képviselő is támogatásáról biztosította
a vállalkozást. A betegszállítási
tevékenységre egyébként az ÁNTSZ
adja ki a működési engedélyt.
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Selejtezési bizottság alakult
Több ezer könyvet selejteznek ki akönyvtárban

Másfél milliót kap
az önkormányzati újság

Emelték atemetkezési díjakat

Több vendégszobát akar afürdő

cég igazgatói álláshelyére
pályázatot írt ki. Pályázati
feltétel a szakirányú felső

fokú iskola végzettség és a
legalább 5 éves szakmai
gyakorlat. A pályázat
benyújtásának határideje ez
év február 28-a.

tot, hogy a hitel felvételéhez
készfizető kezességet vál
laljon. A fürdő fejlesztését a
kft. felügyelő bizottsága
támogatta, ám a képviselő

testület előtt elakadt a dolog.
Illés János képviselő a

fürdő igazgatójának egy
oldalnyi megtérülési számí
tását hevenyészettnek és
nem kellően átgondoltnak
találta és óva intette a
képviselőket egy elhamar
kodott, meggondolatlan
döntéstől. A testület végül
úgy határozott, hogy
májusig Szabados
Krisztina igazgatónő meg
bízatásának lejártáig - nem
dönt ebben a kérdésben.

Új igazgatót keresnek
aGyomaszolg élére

A Gyomaendrődi Liget
Fürdő Kft. igazgatója
Szabados Krisztina a fürdő

üzemviteli épületének
tetőterétszeretné átalakítani,
s ott egy 23 vendég elszállá
solására alkalmas panziót
szeretne építeni.

Számításai szerint a
beruházás nettó 32 millió
forintba kerülne. A száUásdij
naponta és vendégenként
3000 forint lenne és az átla
gos kihasználtságot 55%
osra tervezi.

A beruházáshoz 40 mil
lió forint összegű hitelt
venne fel a fürdő 10 éves
futamidőre. A Liget Fürdő

Kft. kérte az önkormányza-

Lapunk korábbi
számában már olvashattak
arról, hogy Fábián Lajos a
Gyomaszolg, valamint a
Gyomaközszolg Kft.-k igaz
gatója előnyugdíjba vonul
ez év április 30-tól. A
képviselő-testület mindkét

A Gyomaszolg Ipari Park Kft., mint a Gyomaendrődi

Köztemető üzemeltetője emelte temetkezési szolgáltatási
díjait. Egy egyszemélyes normál sírhely 25 évre 8360
forintba kerül, egy ugyanilyen, de mélyített sírhely 10970
forint. Egy urnafülke 25 évre 1350 forint. Az egyszemélyes
normál sírásás ára 6864 forintra, a hantolás 2785 forintra
nőtt. Nem emelték viszont a ravatalozás díját, amely idén is
8775 forintba kerül.

Az újságot kiadó egyesület
nem volt elégedett Császár
Claudia munkájával, álláspont
juk szerint az újság szerkesz
tésévelolyan személyt kell
megbízni, aki hivatásának te
kinti az újságírást, helyben él,
és a cikkek megírását is vállal
ja a szerkesztés mellett.

Az egyesület közgyűlése

azt is elhatározta, hogy a lap
teljesztésével állandó teljesztőt

fog megbízni. Döntésük szerint
idén további három számot
jelentetnek meg, majd ezt
követően határoznak az újság
további sorsáról.

A lap szerkesztésével
Molnár Lajos körösladányi
újságírót bízták meg és az
újság három havi megje
lenéséhez az önkormányzat 1,5
millió forint támogatást nyújt
az egyesület részére.

amelyek az elhasználódás
során kölcsönzésre alkalmat
lan állapotba kerültek.

A képviselő-testület tag
jaiból, a tájház vezetőjéből és
két könyvtárosból bizottság
alakult a selejtezési eljárás
lefolytatására. A selejtezés
alapelveit a Békés Megyei
Könyvtár módszertani szak
értője határozza majd meg. A
városi könyvtárból a tervek
szerint több ezer kötetet selej
teznek ki, az intézmény ezt
követően tér át a számí
tógépes nyilvántartásra.

Ismeretes, hogy a város
képviselő-testülete múlt év
szeptemberétől felmondta a
Gyomaendrődi Híradó című

önkormányzati újság kiadására
és szerkesztésére szóló
szerződést Bíró Károly egyéni
vállalkozóval. A város az újsá
got megszüntette, majd az
időközben a javarészt a város
képviselő-testületi tagjaiból
megalakult Gyomaendrőd

Közéletéért Egyesület kapta
meg az újságkiadási
lehetőséget. Az egyesület
Gyomaendrődi Hírmondó cím
mel lapot alapított, amely
havonta jelent meg ingyenesen.
A lap szerkesztésével Császár
Claudiát bízták meg. A kiadás
fedezetéül a hirdetési bevétel
és az elmúlt évben négy
hónapra 216 ezer forint önkor
mányzati támogatás szolgált.

Dinyáné Bánfi Ibolya a
városi könyvtár vezetője az
általa irányított intézményben
nagyarányú selejtezésre tett
javaslatot. A könyvtár gyara
pítása mellett - mint mondta 
ugyanolyan fontos, hogy a
könyvállomány frisses
ségének megőrzése érdeké
ben folyamatosan és tervsze
rűen selejtezzék azokat a
dokumentumokat, amelyek
tartalma elavult, amelyek
iránt megszűnt az olvasói
érdeklődés és azokat a
könyveket is selejtezni kell,

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

Régi bútorokat,
használati tárgyakat

vásárolok!
Készpénzben

a helyszínen fizetek!

Telefon :30/9·533·594

ÚJ GUMIABRONCSOK
árusítása mindenféle gépjárműhöz.

Szerelés, javítás, centírozás!
Katona György gumijavító

Gyoma, Bajcsy u. 107.
Telefon: 66/285-127
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Visszament dolgozni az iskolába
avolt polgármester

Napi hat órában vezeti a tangazdaságot
Szerkesztőségünkhöz január végén az

alábbi tartalmú levelet juttatták el:
Nem volt még elég dr. Dávid Imre Úr?!

A Bethlen Gábor Szakképző Iskola tan
testületi ülésén vettünk tudomást a "nagy
hín'ő!", hogy iskolánk szakképzésének
erősítése érdekében 2008. február I -től, a
tanazem vezetésével a nyugdíjban lévő dr.
Dávid Imre volt polgármester urat bízzák
meg. Kérdezzük - ez a megoldás az iskola
felvirágzására ? Mi mindig hittünk a
fejlődésben, az idők szavában! Tisztelt dr.
Dávid Úr! A fekete korong hanglemezek,
valamint a diktátorok ideje lejárt, más,
modern idők járnak!... Javasoljuk Önnek,
hallgasson az idők szavára: csomagolja
vissza a fekete korong hanglemezt és
helyezze vissza a polcra, a lemez lejárt!
Lehet, hogy Önnek nem volt még elég a
parancsolgatásból, de nekünk annál
inkább Önből! Üdvözlettel: Egy kis
közösség, aki bízik a demokráciában, akik
majd választanak maguknak vezetőt!

Gubucz József a Bethlen Gábor
Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója
ezzel kapcsolatban a következőket nyi
latkozta lapunknak:

- A januári nevelőtestiileti értekezleten
ismertettem a február l-től várható szemé
lyi változásokat. A változtatásokra elsősor

ban azért volt szükség, mert az
iskolavezetés két tagja, a két oktatási igaz
gatóhelyettes rövidesen nyugdíjba vonul.
Munkájukat a jelenleg is vezető beosztás
ban lévő kollégáik veszik át. Ennek
következtében a tangazdasági vezetői állás
megüresedett. Ami dr. Dávid Imre szemé
lyét illeti: 15 évvel ezelőtt már itt dolgo
zott az iskolánál és vele kezdtiik kialakí
tani az iskolai tangazdaságot. Akkor is és
most is jó szakembernek tartottam, ez az
egyszeru magyarázata annak, hogy most is
őt választottam munkatársul. A vezetői

garnitúra átalakításával senkit sem kellett
leváltani és senkit sem kellett elküldeni.

- Dr. Dávid egyébként nem közalkal
mazottként dolgozik és a nevelő

testületnek sem tagja. Napi hat órás
munkaidőben áll alkalmazásban. A vélt

: vagy valós sérelmeket az őszinte és bátor
emberek szemtől-szembe szokták

megbeszélni, s nem névtelenül, üzengetve.
A február 4-i tantestiileti ülésen a lev
élíróknak elmondtam, hogy inkább arra
összpontosítsanak, amihez a legjobban
kellene érteniük pedagógusként - mondta
végül Gubucz József igazgató.

Gyomaendrődi építőipari vállalkozás
keres 1 fő

pénzügyi ügyintéző
(könyvelő)

munkatársat
Követelmények:

- minimum szakirányú középfokú végzet1ség
- mérlegképes könyvelő végzet1ség

és hasonló területen szerzet1 tapasztalat
előnyt jelent!

Fényképes, szakmai önéletrajzokat a
sahin@globonet.hu címre várjuk.

Kérjük a net10 fizetési igényt megjelölni.

CSAlÁdi ~AsÁrnAp
a Dreher Söröző-Étteremben

Február 10.
Csontleves daragaluskával. Óbudai

sertésszelet petrezselymes, kukoricás
rizs. Joghurtos kókuszkocka.

Je.ru'r 14. ""V,.leDt1D-DApt
Ll!JiIJl'elJ A/aA CArte \l.ilENTiNCS DAY

f0!J!1AS2;tÁsból

;0% Ál"eIJge,fmélJ!I!

Február 17.
Tejfölös karfiolleves. Marhaláb

szárpörkölt makarónival. Kovászos ubor
ka. Mézes szelet.

Február 24.
Babgulyás füstölt csülökkel. Rántott

sertésszelet hassábburgonyával, káposz
tasalátával. ízes palacsinta.

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

880 FUadag
Étkezési utalványokat elfogadunk!

www.timarpanzio.hu

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 képvis,elet: atl
Kiss Lajosné (Eva) ~lf
Gyomaendrőd, I_/~ y,.,

Madách u. 212. ~.~.' ..f ~)
66/284-989, ;3":::; ~

20/359-68-42 ~-~';--d'
~

Kerttulajdonosok
figyelem!

Tűzifavágást,

veszélyes és egyéb fák
kivágását,

metszést, továbbá
fűnyírást, kaszálást, rotálást,

víkend- és egyéb telkek gondozását,
elhanyagolt kertek és porták

rendbetételét váJ/alom!
KISTRAKTORRAL KERTSZÁNTÁS!

Hermann Mihály
20/388-22-63

AUTÓSOK
FIGYELEM!
Zöldkártya!
- Környezetvédelmi állapotfelmérés'
- Számítógépes futóműbeállítás

- Járműdiagnosztika ,--:::::-::-=-0;-- --,

- Hibakód-olvasás

Varga Béla,
autószerelő mester
Gyoma, Csokonai u. 37.
66/386-216, 30/271-1828
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Tisztelt Választópolgár!
Az elmúlt időszakban sok félrevezető információ keringett 

kering jelenleg is - az egészségügyi és az oktatási refonnmal
kapcsolatban. Az ellenzék politikai hangulatkeltésének része, hogy
népszavazás tárgyává tesz olyan kérdéseket, amelyekre csak
tájékozottan adható felelős válasz. A gyors kormányváltást
kilátásba helyezőő jobboldal pedig saját támogatóit is megtéveszti:
a kormány ugyanis a helyén marad, a népszavazás csupán az
érintett kérdésekre lehet hatással. Azonban sajnos ezen utóbbi
következmények sem elhanyagolhatóak, hiszen a döntések az
egészségügyre és az oktatásra költhető fejlesztési forrásokat fogják
érinteni. Ugyanis nem árt tudni, hogy a vizitdíjból és a kórházi
napidíjból befolyt összegek az utolsó fillérig az egészségügyi
szolgáltatóknál maradnak, így a háziorvosoknál, a szakren
delőknél, a kórházaknál. Ez a pénz nem kevés, mintegy 22 milliárd
forint és a reformellenes népszavazás ezt a forrást akarja kivonni,
ha úgy tetszik elvenni a háziorvosoktól, kórházaktól. Ki is árt itt
kinek.

A tandíj esetében pedig szintén hasonló a helyzet, hisz az
összeg mind az egyetemeknél, főiskoláknál marad és ösztöndijra,
fejlesztésre költhető, ezáltal javítva az oktatás színvonalát és
segítve a hallgatókat.

Felelősen politizáló baloldali pártként tisztában vagyunk azzal,
hogy a reformfolyamat tervezése, végrehajtása és komrnunikációja
során követtünk el hibákat; mégis hisszük, hogy a kitűzött cél- egy
élhetőbb, igazságosabb ország - eléréséhez az Új Magyarország
programja a legmegfelelőbb út. A kormány és az MSZP intenzív
tájékoztatásba kezdett, így bemutatva a változások lényegét és
várható hatásait, hogy végre reálisan, gerjesztett félelemtől

mentesen láthassa Ön is a jövőt.

Minden demokrácia alapja a tájékozott választás. Ma már
választhatunk különféle termékek és szolgáltatások közül;
választhatunk telefon társaságot, háziorvost, politikai pártot és
hamarosan egészségpénztárt is. De mindent a maga idejében. Most
az a legfontosabb, hogy a saját életünket érintő témákban Ön is a
lehetőő legjobb döntést hozza.

Döntsünk felelősen március 9-én. Magyarországért, Értünk.
MSZP GyomaendrődiSzervezete

(x)

Tornászsikerek a Kis Bálint
Általános Iskolában

Múlt év novemberében Nagykőrösön rendezték meg a
Medve Lászlóról elnevezett országos szintű, meghívasos
tomaversenyt. Felsős tornászaink II. helyezést értek el.
Decemberben Budapesten a Réthy Sándor Emlékversenyen
szintén a dobogó II. fokára állhattak a fiúk. Csapattagok:

Bela Zoltán, Homok Imre, Kovács Balázs, Kovács
Zsolt, Poharelec Csaba, Kovács József, Kriszt Márton,
utóbbi két alsó tagozatos a nagy fiúkkal vett részt a
versenyen. A csapat edzője: Pelesz Béla, Gácsi Antal.
Köszönet lelkes felkészítő munkájukért.

Watt Villamossági Bolt
• Villanyszerelési anyagok
• Izzók, energiatakarékos izzók
• Kéziszerszámok
•Barkácsgépek nagy választékban
• Háztartási gépek és alkatrészek
Gyomaendrőd, Fő út 214.

Több biztosítót aka.rtok?
Egy Amerikában tanuló barátom küldte ezt a levelet: "Sziasztok!
Tegnapelőtt kisebb problémák miatt el kellett mennem orvoshoz itt

az USA-ban. Itt már régóta több biztosítós rendszer van. Erről szólnék
most néhány szót. A biztosÍtónál van a pénz, ő az úr. Ő dönti el kifizeti
e az ellátását valakinek vagy sem. Nekem is ez volt. Elmentem egy
kórházba, és átmentünk a kórház pénzügyi tanácsadójával a tárgyaló
ba, ahol ő felhívta a biztosítót, hogy fedezik-e a költségeket, vagy el
kell-e küldjön.

Azaz hívta volna, mert az első telszám 7 perc zene után üze

netrögZÍtő lett. A másik szám hasonlóan 7 percig mondogatta, hogy
hívása nagyon fontos (very important) számunkra majd átváltott üze
netrögzitőre. A harmadik telefonszámon találtuk valakit, de választ
nem kaptunk, csak át meg átkapcsoltak minket. Összesen 5-ször kap
csolták át hívásunkat és már 57 perce lógtunk a telefonon, amikor azt a
választ kaptuk, hogy várnunk kell holnapig. Ez a biztosítás nekem egy
évre több mint 200 ezer Ft. Amerikai állampolgár osztálytársaimnak
csurog a nyála, mert ők ennek a többszörösét fizetik.

Másnap újra telefonáltunk. Miközben várakoztunk és hallgatta a
zenét, volt időnk beszélni. Megkérdezte, hogy Magyarországon több
biztosítós rendszer van-e. Mondtam, hogy meg állami az egészsegügy,
erre legnagyobb megdöbbenésemre azt mondta: - Ez azért van, mert

Magyarország egy civilizált ország. Szó szerint ezt mondta, az, aki itt
Amerikában 23 éve dolgozik ebben a pozícióban.

Beszéltetni kezdtem, hogy fejtse már ki mit is ért ezalatt. Példákat

és konkrétumokat kezdett mesélni:
- Ha nekem most azt mondja a biztosító, hogy nem fizet, akkor csak

úgy vizsgál meg doki, ha leperkálok 2 millió Ft-nak megfelelő dollárt.

Micsoda?! Igen, mondta, mert külföldi vagyok, senki se garantálja
hogy ha kiküldik a számlát, akkor nem lépek meg azelőtt, hogy
kifizettem volna. Ja, és az orvos főnöke a biztosító, tehát ha ennek
ellenére megvizsgál, akkor kockáztatja az állását.

Két helyről is hallottam már ilyesmit és most ez a hölgy is mondott
egy hasonlót: műtét, a páncienssel komplikációk merülnek fel, és jön a
biztosító embere, hogy azonnal be kell fejezni a műtétet, mert lejárt a
munkaidő. De beszéltem személyesen is egy ilyen nővel, aki rákos

volt, és a műtét során találtak még nála dolgokat, amiket mégsem szed
hették ki, mert a biztosító nem engedte, mert azt mondta, hogy be kell

fejezni a műtétet, nem fizet tovább. Igy hát összevarrták. Ő maga

mondta el.
Mesél tovább a hölgy fülén a telefonnal, hogy volt egy másik

embere, aki 35 évig folyamatosan biztosítva volt, aztán munkahelyet

váltott, de nem tudott azonnal, ezért volt 3 hónap, amíg nem volt biz
tosítva, és a biztosító ezért őt egy új ügyfélnek tekintette, és mivel
általában a már fennálló problémákra nem fizetnek, ezért ennek az
embernek sem fizettek. Döbbenet.

Belegondolok, hogy de jó volt eddig otthon, hogy CSAK a
betegség miatt kellett szoronganom, most itt azért is szorongok, hogya
biztosító fedezi-e költségeimet, vagy nem tudom mi lesz... És hogy ha
azt mondja fedezi, akkor utólag nem mondja-e mégse azt, hogy mégse.

Gondoljatok ebbe bele.
A profitérdekelt biztosítók célja, hogy minél több profitot termel

jenek. Ezt leginkább úgy lehet, ha mindenféle indokot találnak arra,

hogy ne kelljen fizetniük. Ezt pedig úgy lehet, ha mint gép működnek,

és mindenféle empatikus emberi hajlamot kiirtanak. Ez valami jó?

Én azt mondom, hogy legyen magánbiztosító, de az lépjen be a
piacra, és küzdje ki amit tud a piacon, szerezzen embereket, ne kelljen
mindenkinek magánbiztosítóba belépni. Miért adjuk oda nekik ingyen
az egész piacot? Ja és még valami: Nem tudom hogy az USA szegény
országnak mondható-e de itt minden második embernek nincs biz
tosítása, mert olyan drága, tehát orvosi szolgáltatást nem tudnak

igénybe venni. Ez tényleg előrelépés lenne nekünk is?" (inIernelj
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KIVITELEZÉS • HŐSZIGETEL
GIPSZKARTON SZERELÉS • ZSINDELYEZ~S

TERRANOVA AKCiÓ!
Terranova hőszigetelő redszerek még tavalyi áron!

Weber 4 ász akció! Aljzatkiegyenlítő2200 Ft/25 kg.
Emelt minőségű ragasztó 1000 Ft/25 kg.

Flex ragasztó 2435 Ft/25 kg.
Extra Flex ragasztó fehér 3600 Ft/25kg.

, Áraink áfás árak!

Február 2-án a sportcsamokban rendezte meg a Hárs Therrnál
Hotel azt a teremJabdarúgó tomál, amelyen Budaörs, Szolnok,
Túrkeve öregfiú csapatai és női együttesei léptek pályára. A hely
beli, gyomaendrődi focisták a túrkevei és a szolnoki csapatokat
erősítették. A képen látható szolnoki és túrkevei csapat közül a
idei tomát a szolnokiak nyerték. A lányok közül a budaörsi csa
pat került ki győztesen.

Látványos félévzáró bemutató
r.r-----,G;"---, Február 2-án a Katona József Művelő

dési Házban rendezte meg immár 36. félév
zúró bemutatóját városunk nagymúltú RlIm
ba Táncklllbja. Megyeri László klubelnök be
számolt an'óL hogy nagyon sok néző az el
múlt évek egyik legszínvonalasabb bemuta
tójának t<utolta a mostani félévzáró gála
mas0l1. A telt házas rendezvény műsoníban

felléptek a kezdő tánciskola növendékei mel
lett az utánpótlás táncosok és a bajnok párok
is. Így többek közölt hazai parketten is
megismerkedheltek Deák András és Andor

Barbara sokszoros Magyar Bajnok és nagy nemzetközi versenyek
győztes párosával. Gombkötő Imre és Malina Andrea Magyar
Bajnoki finalistával, Perei Péterrel és Sárközi Noémivel akik
hazánkat képviselték a finnországi Ifjúsági Latin Világbajnok
ságon. Kulik Andor és Parót:zai Zsófia. Czeglédi Dávid és Andor
Nikola valamint Mészáros András és Oláh Dorottya országos
bajnoki finalista párosokkal.

Liget~
. Gyógyrürdő
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Infra szauna
Finn szauna
Szolárium
Pedikür
Masszázsok

• Gy6gymasszázs
• Reflex ZÓna ill. Talpmasszázs
• Nyirok masszázs
• Migrén (fe)) masszázs
• Szegment masszázs
• Csokoládé vajkrém masszázs
• Mézes masszázs
• 1116olajos masszázs
• Gy6gynövény kivonatos testrész masszázs

3. Egyéb wellness szolgáltatások:

Wellness:
Aroma-Ill601ajos fürdö
Gyógynövényes üJöfürdö

2. Fizikoterápiás gyógykezelések:

Gyógyászati:
Szelektiv ingeráram kezelés
Interferencia kezelés
lontoforézis kezelés
Közvetlen és viz alatti ultrahangos kezelések
Sonororesis gyógyszerbevitel
Kis~kőzépfrekvenciáskezelés
Stabil galván kezelés
4 rekeszes galván kezelés
Kowarschik féle kisfrekvenciás galván kezelés
Diadinamik kezelés
Oedema kezelés
Sport rehabilitáció

Wellness:
Cellulitis kezelés
Lipolysis kezelés

1. Komplett hidro-balneoterápiás:

Gyógyászati:

Vízsugár-kádak
Relaxációs fényterápiás kád, szénsavas kádfürdö
Medencés gyógyfürdö
VIZ-alatli gyógytorna
Gyógy-úszás gyermekek részére
Szénsavas fürdö

ellness
szolgáltatások



4. számú élelmiszer üzletünket

Kövesse figyelemmel háromhetente megújuló
széleskörű akciónkat!

a felelős döntés

. '

Igényesen kialakított, tágas környezetben szeretettel
várjuk vásárlóinkat!

~ociális népszavazás 2008. március 9.
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Leveleinkből

2008. február

garatban az izomtónus
csökken. Ez szűkületet okoz
a garattérben, a szükséges
levegőmennyiséget na
gyobb sebességgel kell
belélegezni és ez a lágy
szövetek, úgy mint a lágy
szájpad és nyelvcsap zajos
vibrációját (horkolást) ered
ményezi, de van segítség!

Hogyan segíthet Önnek
aSilensor?

A Silensor két átlátszó
sínből áll, egy felső és egy
az alsó fogívre. Az alsó
állkapcsot az oldalt felhe
lyezett 2 kapocs segít
ségével előretolt helyzetben
tartjuk, ezáltal a garattér
megnyílik. Abelélegzett
levegő sebessége csökken, s
ugyancsak alábbhagy a lágy
szövetek zajt keltő rezgése.
A Silensor-rallehetséges az
állkapocs pici mozgása,
amitől a Silensor egy
kényelmes és hatékony
horkolásgátló.

Klinikai vizsgálatok
bizonyították, hogy az alsó
állkapocs előretolása 90%
kal csökkenti a horkolást,
míg az apnea index 50%
kal is alacsonyabb lehet.

Dr. Békés Fogászat
Gyomaendrőd

www.drbekes.hu

SóhintésVége a horkolásnak
Segít aSilensor

Már sok házasságot tett
tönkre a horkolás. Ha a
légzéskimaradás több mint
10másodpercig tart, és
óránként több mint 5-ször
fordul elő, már nem csak
bosszantó, hanem az egész
ségre káros és veszélyes is,
ezt nevezzük apnoénak.

Az éjszakai apnoéban
szenvedő embereket a
szívinfarktus veszélyezteti.
Mivel a légzéskimaradás
hatására felébrednek, nem
képesek a mélyalvás fázi
sába eljutni, vagy legalábbis
nem elegendő ideig. A
következmény: levertség,
állandó fáradság, kialvat
lanság, dekoncentráltság,
hajlamosság a nappali
elalvásra.

A statisztikák szerint az
érintettek hétszer több
közlekedési balesetet okoz
tak, mint az e szempontból
egészségesek. Míg a fia
talabb korosztályokban
inkább a férfiak horkolnak,
a változás kora után a
hölgyek is hamar behozzák
lemaradásukat, a 65. életév
után pedig mindkét nem
egyforma arányban horkol.
A horkolás a lágyszövet
rezgésével keletkezik. Alvás
közben a nyakban és a

Tisztelt Szerkesztő Úr!
Egyike vagyok a

városlakók közül, aki nagy
érdeklődéssel olvassa,
figyeli az által szerkesztett
újságot.

Bátran ki merem jelen
teni, hogy a helyi lapok
közül a legszínvonalasabb,
akár külsőre, mint tartalmi
lag.

A januári újságban nagy
érdeklődéssel olvastam azt a
cikket, amelyben a város
közterület fenntartóiról ír,
hogy milyen kimagasló
hozzáállássaloldották meg a
legutóbbi hóesésnél, lefa
gyásnál, a város útjainak
síkosságmentesítését!

Csupán annyi hozzáfűzni

valóm lenne, mint gyakorló
síkosság mentesítést végző

gépkocsivezető (Közút-
kezelő KHT.), hogy
Gyomaendrőd főbb útjait
(Selyem, Pásztor, Kossuth
stb.) sem a város cége
síkosságmentesítette, hanem
mi. Szó szerint odalopunk
éjszakánként egy kis sót,
még úgy is, hogy vállaltuk,
elviseltük a munkahelyi
vezetőnk.tőlkapott dorgálást.
Ha az szépen, egyenletesen
van elszórva, nem sok kell
belőle. Nagy élmény volt
számomra, mikor az endrődi

részről hajnal négykor teke
rek a munkahelyemre és ki
kell mennem az úttestre,
mert a kerékpárjárda jeges,
vagy olyan sókupacok van
nak rajta, hogy ezek kike
rülései okoznak problémát.
Így nem lehet síkosság
mentesíteni, ez értelmetlen
pocséklás!

(Név és cím a
szerkesztőségben)

Látszerész..
Uzlet

Gyomaendrőd, Hősök úlja 53.
Telefon: 66/284-255

Ingyenes computeres
szemvizsgálat!

SilK vények beváJtása
Szemüvegek javítása

Válja kedves vásárlóít
Szarka Csilla

látszerészmester

Hirdetésfelvétel:
70/22·632·99

Gazdáikadók, vállalkozók
figyelem!

Agyomaendrődi Bethlen Gábor
Szakképző Iskola és Kollégium

felnőttképzési ajánlata:
- Ezüstkalászos és Aranykalászos

gazdatanfolyam
kedvező fizetési feltételekkel.

Jelentkezés: 2008. február 20-ig

Telefon: 66/386-028

PAPíRDOBOZ
Stancolt és hagyományos
papírdoboz gyártása!
Staneaforma készítés!
Gyomaendrőd, Hársfa u. 8/1.
Tel./fax: 66/282-095, 20/9142-122
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Kárpát-medence, a Földi paradicsomkert
Kárpát-medence (értsd alatta a teljes

Kárpát-medencei területet) a Földi paradi
csomkert, az itt élő népek számára menedék
hely, a fennmaradás záloga. Gondolatok a
Kárpát-medencéről, melyeket elhallgatnak, fél
remagyaráznak, elferdÍtve tanítanak.

Mostantól felejtsd el, hogy hazánk egy
.semmit nem érő, szegény kis átjáróház. Nem
véletlenül sulykoUák hosszú idő óta a hivatalos
tanrend szerint, a me~ünk kicsik lenni ide
ológiáját. Tisztában kell végre lennünk azzal,
hogy milyen terület birtokosai vagyunk,
mekkora a felelősségünk őseink hagyatékának
kezelésében, ajövő nemzedéknek történő meg
mentésében. Ajégkorszak ideje alatt a Kárpát
medence biztosította a fajok számára a fenn
maradást, a túlélést. A Kárpátokon túli
területeket vastag jégtakaró borította. Vonulata
több ezer évvel ezelőtt is megvédte a belső

területeket. A klíma itt elegendően enyhe volt
ahhoz, hogy a populáció életben maradjon és a
jég felolvadását követően az élet újból elindul
hasson.

A történelem során eredendően a magot, a
középpontot, a kiindulópontot, az emberiség
bölcsőjét jelentette és jelenti ma is. A Kárpát
medence a Földnek az a helye, mely emberi
számítások szerint a legnagyobb katasztrófák
bekövetkezése esetén is védelmet nyújt az itt
lakóknak: szélsőségektől mentes éghajlat, jég
hegyek olvadása, viszonylagos foldren
gésmentesség, hurrikánok, tomádók, ciklonok
tól való védettség. Rendkívüli adottságokkal
rendelkezik.

Teljes területi, fóldrajzi egység:
Zártsága és védettsége felhívja magára a

figyelmet. Kitüntetett a Kárpátoknak az anyaöI
szerű, biztonságot nyújtó, óvó, védő szerepe.
Minden itt élő ember számára menedéket nyújt.
A Kárpátok ölelése évszázadokon keresztül
védettséget biztosított egy kívülről jövő

esetleges támadás ellen. Történészek által elis
merten olyan stabil, állandó országhatár, mely a
Föld más országaira nem jellemző. Trianon
szakította meg ezt az állandóságot.

Éghajlati, növényzeti, állatvilágbeli
területek határain fekszik. Mind a 4 évszak
gyönyörűségeinek részesei lehetünk. Itt min
denből megvan az élet továbbviteléhez szük
séges minimum, a mag. A megélhetéshez min
den energiaforrás és nyersanyag rendelkezésre
áll. A foldi egység jelképeként megtalálható
minden tájforma, az ásványok és kőzetek széles
skálája, minden gyógyvíz és gyógynövény, ami
a világ más részein csak külön-külön, rész
letekben, hiányosan fordul elő. Természeti
kincsekben, nyersanyagokban, erdőkben,

vizekben, nemes- és drágakövekben gazdag, a
növényvilág széles skálájával rendelkezik és
bővelkedik.

Trianon előtt:

A Kárpátok erdőségei, bányái ellátták a
mélyebben fekvő területeken élő lakosságot a
szükséges famennyiséggel, ásványokkal, sóval.
Cserébe az alacsonyabban fekvő területek a
hegyvidéknek gabonát és élő jószágot szolgál
tattak. Erdély sóbányái Európa szükségleteinek
7S%-át kielégítették. Az országon belül a
megélhetéshez szükséges teljes ellátás
megoldott volt. A gazdaság önállóan és önel
látóan tudott működni. Nem szorultunk a nyu
gat és a kelet gyengébb és silány minőségű ter
mékeire.

A globalizáció eredményeként:
Ma az önellátás helyett a drága importra fe

cséreljük jövedelmünket. Ez szinte kizárólag a
szemét behozatalát jelenti anyagi és szellemi
síkon egyaránt. A behozott termékek többsége
értéktelen, olcsó bóvli. Az éltető ételek helyett
génkezelt, betegségeket okozó, vegyszerezett,
romlott hulladékot szállítanak. Nem beszélve
az illegálisan, tonnaszám bekerülő egyéb hul
ladékokról és az erkölcsöt, az emberséget, a
nemzetiséget porig romboló, liberálisnak kiki
áltott téveszmékről. Szintén ez jellemző a
járványokra, fertőzésekre is, melyek soha nem
a Kárpát-medencéből indultak ki. Ide minden
időben kívülről kerültek be a fertőző, járványos
betegségek. Lásd pl. az 1347-es európai
pestisjárványt, mely több millió áldozatot
követelt. Magyar foldön egyetlen meg
betegedést sem regisztráltak.

Geológiai, vízrajzi egység:
A Kárpát-medencében a Földön az

összetételében ismert összes gyógyvíz itt egy
helyen, együtt, nagy melU1yiségben megtalál
ható. Gyógyvizeink gyógyitó hatása világszerte
ismert és elismert. Többek között ez is jelzi a
magyarság gyógyítási feladatát.

Folyóink egységesen a medence belseje
felé folynak, édesvíz készletük hatalmas.
Európában hazánk rendelkezik a legnagyobb
foldalatti tiszta ivóvíz készlettel. Édesvíz kész
letünk becslések szerint 200 millió ember
ellátására alkalmas.

Ha a térképen a Közel-Keletre nézünk, a
vízhiány nagy probléma. Országaiknak nagy az
olajkészletük, tiszta ivóvizük elegendő mennyi
ségben azonban nincs. Kőolajjallehet füteni és
hatalmas vagyonokra szert tenni, de ivóvíz
hiányában az élet csak néhány napig lehet
séges. Ezekben az országokban a vízkészlet
nagyon szükös és szennyezett, a hiányt csak
tetemes pluszköltség árán tudják pótolni. A víz
ára az aranyéval vetekszik. Egyes országokban
a vízkorlátozás miatt hetente csak egyszer lehet
megnyitni a vízcsapot és még így is csak
vékony sugárban csordogál a tiszta víz.

A felmelegedés hatására a Földön az elsi
vatagosodás felgyorsult, a jelenlegi víz-

készletek sok helyen kiszáradnak, Vannak
olyan területek, ahol néhány év alatt több
méterrel csökkent a foldalatti készlet szintje.
Felszínre hozása egyre nagyobb problémát
jelent.

Az ENSZ becsiései szerint az ipari termelés
növekedését és a népesség számának
emelkedését figyelembe véve a személyenkén
ti vízfogyasztás 20 évente megduplázódik. 20
év múlva a Közel-Kelet országaiban fele annyi
ivóvíz lesz, miot ma. 20S0-re a becslések
szerint 60 országban 7 milliárdan nélkülöznek
majd vizet. A Föld területén megjeleoő

vízhiány globális népvándorlásokhoz vezethet
a jó, vagy jobb adottságokkal rendelkező

területek felé. Százmilliók célál10mása a
"fejlett" világ lesz. A Földön ma 2 milliárd
ember él vízhiányos helyeken. A közeljövőben,

sőt már ma is, nem az olaj és a gázkészletek
kimerülése, hanem az ivóvíz hiánya okozza
majd a legnagyobb problémát.

Globalizáció:
Eredményeként a felmelegedés közvetlenül

hat a jéghegyek, a két sarkkör hótömegének
oJvadására. Az elmúlt 10 évben 20%-al
csökkent a nyári jégtakaró. Naponta több, mint
egy Magyarország területnyi hótakaró, ill. jég
olvad meg. Az óceánok vízszintje az
elkövetkező évtizedekben, sőt években,
várhatóan a vártnál és a médiákban nyil
vánosságra hozott értéknél gyorsabban fog
emelkedni. Amennyiben a természeti erőforrá

sok felhasználása, elégetése a jelenlegi szinten
folytatódik, ill. növekszik, abban az esetben
már 10-20 éven belül olyan környezeti
katasztrófák bekövetkezése várható, melyre ma
a foldi lakosság túlnyomó többsége még csak
nem is gondol.

A média által 2007 nyarán először került
nyilvánosságra az, hogy a jelenlegi fel
használást és pazarlást folytatva 10 év múlva a
felmelegedési folyamat már szinte vissza
fordíthatatlan. Figyeljünk fol arra, hogy rövid
időn belül, 2007 novemberében már arról szól
nak a közvetítések, hogy ha már most abba
hagynánk a járművek használatát és emellett
egyéb intézkedések is megtörténnének, a
felmelegedés i folyamat már ebben az esetben
sem lenne megállítható! A víz emelkedésének
másik oka lehet a közeljövőben a Föld
esetleges pólusváltása, melynek egyik
következménye szintén a jelenlegi jéghegyek
olvadása lehet.

Nem kell különösebb számolás ahhoz,
hogy 10 év múlva mennyi idősen leszünk
kénytelenek szembenézni a tényekkel:

A szárazfoldön vízhiány van, miközben a
tengerszint rohamosan emelkedik. A tengerpar
ton élő népek lakóhelye sok helyen tengerszint
alatt található, vagy minimálisan felette.
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Túlnyomóan ez jellemző egész Nyugat
Európára. Ezekről a területekről elinduló
népvándorlás lehetséges célállomása a Kárpát
medence. Nézz a térképre! Egy emelkedő

vízszintet sem észak, sem kelet, sem dél, sem
nyugat Európában a Kárpátok óvó és védő

ölelésén kívül nem tud feltartóztatni semmilyen
természeti képződmény.

Termőfóld:

A világ tájain a termőfóldek erősen le
csökkentek a benépesítések, a városok, az
autópálya építkezések következtében. A
Kárpát-medence területe a kiválónak minősített

termőfóld viszonylatában is kivételesnek
mondható. A bolygón az összes megművelhető

területet figyelembe véve, arányaiban itt talál
ható a legjobb minőségűnek értékelt ter
mőfóldek jelentős része. Következésképpen a
Föld más területein szétszórva, csak mini
málisan fordul elő olyan kiváló minőségű ter
mőfóld, mint itt nálunk, egy helyen
minőségében és mennyiségében is egyaránt. Az
ENSZ Élelmezésügyi Szervezetének nyi
latkozata szerint a Földön a termőföldek

összességének 3%-a minősíthető kiválónak,
vagy jónak. Ez a 3% magában foglaUa a ma
gyar termőfóldek felét. Ezt a kivételes adottsá
got használták ki őseink és váltunk ezáltal
mezőgazdasági országgá. Az elmúlt
évszázadokban többször láttuk el Európát (a
jelenlegi EU-t) élelemmel akkor, mikor ott az
általunk megtermelt növény és szarvasmarha
állomány hiányában éhínség lépett volna fól.
Ma a szándékosan tönkretett mezőgazdaság

miatt az éltető élelmiszerek helyett a külfóldi
silány minőségű árukat hozzák be országunkba.

Számunkra ma természetes, hogy ha a
Kárpát-medencében eldobunk egy magot, az itt
magától kikel és szinte bármerre járunk,
folyóvizet, vagy iható friss forrásvizet szinte
mindenfelé találunk. A gabonatermesztéshez és
az állattartáshoz is elegend~ és kiváló
minőségű fóldterület áll a rendelkezésünkre. Az
őshonos és erős, ellenálló tönkölybúza gén
bankként szolgál a világnak az egyéb, gyenge
minőségű gabonák helyett. Elhagyva a
Kárpátok vonulatát, a Föld más tájain ez közel
sem ilyen nyilvánvaló és nincs is így. A legtöbb
helyen nagy erőfeszítéseket tesznek azért, hogy
a megélhetéshez szükséges gabona megterem
jen és az ivóvíz rendelkezésre álljon.

Az őshonos szürke marha és a mangalica
húsa, az egyéb magyar háztáji állatok bőséges

élelmet nyújtottak-nyújtanának a teljes
lakosság számára. A szürke marha és a
mangalica génbankja biztosítja ma a külfóld
számára a gyenge külföldi tenyészetekkel
szemben az életerős állományt.

Amagyar háztáji gazdálkodás, a rideg állat
tartás erőssé és védetté tette állatainkat. Népünk
ennek a termelési módnak és az önellátásnak
köszönhette, hogy a középkorban és a további
évszázadokban elkerülte az éhínség, mely nyu-
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gaton sokszor pusztított.
Jelenleg a madárinfluenza (mesterségesen

létrehozott) vírusa alkalmas arra, hogy az álla
tok indokolatlan lemészárlásával a gazdákat
csődbe juttassák, akik ezek után kénytelenek a
fennmaradás érdekében az addig állattartást
biztosító fóldjeiktől megválni.

Az országban a vidéki gazdálkodást, a ter
melő gazdaságokat felszámolták. A gazdákat
különböző fondorlattal kényszerítik fóldjeik
eladására, idegen kezekre juttatásra. A megél
hetést biztosító élelmiszertermelést és az ipart
leépítették. A Habsburg uralom idején a magyar
lakosság összefogott és így kizárólag magyar
származású és eredetű termékeket vásároltak.
Ma szintén ez lehet fennmaradásunkhoz az
egyik megoldás.

Génkezelt élelmiszerek:
Fontos a behozatal és termesztés teljes tilal

ma. Azokon a területeken, ahol géntechnológiát
alkalmaznak, a fóld eredeti állapotát nehezebb
visszaállitani (10 év), mintha egy lebetonozott
területet kellene újra termővé tenni. Ezek a ter
mékek hosszú távon fogyasztva, generációkon
keresztül károsítják az egészséget, befolyá
solják a hormonrendszert, az idegrendszert és a
nemzőképességet. Az új generációk, azaz
fiaink, unokáink nagy valószínűséggel torz
képleteket hordoznak majd születésükkor. Ezt
egyetlen szülő sem akarhatjal

Ténylegesen rajtunk múlik a folytatás!
Komolyan kellene végre venni a tényadatokat
és tenni valamit a fennmaradásért. Nem ele
gendő az eddigi rossz magyar szokás szerint
legyinteni és mindent elintézni azzal, hogy
ugyan, én egymagam mit tegyek, úgy sincs
eredménye. Ennek az időnek vége kell, hogy
legyen. A magyarság egyik feladata a példamu
tatás. Most elsődlegesen egymásnak kell jó
példával szolgálnunk. Megjegyzendő, hogy
múltunkhoz hasonlóan, hosszabb távon a
jövőben ez más népek számára is feladatunk!

Hagyományaink és szokásaink:
Egyértelműen jelzik a Kárpát-medence

történelmi, kulturális, művészeti, népességi
egybetartozását. Hazug az állítás, mely szerint
őseink a ma tanított honfoglalás idején érkeztek
volna ide.

Honfoglalás:
A fellelhető korabeli iratok alapján őseink

soha nem használták ezt a szól. Mindig haza
térésről, vagy visszatérésről beszéltek.

Az Egyesült Államokban megjelenő

tudományos Science folyóirat 2000. november
ben ismertette a genetikai szakterület
nemzetközi élvonalának 17 elismert
képviselőjének kutatási eredményét. A vizs
gálat kite~edt az USA-tól Ukrajnáig az európai
népek származásának és betelepedési idejének
felderítésére. Megállapításuk szerint a magyar
fajra jellemző EU 19 gén 35-40.000 éve jelen
van a Kárpát-medencében. Ez a gén a ma
gyarokban 60%, míg a nyugat-európai
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népekben legfeljebb alacsony gyakorisággal
fordul elő. Ez az időtartam megfelel a Homo
sapiens első európai betelepedése óta eltelt
időnek, melynek kezdetén a neandervölgyi
ember által benépesült Európa. A magyar a
legrégebbi európai génjelző.

A magyarság eredettudata a vízözön
korszakáig vezet vissza. A víz okozta pusztulás
után újjászülető élet és emberi kultúra forrásá
nak hordozója, közvetítője. Az özönvíz után az
elsüllyedt fóldrész, Atlantisz ősi tudását hoztuk
magunkkal a Kárpát-medencébe. Ezért történ
hetett meg, hogy az özönvíz után az eredendő

tudás a víz által el nem borított területről, a
Kárpát-medencéből te~edt el a Föld többi
tájára.

Josefus Flavius krónikás ie. 37-ben írta:
Magóg és Gomer népei már a vízözön után itt
voltak olyan területen, ahol előtte még senki
nem járt. Területűk Spanyolország déli tájaitól
a Don folyóig te~edt. Magóg a róla elnevezett
magarokat alapította, a görögök őket szkíták
nak nevezik.

Azaz szűzfoglalással, a Vízözön után
érkeztünk a Kárpát-medencébe és nem más
népektől sajátítottuk ki 1000 éwel ezelőtt a
területet! Ez alapján történelmünk sem csupán
az elmúlt 1000 évből áll!

Árpád vezetésével a hazajövetel jelen
tősebb ütközetek nélkül történt, hiszen itt a
visszatéréskor magyarul beszélő rokonokat
találtak.

A Tarih-i Üngürüsz szerint, amikor Hunor
(azaz Árpád népe) Pannónia tartományba
érkezett, látta, hogy az ottani népek az ő

nyelvükön beszéltek. Anonymus megemlíti a
székelyeket, akik Árpád elé mentek és csat
lakoztak is hozzá. Anonymus és Kézai Simon
visszaköltözésnek, Thuróczy János visszatérés
nek, Székely István és Heltai Gáspár második
bejövetelnek, a Képes Krónika, Ranzano és
Bonfini nagy visszaköltözésről Ír. A magyarok
egy szétesett Európába érkeztek vissza. A
Kárpát-medencében őseink ezek után olyan
szilárdjogállamothoztak létre, mely 1000 éven
át a Szent Korona alá tartozó népek között vi
szonylagos békét és jogokkal biztosított együt
télést teremtett.

J. J. Modi indiai professzor szavai:
"Áldottak legyetek magyarok, Attila

népének egyetlen örökösei! Félszázados tanul
mányaim meggyőztek róla, hogy a hunok
feltétlenül a magyarok ősei voltak- s így a mai
magyarság az ősi szkíta népek egyedüli leszár
mazottja Európában, mely magyarságnak a
történelme a ma élő összes nemzetek legősibb

történelme. Kutatásaim alapján a hunokat olyan
nemzetnek ismertem meg, amelynek dicsősége

a mai szomorú világot is beragyogja. Attila a
világtörténelem egyik legnagyobb hőse, aki
mint igaz hős, lovagias és nagylelkű volL"

(Forrás:
Nemzeti Hírháló)
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INGYENES APRÓHIRDETÉSEK

2008. február

HÁZ,lAKÁS
Magtárlaposon, szélső sorházi,

jó elosztású, felújított ház eladó.
Irányár: 16,8 millió Ft. Érd.:
70/932-5645

Gyomán, 800 m'-es portán
kívül-belül teljesen, frissen
felújított, hőszigetelt 160 m'-es
összkomfortos családi ház, önálló
40m'-es lakrésszel együtt eladó. Ir.
ár: 18 millió Ft. 70/566-3938

Gyomán a Hősök úton 2
szobás, összkonfortos ház
sürgősen eladó. Irányár 4.500000
Ft. Érdeklődni: 30/6545010

Ház nagy portával eladó, porta
külön is eladó. Lakótelepi lakás
csere is érdekel. Irányár: 8 millió
Ft. Érd.: 66/386-652, Zrínyi u. 30.

Gyomán a Kálvin u. 42. sz.
alatt családi ház nagy portával
eladó. Azonnal beköltözhető.

Irányár: 12,5 millió Ft. Érd.:
20/559-9430

A Napkeleti utcában 2 szobás,
gázfűtéses családi ház nagy
telekkel, melléképülettel eladó.
Irányár: 4 millió Ft. Érd.: 30/230
7967, 62/442-858

Gyomán, az Arany 1. u. 16. sz.
alatt 4 szobás, összkomfortos ház
eladó. Érd.: helyszínen.

Endrőd központjában családi
ház nagy portával, kövesút mellett,
csendes helyen eladó. Irányár: 5,5
millió Ft. Érd.: 66/285-191,
66/283-327

A mezőberényi úton tanya
eladó. Téglaépület, 2 szoba, saját
ivóvíz, l ha fólddel eladó. Irányár:
6,2 millió Ft. Érd.: 66/285-510

Öregszőlőben a kondorosi
kövesút mellett 76 m'-es, 1,5
szobás családi ház komfort nélküli,
gazdálkodásra alkalmas épüle
tekkel, lakható melléképülettel,
garázzsal eladó. Érd.: 30/595-5045

Endrődön a szarvasi út mellett
II. ker. 509 sz. alatt tanya eladó.
Irányár: 2,5 millió Ft. Érd.:
30/850-0773

Endrődön, a Lábas u 5. sz alatti
családi ház eladó. 100 nm-es, 3
szobás, gázfűtéses, 50 nm garázs.
6 millió Ft. Tel.: 20/2528272

Öregszőlőben a kondorosi út
mellett 1660 m' szántóval tanya
eladó. Irányár: 1,6 millió Ft. Érd.:
66/284-877.

Magtárlaposon a Keresztúri
úton sorházi lakás, új állapotban
eladó. Irányár:13,5 millió Ft. Érd.:
30/545-9636

Gyomán a Körös sor 2. sz.
alatt, a fürdőhöz közel 2 szobás,
gázkonvektoros ház fúrott kúttal
eladó. Irányár: 7 millió Ft.

Érd. :70/275-8736
Gyoma központjában lakható

parasztház eladó. Gáz, ásott kút,
víz nincs bevezetve. Irányár: 3
millió Ft. Érd.:20/335-8558

Öregszőlőben a Szőlőskert u.
18. sz. alatti ház, beköltözhető

állapotban eladó. Érd.: 66/280
191,20/490-7557

A fürdőhöz közel, igényesen
kialakított 2 szintes, hőszigetelt

családi ház, alacsony rezsivel,
teljes közmüvel, garázzsal,
melléképülettel, 550 m'-es telken
eladó. Irányár: 15 millió Ft. Érd.:
30/342-2869

Endrődön a Fő úton 4 szobás,
tetőtérbeépítéses családi ház
garázzsal, alsó épülettel, ipari
árammal, kis, rendezett udvarral
eladó. Érd.: 30/525-6611

Gyomán a Katona 1. u. 52/1.
sz. alatti tetőteres családi ház
eladó. Érd.: 30/481-5232

Gyomán a Hunyadi u. 59. sz.
alatt fejújított parasztház sürgősen

eladó. Irányár: 6,5 millió Ft.
Érd. :30/545-698 I

Endrődön a Köröshöz közel,
nyaralónak is' kiválóan alkalmas
nem régi, jól hőszigetelt,

vályogbóI készült családi ház
eladó. Földszinti lakótelepi
lakáscsere is érdekel. Irányár: 7
millió Ft. Érd.: 66/284-469,
70/536-1549

Öregszőlőben a Kör u. 48. sz.
alatti 2 szobás, központi fűtéses

ház eladó. Érd.: 70/261-4329,
70/7732-949

Gyoma központjában 120 m'
es, 3 szobás ház melléképülettel,
nagy pincével eladó. Irányár: II
millió Ft. Érd.: 66/283-943,
20/227-6536

Endrődön a Kürt u. 15. sz. alatt
lebontásra váró ház sürgősen

eladó, vagy telek árban
megvásárolható. Irányár: 900 ezer
Ft. Érd.: 20/334-6032

Endrődön a Polányi úton régi
parasztház nagy portával eladó.
Villany, víz, csatorna, kövesút van.
Irányár: 3 millió Ft. 20/537-5919

A Vásártérí Itp.en 2 szobás,
fóldszinti, erkélyes lakás eladó.
Irányár: 6,8 millió Ft. Érd.:
30/613-4363

A Vásártéri Itp.-en 1,5 szobás,
erkélyes, fóldszinti lakás eladó.
Érdeklődni: 66/282-982, 30/513
6057

A Vásártéri Itp.-en azonnal
beköltözhető, 2 szobás, erkélyes,
3. emeleti lakás, sürgősen eladó.
Érdeklődni: 30/226-9213, 30/427
1323

A Vásártéri Itp.-en 2. emeleti
1,5 szobás, jó állapotú, középső

lakás eladó. Irányár: 7 millió Ft.
Érd.: 70/414-7183, 66/284-028

A Vásártéri ltp.-en 3. emeleti,
1,5 szobás, középső, jó állapotú
lakás eladó. Irányár: 6,9 millió Ft.
Érd.: 30/283-4786

2 szintes nyaraló, 2,5 szobás
kertes ház, 2 szobás felújított Itp-i
lakás sürgősen eladó. Érd.:
30/5566-289

KIADÓ
Tanya a 46-os út mellett,

Gyomától 700 m-re kiadó. Víz,
villany van. Irányár: 20 ezer Ftlhó.
Érd.: 70/370-1140

A Fő út 10\. sz. alatt
összkomfortos üzlethelyiség dupla
portán, lakásnak is kiadó vagy
eladó. Érd.: 66/610-263,20/370
3855

Bútorozott, fóldszinti 3 szobás
lakás kiadó. Érd.: 66/284-482

Vásártéri Itp.-en \. emeleti 2
szobás lakás kiadó. Érd.: 30/314
8074, 30/315-1695

Gyomán egy személy részére
szépen berendezett szoba kiadó.
Ugyanitt fél éves németjuhász
vagy kuvasz kutyát keresek. Érd.:
Hősök u. 97/\.

A Vásártéri Itp.-en garázs
kiadó. Érd.: 66/284-620

KERT, TELEK
Gyomaendrődön a Harcsás

zugban 500 négyszögöl szántófóld
eladó. Irányár: 120 ezer Ft. Érd.:
30/230-7967, 62/442-858

Móra F. u. 4. sz. alatti 742 m'
építési telek közművesített

melléképülettel, fő út mellett
eladó. Irányár: 1,5 millió Ft. Érd.:
30/665-4339

Gyomán a Zrínyi M. u. 43/1.
sz. alatti bekerített építési telek
fúrott kúttal eladó. Irányár: 1,3
millió Ft. Érd.: 30/354-2125

Endrődön a "Ridegvároson" 1
kat. hold (16AK) szántófóld
haszonbérbe kiadó. 66/285-296

A Pocosban 1100 m' kert, kis
faházzal, fúrott kúttal eladó.
Irányár: . 300 ezer Ft.
Érdeklődni:66/284-242

A Kecsegés-zugban 967 m'
telek, hétvégi házzal, stéggel,
horgászati joggal eladó. Irányár:
5,5 millió Ft. Érd.: 70/388-9007

A Kecsegés-zugban 960 m'
gyümölcsöskert horgászati joggal
eladó. Irányár: 2,1 millió Ft. Érd.:
66/386-808

A Bónom-zugban vízparti

telek eladó. Irányár: 1,6 millió Ft.
Érd.: 66/285-392

A Füzfás-zugban I100 m' kert
gyümölcsössel, vízhez közel
eladó. Érd.: 70/523-7959

MUNKÁT KERES,
KíNÁL

Ügyintézőként elhelyezked
nék. Közgazdasági végzettség,
számítógépes ismeret, gépírás,
német nyelvismeret. 20/937-1871

Házi dolgozatok, szakdol
gozatok gépejése, alapfokú német
nyelvórák. Irányár: 150 Ft/oldal,
1000 Ft/90 perc. Érdeklődni:

70/527-3 I56
Ismeri az Avon termékeket?

Nincs tanácsadónője, vagy
szeretne forgalmazó lenni? Új
márka a kozmetikai piacon:
FABERLIC. Szeretné kipróbálni?
Forgalmazóknak 25% kedvez
mény. Érd.: 70/527-3156

Pap Bálint szobafestő-

mázoló mester munkát válJal
reális áron. Telefon: 66/282-520,
20/806-1765

Magasak az egészségügyi
kiadásai? Vegyen igénybe utána
adókedvezményt! Átmeneti
pénzügyi gondjai vannak?
Igényeljen CIB bevásárlókártyát!
Akár hitelfedezeti védelemrnel.
Érd.: 70/527-3156

Szeretné házát, lakását 5-8 év
múlva felújítani? Adóked
vezménnyel, állami támogatással
egybekötött megtakarítási
programot ajánlok önnek! Elemi
károk, betörés. Ha félelmei vannak
biztosítsa lakását akár havi 2-3
ezer forintból. Társasházaknak,
lakásszövetkezeteknek felújítási
célú megtakarítási programok
állami támogatással. 70/527-3 I56

Háztartási munkát vállalok'
Mosás,vasalás, takarítás stb.
Endrődi körzetben. Tel.: 66/284
877 esti órákban.

Paksi Kft. dunántúli munkára
izometriai csőszereIőket, awi
kombinált hegesztőket, keres
hosszú távra. Szállás biztosított.
Érd.: 20/956-5392

Kertek, udvarok szántása,
marása, egyengetése. Érdeklődni:

66/386-053
Parkettacsiszolást vállalok.

Ugyanitt tűhiányos Tesla
lemezjátszó és lemezek eladók.
Irányár: 100-500 Ft. Érdeklődni:

30/360-8143
Takarítást, mosást, vasalást,

ház körüli munkát vállalok.
Érdeklődni: 30/429-6626
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Eladó ingatlanok

Önálló, Független Hitel- és Ingatlanközvetítő, Értékbecslő Iroda
5650 Mezőberény, Fortuna tér 11. (ALottózó mellett.)

Telefon: 20/455-1211,70/558-9247 Telefon/fax: 66/424-314
E-maii: tteri@vipmail.hu

EGYÉB
A ftirdőben melegkonyhás

üzlet sürgősen eladó. Irányár: 10
millió Ft. Érd.: 30/380-2558

Simson 505l-es eladó.
Irányár: 60 ezer Ft. 30/372-2624

1989-es, jó állapotú Skoda
120L szgk. 1,5 év műszakival,
vonóhoroggal, Suzuki Love
kiskerekű robogó eladó. Irány
ár: I00-60 ezer Ft. Érd.: Eötvös u.
23.66/285-351,30/431-8267

Lada 1900-as műszakival
sürgősen eladó vagy sertésre,
takarrnányra stb. cserélhető.

Irányár: SO ezer Ft. 30/429-6626
Disznóvágóasztal, termény

daráló, üstház üsttel, mérlegmázsa
eladó. Érd.: 70/368-7774

Új típusú Suzuki Swift-re
üléshuzat, tetőcsomagtartó

féláron, 2 db új slim-váltós női és
férfi kerékpár eladó. Érdeklődni:

66/285-503
Japán és olasz robogók

eladók. Érd.: 70/2632-901
750 db kisbálás búzaszalma

eladó, e\cserélhető. 30/245-7320
Használt, jó állapotban lévő

FÉG konvektorok eladók. Érd.:
30/493-5950

Varrógép, összeállító 3 szálas,
szőlődaráló, szőlőprés eladó. Érd.:
30/549-0220

Kis és régi nagy méretű téglát,
bontott ajtót, tetőgerendát vennék.
Érd.: 70/523-7959

Kisbálás búzaszalma eladó.
Irányár: 375 ezer Ft/I500 db. Érd.:
30/525-5149

Szép cicák szerető gazdit

A Hárs Termál Hotel
fiatal recepcióst keres.

Nyelvtudás előny!

Telefon: 66/282-790

keresnek. Hamis, JO házőrző

kutyát keresek. Gyermek
felügyeletet vállalok. telefon:
30/559-6327

TW400SP380N hegesztő trafó
fogóval, testkábellel eladó.
Irányár: 85 ezer Ft. Érdeklődni:

30/836-6353
Parabola antenna eladó vagy

elcserélhető láncfűrészre vagy
cirkulára. Érd.: 70/9493-534

34 éves férfi komoly
kapcsolatot keres, egy gyerek nem
akadály. Érd.: 30/236-0435

Használt női kerékpár,
előszobafogas, benzinmotoros
fűnyíró és szivattyú eladó. Érd.:
661386-808

Megvételre keresek kifogás
talan állapotú és minőségű

esemyős babakocsit, vagy kicsire
összecsukható sportbabakocsit.
Érd.: 70/587-6804

Láncfűrész, hordók, kaktu
szok, régi bútorok, babakocsi,
Lada és Trabant alkatrészek,
vasvályúk, vashordók, gázfőző,

üstök, mérleg, terményzsákok,
búvárszivattyú, varrógép stb.
eladó. Érd.: 66/436-086

Lajta vetőgép, 16 soros
csúszócsoroszjás, vontatott eladó.
Irányár: 95 ezer Ft. 20/537-5919

Konyhabútor, gáztűzhely,

automata mosógép, vitrines
szekrény, étkezőasztal 4 székkel, 2
fotel, lemezjátszós rádió, varrógép
eladó. Irányár: 2 ezer Ft-tól. Érd.:
66/284-775

VW Golf 1,3 5 ajtós
személygépkocsi eladó. Érd.:
66/386-739, 18-20 óráig.

Hirdetésfelvétel:
70/22·632·99

Mezőbefényben a Bajcsy-Zs. utcában 120
m2-es összkomfortos családi ház eladó.
Irányár. 13M Ft

Mezéberényben a Bajcsy-Zs. utcában
80m2-es összkomfortos családi ház eladó.
Irányár. 9,5MFt

Mezéberényben a Tulipán ulcában 89 m2
es új épitésl (2000-ben épűlt) összkomfortos
családi ház eladó. Irányár: 13,5M Ft

Mezéberényben a Gyéri János utcában 77
m2-es komfort nélküli társasház eladó.
Irányár: 4,2M Ft

Mezéberényben a József Attila utcában
1178 m2-es telek eladó. Irányár: 2,5M Ft

Mezéberényben a JózsefAttila utcában 70
m2-es komfort nélküli ház eladó (gáz van).
Irányár: 2,7M FI

Mezéberényben a Zsák utcában 110m2
es komfortos családi ház eladó. Vidéki
tömblakás cseréje is érdekel. Irányár: 8,5MFt

Mezéberényben az Áchim utcában 75 m2
es összkomfortos családi ház eladó. Vidóki
tömblakás cseréje is érdekel. Irányár: 8M Ft

Mezéberényben a Szántó Kovács J.
utcában 94 m2-es komfortos családi ház
eladó. Irányár: 8,5M Ft

Mezéberényben a Táncsics M. utcában
120 m2-es összkomfortos családi ház
SÜRGASEN eladó. Irányár: 16M Ft

Mezéberényben a Vasút utcában 72 m2 +
58 m2 beépitheté padlásterrel családi ház
eladó. Irányár: 9M FI

Mezéberény központjában, frekventált
helyen, igényesen, exkluzivan felújitott 130
m2-es családi ház beépithetö padlástérrel
eladó. Az ingatlan garázzsal, melléképülettel,
gyönyöfÚen parkositolt udvarral vá\lalkozás
céljára is alkalmas. Irányár: 25,5MFt

Mezébefényben a· Deák Ferenc utcában
147 m2-es komfortos polgári ház eladó.
Irányár: 8,5MFt

Mezéberényben a Kereki ulcában 122
m2-es tetáteres komfortos családi ház 54m2
es melléképülettel, önálló garázzsal eladó.
Irányár: 15MFt

Köröstarcsán a Jókai utcában 124 m2-es
komfortos családi ház eladó. Irányár. 4MFt

Köcösladányban a Bem utcában 69 m 2-es

komfortos családi ház eladó. Irányár: 3,2MFt
Békéscsabán a Tessedik utcában 180 m2

es összkomfortos sorház eladó. fr. ár: 28M Ft
Békéscsabán a Botyánszki Pálné utcában

98 m2-es komfortos családi ház eladó.
Irányár: 15M Ft

Csárdaszálláson - Félhalmon zártkert
eladó, 16m2-es komfort nélküli, átlagos
kivitelű használt épülettel. Villany van.
Irányár: 1,7M Ft

Gyomaendrődön aKilián teren 87 m2-es
komfortos családi ház eladó. Ir. ár: 6,5M Ft

Gyomaendrődön a Vasvári Pál utcában
100 m2-es összkomfortos családi ház eladó.

Ir.ányár: 9M Ft
Gyomaendrödön a Vasvári Pál utcában 60

m2·es komfortos családi ház eladó. Irányár:
3M Fl

Gyomaendrődön a Bocskai utcában 86
m2-es összkomfortos családi ház újszefÚ,
nagyon szép állapotban, dupla garázzsal
eladó. Irányár: 15M Fl.

Gyomaendrődön a Korányi ulcában 120
m2·es összkomfortos családi ház eladó.
Irányár: 10M Ft

Gyomaendrődön a Zrinyi M. utcában 160
m2·es összkomfortos családi ház eladó.
Irányár: 12,7M FI

Gyomaendrődön az Endrődi utcában 80
m2·es összkomfortos családi ház eladó.
Irányár: 7,5M Ft

Gyomaendrédön a Sallai utcában 97 m2
es komfortos családi ház eladó. Irányár:
5,5MFt

Dévaványán a Madách utcában
félkomfortos családi ház eladó. Irányár:
3MFI

Dévaványán az Eke utcába" 140 m2-es
félkomfortos családi ház eladó. Ir. ár: 4,5MFt

Dévaványán a Hajnal utcában 100 ru-es
komfortos családi ház eladó. Irányár: 5MFt

Érdeklődni: Tóth Jánosné
Telefon: 20/9376-738

. Köszönet az 1 százalékért!

Köszönjük a kajaksport kedvelőinek, hogy 2006. évi
személyi jövedelemadójuk l %-val, 97.111 forinttal
támogatták sportegyesületünket. A kapott összeget
eszközvásárlásra használtuk fel. Kérjük ebben az évben
is támogassanak bennünket!

Adószámunk: 18379431-1-04
Körös Kajak SE

Személyi jövedelemadója l %-ával támogassa az
Öregszőlői Gyermekekért Alapítványt!

5502 Gyomaendrőd, Blaha u. 21. Adószám:
18376184-1-04. Köszönettel: a kuratórium.

Hirdetéseit az interneten is olvassák!
. 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 céljábóll A szelvényen a megjelölt helyre
kell beírni a kívánt szöveget és a szelvényt levelezőlapon

vagy borítékban elküldeni a következő címre: Szó-Beszéd
5500 Gyomaendrőd, Pf.: 48. Egy apróhirdetés szövege lehető

leg ne tartalmazzon 15 szónál többet! A hirdetések szövegéért
felelősséget nem vállal a szerkesztőség!

Feladó neve: _ _ .

Címe: .

Az apróhirdetés szövege: _ .

Irányár: .

Érdeklődni: .

Aláírás: .

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



Egyszeri 1000 Ft kedvezmény
amennyiben csoportos beszedési megbízással fizeti FiberNet-es havi számláját.
Még a sorban állást is megspórolhatja, hiszen a havidíj automatikusan
bankszámlájáról vonódik le. Időt, energiát és pénzt takaríthat meg, ráadásul 12
hónapig mentesül a banki átutalási díj megfizetése alól is, amennyiben az OTP
Bank vagy az ERSTE Bank-nál vezeti folyószámláját.

E' ':'512;':"1.-=-Jii.<:..Ilf-J .=;-j::-}, .
A kedv02,zmenyes ojunlol 2008.02.04. ~·s 2003.04.30. között -=rvenyes a FiberhJel Zrt. :,zolgóllolósi lE.-rüll2"lE-in. orlennviben o kivánt
szolg611010~ kűlon bE:luh6z6s n,;lkül bizlo;dh::Jló. AZ ojónlatbor\ $16/eplo kedveLm~ny o l(ivonl 5Z0196110105ro vonatkozá 2oo9.03.31-i9
illetve 2010.03.31-;9 'orló ~:·:-r:6dCs kjs-g~:-s:ítc:s {hCscgnyilolkczOl) vollolóso cselen 0f\1Cnyc.s. kiv-i'v 3. 1'0 o lCICpilGsi eimen o;: o~~ci6tan
er:nlcrt 5zolgóllor::J~ro vonatkoz:) s:·:·rzódes 20CS.OJ.31 IJ1Ón s:unl lY\Cg. ':ooy a szerzöclcsi::ötés idoponljóoan 0(10n020:' óli lenn. A.-:'
akció! ajónlQ1Ck OZ okcio ideje olotl c~ok e-g"r:;ZE:-l vehE:-tok igt;'l"'ybs:, es. e-gymo>scl össze nem vcnholóal~. J€:lef'l lóje'.:o:::.loró:; nE:'m jE·ljE;~

I,örv. lov6bbi r€szl~tekf(JI és f-el;e-telekröl bövebb illlormcci61 o FiberNel honlepján (www.flb€"ln.2t.hu).
volamint a ler0lE tileq illel~kes ügyftlszoJg61o Tj iroda mvnka·órs.oit~1kaphol. VvWW. fibernet .hu

<!i otpbank

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

I ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: I

I 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ. DÓZSA I

I GYÖRGY U, 46, TEL 152) 273 370 I

I ÜZLETKÖTŐ: I

I GUBUCZ TAMÁS 70/94492 79 I
L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~

@ ~axyerMeyer '-= c., .,... ." yer

Professzionális autófesték kedvező áron.

Újjá varázsoljuk autóját!
Megkezdtük a1. xMeyer professzionális, ugyanakkor

kedvező árú festékeinek forgalmazását!
1elem festése 14.400 Ft

Színkeverést MaxMeyer festékből eiviteire is vállalunk!

II (akár 1dl·t is!) Kérje árajánlatunkat !
On csak apénztárnál érzi akülönbséget!

Sándor Service Kft.
IFeelthe;;

Új FordFocus

Sándor Service Kft.
5310 Kisújszállás, Deák f. u. 69-75. Tel.: 59/321-134

5310 Kisújszállás, Deák F. u. 69-75.
Tel: 59/321-134
www.fordsandorservice.hu
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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

a felelős döntés

Tíz milliárdos
csalás!

Az Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet nem

érintett az ügyben (4. oldal)

• •
• •

••

~ociális népszavazás 2008. március 9.
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Hilelkihd)fZt aUr az ingatlan furgalmi értéktnek lIJUo,,·ig!
Passzív AR, végrehajtás és APEH tartozás megoldható/

Hilel~k mar minimalbérlöl \a~\ JÜI ~del~m igazolasa nélkül is igén)'e1h~ló~k!

FONTOS!!! CI hirelszmódések m~lIé él~lbizIDsil:íl kö(is~ ~EM szükség~s!
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vagy az irodánkban t6rténik - személyre srabottan, gyorsan, szakszefÚi'.n'
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LEINFORMÁlHATÓAK ÉS MOBlLAK VAGYUNKl HÍV/ON BIZALOMMAL'

AZ ELVÉGZETT MUNKANKÉRT FELELŐSSÉGET VAWLUNK!



Uj fürdőt építene aváros
Tanulmányút Kehidakustányban
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Ingyencirkusz
Az iwiw internetes honlapon a

gyomaendrődi fórum rovatban 
nagyon helyesen - kisebb fajta vita
alakult ki a városunkban megje
lenő négy havi újságról, illetve
ezek szükségességéről, szükségte
lenségéről. Egyesek túl drága
önkormányzati szócsőnek nevezik
a város által megjelentetett és havi
500 ezer forinttal támogatott
ingyenes Hirmondót, mások azt
mondják, hogy egyik lapot sem
vásárolják, mert az interneten már
minden információ megtalálható.

Tény, hogy az önkormányzat
alapfeladatai közé tartozik a
tájékoztatás, ám ezt az önkor
mányzatok általában úgy
értelmezik, hogy saját újságo t
jelentetnek meg közpénzből, saját,
fizetett újságirót alkalmaznak
közpénzből, aki a városvezetés
szája ize szerint irja, magyarázza
és tálalja a hireket. Mi más
indokolná a hatalom mindenkori
igyekezetét a lapkiadás terén?!
Még az sem probléma, ha az újság
veszteséges, csak szépet irjon, és 
ahogy mondani szokták - fényezze
a vezetés döntéseit. (De ki Iáváncsi
a szolga véleményére?)

Mondják, hogy ingyenes a lap,
nem kell fizetni érte, ingyenesen
jut el minden háztartás posta
ládájába. Ha azonban bekalku
láljuk a havi 500 ezerforint városi
támogatást, ehhez még hozzáad
juk az alkalmazott szerkesztő bérét
és egyéb technikai költségeket
(telefon, útiköltségek, stb), akkor a
nagy ingyenesség havonta majd
nem l millió forintjába kerül a
gyomaendrődi adófizetőknek. ..

Mindazonáltal remélem nem
azt fogjuk tapasztalni, hogy az
önkormányzat saját szócsövének
előnyére elhallgat adatokat, infor
mációkat a többi helyi laptó!.
Persze továbbra is érvényes az a
mondás, hogy hir az, amit valaki
igyekszik eltitkolni, minden más
csak reklám... -oke-

Szó-Beszéd

Gyomaendrőd önkormányzatá
nak néhány tagja a polgármester
vezetésével és a város jegyzője

február 20-21-én idegenforgalmi
tanulmányúton vett részt. A
gyomaendrődi delegáció megtekin
tette az épülő dunaújvárosi élmény
és weIlness-fürdőt, a kehi
dakustányi gyógy- és élményfurdőt,

illetve Hévízen egy négycsillagos
szállodát. Az önkormányzat a
közeljövőben áttekinti a város ide
genforgalmának jelenlegi helyzetét
és a turizmus bővítése érdekében
fejleszteni kívánja a Liget Fürdőt.

A fenti rövid hírt tette közzé az
önkormányzat honlapja. A fürdőfej

lesztés a képviselő-testület legutób
bi ülésén is szóba került. Elhang
zott, hogy a város 5 millió forintért
egy céggel elkészítetti a leendő

gyomaendrődi élményfurdő tanul
mánytervét.

Az új élményfürdő építésére
több helyszín is szóba került: egye
sek szerint a jelenlegi strand mellett
a gyomai Erzsébet Liget területén
lehetne folytatni a fejlesztést,
mások új helyszínben gondolkod-

2008. március

nak. Eszerint a jelenlegi fürdő

maradna egyfajta gyógyászati
fürdőközpont és az új élmény
központ, más helyen, pl. a Fűzfás

zugban, a holtág és a Hármas
Körös gátja közötti területen, az
endrődi részen épülhetne fel.

A tervezett beruházásnak persze
a támogatók mellett vannak ellen
zői is a képviselő-testületen belül.

Várfi András polgármester
lapunknak elmondta, hogy a
beruházás az elképzelések szerint
teljes egészében vállalkozói
tőkéből valósulhatna meg, s a
komplexum működtetését is az
építtető vállalná. Az élményfurdő

létrehozásával mintegy 100-150
munkahely létesülne a városban, s
az idegenforgalom számára is új
lendületet adhatna.

Vass Ignác önkormányzati
képviselő, a gyomai fürdő korábbi
vezetője - aki jelenleg a fuzes
gyarmati furdő igazgatója - szerint
megvalósítható lenne az elképzelés,
de önkormányzati pénzt sem a
beruházásba, sem pedig a
működtetésbe nem szabad fektetni.

A kehidai fürdő madártávlatból
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Utazás kiállítás Városházi tetőcsere

Március 15.
Nemzeti Ünnepünk városi programja

10 órakor:
Ünnepi istentisztelet a református templomban.

Beszédet mond: dr. Erdész Ádám, a Békés Megyei
Levéltár igazgatója. A megemlékezés végén koszorúzás

a Hősök Emlékművénél.

Gimn'ázium könyvtárként
használt épületének fel új í
tására 9 millió forintot
szánnak. A harmadik pá
lyázati téma a városháza
palatetejének lecserélése
cserépre, valamint a szük
séges tetőmegerősítési

munkák és az udvari
épületrész ablakcseréje len
ne 27 millió forint értékben.

Az önkormányzat össze
sen 50 millió forintos támo
gatást igényelt a benyújtott
pályázaton.

Liget Söröző és Étterem
Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2/1.~
Telefon: 66/386-488

(kakaspörkölt tökével, pacalpörkölt körömmel, húsosfazék leves)

e!J!I év utÁIJ újrA Vlss=AtértülJk!
","smét vÁrjA kedves vendégeit ~A%A és felesége!

Hétköznap menüválaszték!
7orkos esütörtökökl
Március 13-án, március 20-án, és március 27-én az

a'la carte ételek árából;00/0
árengedményt adunk egész nap!

Nagy biciklis tekerés
A Tour de Hongrie elnevezésű 35. Magyar

Kerékpáros Körverseny július 22-én Gyoma
endrődről rajtol. A csapatok már előző nap
megérkeznek a városba, a versenyen három konti
nensről15 ország összesen 25 csapata indul és a ren
dezők 150 versenykerékpárosra számítanak. Július
22-én Gyomaendrődön egy 3,6 km-es, forgalomtól
elzárt utcai szakaszon egy összesen 96 km-es sza
kaszversenyt tartanak. Reméljük a kátyúk és az
úthibák miatt senki sem fog elesni...

Az önkormányzat
pályázatot nyújtott be a
városi örökség megőrzése

és korszerűsítése elne
vezésű pályázatra. A pá
lyázat célja a település
vonzerej ének növelése, a
városkép javítása, a kul
turális örökség bemutatása.

Az önkormányzat há
rom témában írt pályázatot:
a gimnázium lánykollé
giumának épületét szeretné
felújítani bruttó 16 millió
forint értékben. A Kner

Beíratkozás

AUTÓSOK FIGYELEM!

Zöldkártya!
- Környezetvédelmi

állapotfelmérés

- Számítógépes futóműbeállítás

- Jánműdiagnosztika
. Hibakód-olvasás

Varga Béla, autószerelő mester
Gyoma, Csokonai u. 37.

66/386-216, 30/271·1828

Gyomaendrőd óvo
dáiban és általános
iskoláiban a követ
kező, 2008/2009-es
tanévre történő be
íratás 2008. március
31., április 1. és április
2-án lesz.

Békés megye egyébként
százhatvanöt négyzetmétert
foglalt le a kiállításon a B
pavilonban. Legtöbben per
sze a csabai kolbászfesztivál
és Gyula iránt érdeklődtek.

Míg Gyomaendrőd az
elmúlt években két önálló
kiállítóhellyel is képvisel
tette magát, addig most váro
sunk egy közösen kialakitott
megyei stand sarkában
kapott szerény egy négyzet
méternyi helyet a Körös
szögi Kistérség és megyénk
szomszédja, Arad megye
mellett.

-~
ll!lll~~~~.

8QU\'IP"'-

Stancolt és hagyományos
papírdoboz gyártása!
Stancaforma készítés!
Gyomaendrőd, Hársfa u. 8/1.
Tel./fax:66/282-095
Mobil: 20/9142-122

Üvegezés
képkeretezés

kisebb
asztalosmunkák!

Házhoz is megyünk!

Gyoma, Fő út 187. sz.
(a Bethlen Kollégiummal szemben)

Március 2-án véget ért a
31. Utazás kiállítás a
Hungexpo Budapesti Vásár
központban.

A kiállítás idei dísz
vendége Szlovénia volt. A
belföldi turizmus főszereplői

a vizek, a magyarországi vízi
világ, hiszen 200S-at a Vizek
Évévé nyilvánította a
Magyar Turizmus Zrt.

Az 50 ország részvételé
vel lezajlott kiállításon a leg
nagyobb területen Ausztria,
Olaszország, Szlovákia,
Spanyolország és Románia
mutatkozott be.
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Az üvegzseb törvénynek
megfelelően az önkor
mányzat közzé tette a múlt
évi szerződéseit, azaz hogy
milyen munkákra kivel és
milyen értékben kötött
szerződéseket.

1. Gyomaendrőd 9 bel
területi lakóút építési
munkálatai. A szerződés

összege: 54.891.000- Ft +
ÁFA = 65.869.200 Ft

Megbízott: ÚT-ÉP-KER
97 Kft. Szerződéskötés

időpontja: 2007. január 5.
Vállalkozó kiválasztásának
módja: hirdetmél1yes egysz
er közbeszerzési eljárás. A
szerződés időtartama:

kezdés: 2007. február, befe
jezés: 2007. június 15.

2. Ügyvédi tevékenység
ellátása. A szerződés

összege: 100.000 Ft + ÁFA
= 120.000 Ft.

Megbízott: Darázs,
Szabó &Társai Ügyvédi
Iroda. Szerződéskötés

időpontja: 2006. november

6. Szerződés módosítás:
2007. január 3. A szerződés

időtartama: határozatlan
időre

3. Vagyoni ügyekkel
kapcsolatos ügyvédi
tevékenység ellátása. A
szerződés összege: 50.000
Ft + ÁFA = 60.000 Ft.

Megbízott: dr. Timár
Gyöngyi. Szerződéskötés

időpontja: 2007. január 5. A
szerződés időtartama:

határozatlan időre.

4. Gyomaendrőd,

Kossuth út 28. sz. előtti

személygépkocsi parkoló
tervének korszerűsítési

felülvizsgálatának el-
készítése, az építési
engedély meghosszab-
bítása. A szerződés

összege: 160.000 Ft + ÁFA
= 192.000 Ft.

Megbízott: KÖRÖS-
ROAD Mérnöki Tervező,

Kereskedelmi és Szolgáltató
Kft. Szerződéskötés időpon

tja: 2006. december 15.
Szerződés időtartama:

kezdés: 2006. dec. 15. befe-

jezés: 2007. márc. 31.
5. Gyomaend rőd,

Polgármesteri Hivatal
Endrődi Kirendeltségénél
WC felújítási munkálatok.
A szerződés összege:
1.749.972 Ft+ÁFA
2.099.966,- Ft.

Megbízott: Gyomaszolg
Ipari Park Kft.
Szerződéskötés időpontja:
2007. január 23. A szerződés

időtartama: kezdés: 2007.
jan. 24., befejezés: 2007.
febr.23.

6. Gyomaendrőd város
2002. évben elfogadott
telepüIésrendezési tervéről

szakvélemény készítése. A
szerződés összege: 150.000
Ft + ÁFA = 180.000 Ft.

Megbízott: Tér és
Terület Bt. Szerződéskötés

időpontja: 2007. febr. 02.
Szerződés időtartama:

kezdés: 2007. febr. 2. befe
jezés: 2007. febr.20.

7. Gyomaendrőd,

Katona József u. 54. szám
alatti Ravatalozó. épüle
ténél viharkár okozta kár
helyreállítási munkálatai.
A szerződés összege:
221.866 Ft + ÁFA =

266.239 Ft.
Megbízott: Gyomaszolg

Ipari Park Kft. Szerző

déskötés időponlja: 2007.
febr. 5. Szerződés időtarta

ma: 2007. febr. 12., befe
jezés: 2007. febr.20.

8. Gyomaendrőd,

Szabadság tér 1. szám alat
ti Szociális Osztály
épületénél viharkár okozta
héjazat javítás helyreál
lítási munkálatai. A
szerződés összege: 167.340
Ft + ÁFA = 200.808 Ft.

Megbízott: Gyomaszolg
Ipari Park Kft. Szerző

déskötés időpontja: 2007.
febr. 5. Szerződés időtarta

ma: 2007. febr. 6. befejezés:
2007. febr. 21.

9. Gyomaendrőd város
2002. idegenforgalmi
(turisztikai) koncepció
értékelemzéses kialakítása.
A szerződés összege:

Szó-Beszéd

1.650.000 Ft + ÁFA

1.980.000 Ft.

Megbízott: FÓKUSZ-2

Gazdaságfej lesztö Központ

Kft. Szerződéskötés időpon

tja: 2007. febr. 6. Szerződés

időtartama: kezdés: 2007.

febr. 16., befejezés: 2007.

máj. 31.

10. Gyomaendrőd,

Népligeti játszótér alépít
ményi és környezetren
dezési munkálatainak
kivitelezése. A szerződés

összege: 403.377 Ft + ÁFA
= 484.052 Ft.

Megbízott: Gyomaszolg

Ipari Park Kft. Szerző

déskötés időpontja: 2007.

márc.20. Szerződés időtarta

ma: 2007. márc. 21. befe

jezés: 2007. ápr.30.
ll. Lévai-Kálvin út

felújítására vonatkozó,
nem engedélyköteles terv

dokumentációjának el
készitése. A szerződés

összege: 360.000 Ft + ÁFA

= 432.000 Ft.

Megbízott: V-UTI Bt.

Szerződéskötés időpontja:

2007. márc. 22. Szerződés

időtartama: kezdés: 2007.
márc. 22. befejezés: 2007.

ápr. 10.

12. Gyomaendrőd

önálló turisztikai prog
ramjainak népszerűsítése

a Duna Tv-ben. A

szerződés összege: 150.000

Ft + ÁFA = 180.000 Ft.

Megbízott: NEW-VISI

TORS Kereskedelmi és

Szolgáltató Bt. Szerző

déskötés időpontja: 2007.

jún. 7. Szerződés időtarta

ma: 12 hónap

13. A www.vendeg

varo.hu internetes

portálon történő megje

lenés. A szerződés összege:

200.000 Ft + ÁFA =

240.000 Ft.

Megbízott: Weil-PRess

Kiadó Kft. Szerződéskötés

időpontja: 2007. jún. 25.

Szerződés időtartama: 12

hónap.

2008. március

Még takarékszövetkezetek
is belebuktak

Tízmilliárd scsalás
Bérleti szerződéseken alapuló tízmil

liárd forintos csalást derített fel a
rendőrség; az elkövetőka pénzből vagyon
tárgyakat vettek, felélték illetve egy NB [
es futballcsapatba fektették.

Papp Csaba ezredes, a Nemzeti
Nyomozó Iroda (NNI) gazdaságvédelmi
főosztályának vezetője budapesti saj tótá
jékoztatóján elmondta: a bérleti szerző

déseken alapuló csalássorozat még 2002
ben kezdődött, összesen hat, úgynevezett
bérbeadó céget érint és a csalássorozatnak
51 takarékszövetkezet volt a károsultja.

Trapp Zoltán főtörzszászlós, az NNI
gazdaságvédelmi főosztály munkatársa a
részletekről szólva elmondta: a bűncselek

mények alapjai bérleti szerződések voltak.
A bérbevevő cégek - amelyek már nem
tudtak igénybe venni banki hitelt, de szük
ségük volt a forrásra - jelentkeztek a hat
bérbeadó cégnél, bogy nincs pénzük
megvenni eszközöket, de bérelnék azokat.

A bérbeadó cég ezután felvette a kap
csolatot az eladóval, megvásárolta az
igényelt eszközt - amely igen változatos
volt: hipotóniás gyógyítóeszköz, építőipari

berendezés, számítógép - majd egy bérleti
szerződéssel továbbadta a bérbevevőnek.

A bérbeadó cég ezt követően eladta a
bérbevevő felé fennálló bérletidíj-köve
telést a takarékszövetkezetnek, a telj es
érték 80 százalékáért. A továbbiakban
pedig a bérbevevő a bérleti díjat a bérbead
ónak fizeti, aki továbbítja azt a takarék
szövetkezetnek. Ezt a műveletet jogszabá
lyok lehetővé teszik, bár gazdaságossága
megkérdőjelezhető. A megkötött bérleti
szerződéseknek azonban csak a töredéke
tükrözött valós gazdasági eseményt.

A hat bérbeadó cég egymással össze
hangoltan, egyeztetve követte el a csalást.
Összesen 1450 bérleti szerződést kötöttek
315 céggel, a bérleti szerződésen alapuló
követelést 51 takarékszövetkezetnek
értékesítették. 14 milliárd forint folyt be
követelésvásárlási ellenértékként, ebből 4
milliárd forintot fizettek vissza a takarék
szövetkezeteknek törlesztésként, hogy a
folyamatot fenntartsák. Egy takarék
szövetkezet, a domoszlói csődbe is ment az
ügylet miatt. A bíróság négy embert vett
őrizetbe a csalássorozat miatt, valamen
nyien a bérbeadó cégek vezetői, irányítói
voltak - közölte az MTI.

Dr. Hunya Miklós lapunk kérdésére
elmondta, hogy az Endrőd és Vidéke
Takarékszövetkezet semmilyen formában
nem érintett az ügyben.
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Negyvenkilencmillió afürdőnek
Elfogadták az idei költségvetést
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A képviselő-testület elfogadta
Gyomaendrőd város 2008. évi költ
ségvetését, melynek kiadási főösszege

4 milliárd 211 millió 450 ezer forint. A
bevételi főösszeg 3 milliárd 159 millió
567 ezer forint.

A költségvetési egyensúly
megteremtése érdekében szükség volt 51
millió 883 ezer forint összegű, rövid
lejáratú hitelfelvétel betervezéséi"e,
továbbá beépítettük a költségvetésbe az l
milliárd forint összegű, kötvénykibo
csátásból származó pénzösszeget. Így
került egyensúlyba az idei évi költ
ségvetés nyilatkozta lapunknak
Szilágyiné Bácsi Gabriella, a városháza
pénzügyi osztályának vezetője.

Tőle tudtuk meg azt is, hogy az
említett 51 millió 883 ezer forint hiány
az idei évre tervezett fejlesztések költ
ségeiből hiányzik, tehát a város
intézményeinek működési oldalán hiány
nem jelentkezik.

Az alábbi adatokból kiolvashatják,
hogy mennyi pénzbe kerűl idén egy-egy
intézmény működtetése, fenntartása.

Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskola: Személyi juttatás 165
millió 967 ezer Ft, munkaadót terhelő

járulék 53 millió 318 ezer Ft, dologi
kiadásra 52 millió 946 ezer Ft.

Kis Bálint Általános Iskola és
Óvoda: Személyi juttatás 174 millió 523
ezer Ft, munkaadót terhelő járulék 56
millió 494 ezer Ft, dologi kiadásra 61
millió 815 ezer Ft.

Kner Imre Gimnázium: Személyi
juttatás 115 millió 376 ezer Ft, mun
kaadót terhelő járulék 36 millió 337 ezer
Ft, dologi kiadásra 32 millió 49 ezer Ft.

Térségi Szociális Gondozási
Központ: Személyi juttatásra 232 millió
119 ezer Ft, munkaadót terhelő járulék
72 millió 228 ezer Ft, dologi kiadás 139

PVC 650 Ftlm2 ártól,
1-4 méter szélességben I

TAPÉTA 500 Ft/tekercs ártól
kapható!

A PVC házhozszállítása megoldható!
Gellai Miklós· Gyomaendrőd, Fő út 29.

Telefon: 66/285-392

millió 211 ezer Ft. Az idősek gondozását
végző intézmény működési kiadásai
összesen 443 millió 558 ezer Ft. Az
intézmény saját bevétele 211 millió 799
ezer Ft, ehhez az önkormányzat 11 millió
252 ezer forint támogatást nyújt idén. Az
idősek otthona az államtól normatív
támogatás címén 220 millió 507 ezer
forintot kap.

Városi Egészségügyi Intézmény:
Személyi juttatás 66 millió 390 ezer Ft,
munkaadót terhelő járulék 21 millió 161
ezer Ft, dologi kiadások 60 millió 231
ezer Ft.

Városi Könyvtárnál személyi jut
tatásra 9 millió 747 ezer forint, a
munkaadót terhelő járulékra 3 millió 109
ezer Ft, a dologi kiadásokra 5 millió 393
ezer Ft jut idén.

Az Endrődi Tájház személyi jut
tatása 4,5 millió Ft, a munkaadót terhelő

járulékra 1,4 milló forintot, dologi
kiadásra 1,4 milló forintot kap 2008-ban.

A Tourinform Iroda személyi jut
tatásokra 3,6 millió forintot kap, a
munkaadót terhelő járulék ez esetben l
millió 60 ezer forint. Dologi kiadásokra
2,4 millió forintot szán a város.

A Katona József Művelődési

Központ idei évi támogatása 7 millió
148 ezer Ft. A felújítási, fejlesztési kiadá
sokra 3 millió forintos keretet hoztak
létre.

A Liget Fürdő idei évi támogatására
49 millió forintot szán a város.

- Az oktatási intézmények részére az
önkormányzat idén 1,5-1,5 millió forin
tot biztosít felújítási és fejlesztési felada
tokra. Az egészségügyi intézmény
esetében ez az összeg 2008-ban 2,5 mil
lió forint. Az idősek otthona ugyanerre a
célra 9,5 millió forintot kap, a Katona
József Művelődési Központ esetében
pedig 3 millió forintot szánnak erre a

Régi bútorokat,
használati tárgyakat

vásárolok!
Készpénzben

a helysz+nen fizetek!

Telefon: 30/9·533·594

célra. A könyvtár 1,2 milliót, az óvodák
pedig 400 - 400 ezer forintot kapnak.

- Az intézmények saját bevéte1eí..k és
az úgynevezett normatív állami támo
gatásokon felül az alábbi önkormányzati
kiegészítő támogatásokat kapják:

Rózsahegyi Általános Iskola 92 mil
lió 971 ezer Ft. Kis Bálint Általános
Iskola 94 millió 21 ezer Ft. Kner
Gimnázium 54 millió 407 ezer Ft. Városi
Egészségügyi Intézmény 5 millió 724
ezer Ft. Városi Könyvtár 17 millió 649
ezer Ft.

Idegenforgalmi alap
Mint arról lapunkban már

beszámoltunk, a képviselő-testület

még múlt év végén egy idegenfor
galmi alap létrehozásáról döntött.
Az idei, 2008-as költségvetésben
erre az alapra 3,1' millió forintot
különítettek el.

Az összeg 90 százalékát
pályázat útján osztaná szét az
önkormányzat, a maradék 10
százaléknyi, úgynevezett céltar
talékot különösen jelentős idegen
forgalmi célok megvalósítására
használnák fel.

Pályázni lehet többek között
programok szervezésére, turisz
tikai létesítmények parkosítására,
díszkivilágításra, a turizmus,
vendéglátás területén működő vál
lalkozások reklámtevékenysé
gének támogatására. Az elnyer
hető vissza nem térítendő támo
gatás mértéke a megvalósítás nettó
költségének maximum 50 százalé
ka, legfeljebb azonban az alap
éves kerete lehet. A pályázati díj:
3000 forint.

ÚJ GUMIABRONCSOK
árusítása mindenféle gépjárműhöz.

Szerelés, javítás, centírozás!

Katona György gumijavító

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

Aluljáró
csak a vasútállomáson épül

Megújul a Budapest-Békéscsaba
vasútvonal. A Mezőtúr-Gyoma közötti
szakasz vasúti pályatestének és a két
város vasútállomásainak felújítása ez
év februárjában kezdődött meg és
2009. szeptember 30-án fejeződnek be
a munkálatok. A 17 milliárd forintos
költség jelentős részét az Európai
Unió állja.

Ami Gyomát, illetve Gyomaendrődöt
illeti: a gyomai állomástól a vasúti hídig
vasúti a pályamódosítást és a vasúti
pályatest erősítését végzik el. Már évek
óta meg van támasztva a megrogyott
töltésszakasz. A vasúti híd is megérett a
felújításra, hiszen a vizsgálatok szerint a
híd alátámasztó pillérei több helyen is
megrepedtek. A tervek szerint átépítik az
egész hídszerkezetet. A beruházás során
megépítik a hiányzó bal vágányt
Nagylapos és Gyoma között. Az új
vasútvonal on már akár 160 km/órás
sebességgel is járhatnak a vonatok.

A kommunizmus idején épült szocre
ál stílusú gyomai vasútállomásból most
sem tudnak elegáns pályaudvart vará
zsolni, mindenesetre ennek a felújítására
is jut egy kis pénz. Az épületből egy
aluljárón keresztül lehet a peronokhoz
eljutni. Ha esik az eső, akkor sem szük
séges esernyővel várni a vonatot, mert a
peronokra tetőt, pontosabban esőbeállót

készítenek.
A vasúti beruházásba eredetileg nem

tervezték bele a gyo~ai vasúti átkelő
átépítését, az aluljáró kialakítását. A
beruházó Nemzeti Infrastruktúra
Fejlesztő 2rt. ígéretei szerint a
gyomaendrődi önkonnányat által szor-

,
galmazott aluljárót majd 2009 után, a
Gyoma-Békéscsaba közötti vasútvonal
szakasz felújításával egyidőben építenék
meg.

A Mezőtúr-Gyoma közötti vonalon
az átépítés során mintegy 170 ezer köb
méter földet mozgatnak majd meg,
megnő a teherautók forgalma váro
sunkban is, s az építkezéssel egyidőben

forgalmi korlátozások és az ezzel együtt
járó közlekedési tumultus várható majd.

A beruházás kivitelezésének fővál

lalkozója a OHL.ZS nevű cseh építőipari

cég, amelynek jogelődje az 1952-ben
létrejött egykori csehszlovák állami
vasútépítő társaság.

Családi Vasárnap
a Dreher Söröző-Étteremben
Március 9.
Csontleves cérnametélttel. Brassói

velesült burgonyával, kovászos uborka,
császármorzsa.

Március 16.
Marhahúsleves eperlevéllel. Csirke

comb citromos vajmártásban, párolt rizs,
kerti saláta. Meggyes piskóta.

Március 23.
Húsgaluska leves zöldséggel. Körösi finom
falatok, burgonya püré. Káposzta saláta.
Gundel palacsinta.

Március 30.
Spárgakrém leves fűszeres zsemlekocká
val. Marhapörkölt pirított tarhonya, ecetes
almapaprika. Rizskoch.

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

880 Ft/adag
Étkezési utalványokat elfogadunkl

Elnökváltás lesz
A mintegy 10 évvel ezelőtt létreho

zott Körösök Vidékéért Egyesület bár a
környezetvédelmet tűzte zászlajára,
azzal az alig titkolt szándékkal jött
létre, hogy az elkövetkező önkor
mányzati választásokon a csoporto
sulás saját embereit juttassa a

képviselő-testületbe.

Az akkori polgármester nevéhez

köthető egyesület elnökévé dr. Kom
lovszki Ferenc mezőgazdasági vál
lalkozót választották. Az egyesületnek
oszlopos alapító tagja dr. Dávid Imre
korábbi polgármester és mögéje

sorakoztak olyan közéleti és kevésbé

közéleti szereplők, mint Csányi István

jelenlegi alpolgármester, Hangya
Lajosné, Czibulka György, Jakus Imre
önkormányzati képviselők, Véháné

Szediák Ildikó, sőt az akkori pol
gármester bizalmasának számító
Poharalee László vállalkozó is.

Dr. Komlovszki Ferenc lemondott

tíz évig ellátott elnöki tisztségéről,

mint mondta 63 évesen már inkább
átadná másnak az egyesület vezetését.

- Már két ciklust, két választási
kampányt végigvittem mondja

Komlovszki, aki mellesleg sikeresnek

tartja a háta mögött hagyott éveket.

- A képviselők felét most is a mi
egyesületünk adta és a hagyo
mányőrzés tekintetében is maradandót

alkottunk: megépítettük a Nepomuki
szobrot az endrődi főtéren és a Tompa
utca sarkán felállítottuk az egykori
ártézi kút mását.

- Ki veszi át az Ön elnöÁ.i munkáját?
Azt mondják Poharalee László lesz az
elnök. ..

- Egyértelmű jelölt még nincsen, de

ebben az ügyben rövidesen tartunk egy
előkészítő jelölő ülést - mondta a

leköszönő elnök.

Watt Villamossági Bolt
• Villanyszerelési anyagok
• Izzók, energiatakarékos izzók
• Kéziszerszámok
• Barkácsgé~ek nagy választékban
• Háztartási gépek és alkatrészek
G:'omaendrőd, Fő út 214.

AKatona József Művelődési Központ
programjai:

Március 28. 10 óra: Bérletes Ifjúsági Hangverseny a
Filharmónia Kelet Magyarország Kht. szervezésében.
Április 7. 9 óra: Városi bor, kolbász és pálinka verseny
a Nyugdíjas Kertbarát Kör szervezésében.
Április 10. 8-12 óráig: Véradás
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Módosulnak a cégjogi szabályok
7

A szebb napokat talán sohasem látott
gyomaendrődi sportcsarnok igen lerob
bant állapotban van. Úgy látszik sem a
tulajdonos önkormányzat, sem az
intézmény működtetője nem szégyelli a
kopott öttözőket, fertőzésveszélyes mos
dókat, afelszakadozott, balesetveszélyes
műanyag padlót.

A helybeli diákság tesnevelési óráin
kívül szerveznek ide különböző

mérkőzéseket, sőt legutóbb a Magyar
Orvosválogatott és a színészek
válogatottja teremfocizott itt és gondol
hatjuk, hogy meg volt a véleményük a
vidéld sportkomplexumról. Talán majd
valakinek egyszer eszébe jut, hogy a
karbantartásra, netalán a felújításra is
áldozni kellene.

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
- nyugdij-előtakarékosság

- egyéb módozatok az ügyfél igényei
szerint.
Gyomaendrődi képviselet:

Kiss Lajosné (Éva)
Gyomaendrőd,

Madách u. 212.

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

Jelzáloghitelek! Bármire!
Akár az ingatlan 100%-ig!

Mindenre találunk megoldást!
Turkovich Eszter

Szabó Zoltán
Telefon: 20/970-6877, 70/513-3045

Hirdetéseiket az interneten is
olvassák!

Emlékezetem szerint voltak évek,
hogy szinte állandónak nevezhettük
a gazdasági társaságokkal és a
cégbírósági eljárásokkal kapcsolatos
szabályokat. Az utóbbi hónapok
azonban erre igencsak rácáfoltak, a
vállalkozások vezetőinek célszerű

jobban figyelni, hiszen jelentős

változások következtek be ezen a
területen. A szerkesztőséghez

érkezett kérdések megválaszolására
Dl: Timár Gyöngyi ügyvédet kértük
meg.

Mit kell tudni egy
átlagvállalkozónak a cégjogi
szabályok változásáról?

A cégnyilvánosságról,
cégeljárásról és végelszámolásról
törvény több vonatkozásban
alapvetően módosította a 2006. június
l-én hatályba lépett cégj ogi
rendelkezéseket. A törvények egyes
rendelkezései eltérő időpontban lépnek
hatályba, van amelyik 2007.
szeptember l óta hatályos, de vannak,
amelyek 2008. január l-jén, mások
2008. július l-jén lépnek majd
hatályba. Például 2007. szeptember I
től a cégnévnek a cég alapvető

tevékenységét nem kell tükröznie (bár
nem kizárt a tevékenységre vonatkozó
elem feltüntetés e sem), azonban csak
két kötelező eleme van: az ún.
vezérszó és a cégforma. Ugyancsak
2007. szeptember l-től beiktatott új
szabály, hogy névfoglalás iránti
kérelmet csak elektronikus úton lehet
előterjeszteni. A cégnevet a cégbíróság
1 munkanapon belül vizsgálja meg. A
módosított szabályok szerint a cég
székhelye nem feltétlenül azonos a
központi ügyintézés, vagyis a
döntéshozatal helyével. A székhely egy
levelezési cím, ahol a cég üzleti és
hivatalos iratainak átvétele történik,
ahol azokat őrzik. Így például székhely
lehet a létesítő okiratot készítő és
ellenjegyző ügyvéd székhelye is. A
cégjogi szabályok mellett a gazdasági
társaságokra vonatkozóak is alap
vetően megváltoztak, gondoljunk
például arra, hogy kft. ma már 500.000
Ft-tal alapítható és nem IS szükséges
ezt az összeget banki betétben
elhelyezni.

- Az a hír járja, hogy az ügyvédek
ezentúl aláírási címpéldányt is
készíthetnek.

- Ez nem pontos megfogalmazás,
ugyanis az új rendelkezések szerint az
az ügyvéd, aki a létesítő, ill. módosító
okiratot készíti és ellenjegyzi - jogosult
aláírási-minta készítésére és ellen
jegyzésére is, amely aláírás-minta
ellenj egyzésére csakis a bej egyzési
eljárás során kerülhet sor, feltéve, hogy
az aláírás-minta a bejegyzési kérelem
mellékletét képezi.

- Több helyen olvastam már arról,
hogy bevezették az egyszerűsített

cégeljárást, ami jóval olcsóbb és
gyorsabb az eddigieknél. Mit
tudhatunk erről?

- A legújabb szabályok szerint a
bejegyzési eljárások folyhatnak az
általános szabályok szerint, vagy az
egyszerűsített eljárás szabályai szerint.
Az általános szabályok szerinti eljárás
lehet elektronikus, vagy 2008. július I
ig papír alapú. Az egyszerűsített eljárás
csak elektronikusan történhet. Az
egyszensítés valóban nagy változást
hozott, ami nemcsak cég alapításakor,
hanem változások bejegyzésekor is
alkalmazható, lényege pedig az, hogy
jóval kevesebb mellékietet kell a
cégbírósághoz benyújtani, igen sok
okirat törvényes előírásoknak való
megfelelését nem a cégbíróság, hanem
a cég jogi képviselőjevizsgálja meg és
a cégbíróság felé nyilatkozik ennek
megtörténtéről. Az egyszerűsített

eljárás kizárólag interneten keresztül
folyik, és 2008. július l-től a
cégbíróság l munkaórán belül O) dönt
a kérelemről! Véleményem szerint ez
ténylegesen sokat segít majd a
cégeknek, bár igen komoly hátránya,
hogy hiánypótlásra ebben az esetben
nincs lehetőség. A felmerülő költségek
vonatkozásában azt tudom elmondani,
hogy az úgynevezett papíralapú
eljárásban például kft. alapításkor
100.000 Ft, bt. esetén 50.000 Ft. a
lerovandó illeték, ez egyszerűsített

cégeljárásban egységesen (tehát
cégformától függetlenül) 15.000.- Ft.
Ez mindenképpen feltűnő különbség 
mondta végül dr. Timár Gyöngyi
ügyvéd.
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KIVITELEZÉS • HÖSZIGETEL
GIPSZKARTON SZERELÉS • ZSINDELYEZÉS
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,;MINDEN INDULÓ KÖLTSÉGET ELENGEDÜNKI"

• Űgyfelenként egy
felajánlott ingatlan esetében,

•• a Gyors lakás hitelek, az áriolyamgaranciával igényelt hitelek , .• otp..., r"

valamint a jövedelem hivatalos igazolása nélküli hrtelek kivételével ~
'" aJelzáloghitel biztositása miatti jutalékrész minden esetben megfizetendő Megbízunk egymásban

· A 2008. február 18-a és 2008. március 31-e között benyújtott CHF
és JPV alapú lakáshitel valamint az új lakáscélú támogatott forint
alapú hitelkérelmek esetén

- a hitelbiztosítéki érték-megállapítási díj OFt*
- a közjegyzői szerződéskötés díját az OTP Bank / OTP

Jelzálogbank fizeti meg,
- hitelkeret beállítási jutalék OFt* */* **
- fedezetkezelési díj OFt*
- a Takarl\Jet lekérdezése miatti ügyintézési díj OFt*

· Rendkívül alacsony kamat

· Hihetetlenül kedvező OTP lakásfinanszírozásának devizanemét akár
havonta lecserélheti, hogy törlesztő részlete továbbra is különlegesen
alacsony maradjon

· Megdöbbentöen kedvezö törlesztő részlet, l_TP-vel kombinálva is
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Terranova hőszigetelő redszerek még tavalyi áron!
Weber 4 ász akció! Aljzatkiegyenlítő2200 Ft/25 kg.

Emelt minőségü ragasztó 1050 Ff/25 kg.
Flex ragasztó 2520 Ff/25 kg.

Extra Flex ragasztó fehér 3600 Ff/25kg.
Áraink áfás árak.

Prokoncept
onc-rglal~k:lIrák05építé:>1 rond$.%Or

kblOld:lll hö=lgctcIÓ:>:'CI
• 5O-7o-.......Ju)1 kOVC50bb 'űtÓ~1

tlöltsÓ1J • Höhidmcnto3 3Z:0rkOZ:Ol

I -:..;::>!.".._.-;/;-'
Gyo",aendrőd, Hősök útja 5"1_
Telefon: 66/282-440. Mobil: 30/332-6075. 30/627-8234

Nyitva: hétköznap 7-17 6ráig. szombaton 7-12 6ráig



~ szociális népszavazás 2008. március 9. a felelős döntés

Sándor Service Kft.
5310 Kisújszállás, Deák f. u. 69-75. Tel.: 59/321-134

Feel the differenceÚj FordFocus

Ri..:1.GiNV....O ......UK
4. számú élelmiszer üzletünket

Vásártéri lakótelepen az Üvegház Bisztró mellett!
Családias légkörü új élelmiszer

üzletünkben folyamatosan
megújuló akciós készlettel

várjuk kedves vásárlóinkat!
MÁRCIUSTÓL HíRLAP

IS KAPHATÓ!
K resse a jó minöségü PRiVÁT

_ .felir tú sajátmárkás termékeinket!
..l-0S ELÉGEDETT VÁSÁRLÓNK! !

•• I •
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ASzó-Beszéd gazdahírei Leveleinkből

POLITIKAI HIRDETÉS

Tájékozódás, felelősségteljes döntés

Körösi Weekend
Horgász-, hobby-, és kempingszaküzlet

HORGÁSZFE SZERELÉSEK

A melegítőhatásos

masszírozó ágy
egyesíti magában
a négyféle kezelést:
• fényterápiát
• hőterápiát

• masszázst
• akupresszúrát.

Gyomaendrőd, Semmelweis u. 4.
(a fürdővel szemben)

köszönhető, hogy idéntől javult a
kórházi étkeztetés színvonala. Azért
szavazunk NEM-mel, mert a tandíj
igazságosabbá, átjárhatóbbá és
versenyképesebbé teszi a magyar
felsőoktatást.

Azért szavazunk NEM-mel, mert
a vizitdíj csökkenti az egészségügy
túlterheltségét, de senkit sem
akadályoz meg abban, hogy orvoshoz
jusson, ha valóban orvosi segítségre
van szüksége. Garancia erre a több
millió embemek járó mentesség, a
kedvezmények rendszere, valamint
az éves felső fizetési határ. Arra
kérünk mindenkit. aki egyetért
velünk, menjen el és szavazzon
NEM-me! március 9-én!

MSZP Városi Szervezete

Bejelentkezés: hétköznap 8-17
óráig, szombaton 8-14 óráig a
20/360-2025-ös telefonszámon.

Szeretettel várunk minden
kedves érdeklődőt, ha
szeretné megismerni a Jade
köves termoakupresszúrás
masszázságy egyedülálló
hatásait.

Ezt kérjük, mert aki nem csupán
indulatból akar hozzászólni az ország
dolgai hoz, hanem a józan eszére is
hallgat, az a tényekre kíváncsi.

Az elmúlt hetekben a központi
kiadványokból, televíziós vitákból, a
sajtóból tájékozódhattunk a népsza
vazás témái ról, azzal kapcsolatos
döntéseink következményeiről.

Ezekből olyan információkhoz
juthattunk, olyan tényeket ismer
hettünk meg, melyek alapján a
népszavazáson olyan döntést hozha
tunk, ami a holnapra, Magyarország
jövőjére is tekintettel van. Ezek
ismeretében mérlegeljünk mind
annyian l A népszavazással nem lehet
kormányt buktatni I Ez jogi
képtelenség. A népszavazás igen
jeinek következménye csakis az
lehet, hogy elzár három új fejlesztési
forrást, amely lehetővé tenné, hogy
az egészségügyben és a felső

oktatásban végre javuljanak a
dolgok.

Az MSZP kampányával segiti a
választókat a felelős, ésszerű döntés
meghozatalában. Aki elfogadja állí
tásainkat, azt arra kérjük, hogy
gondolkodjon, menjen el és szavaz
zon NEM-mel. Mi NEM-mel
szavazunk l Azért szavazunk EM
mel, mert a népszavazással csak
elvenni lehet Magyarországtól.

Azért szavazunk NEM-mel, mert
maguk az érintettek - a háziorvosok,
a szakrendelők és kórházak, illetve az
egyetemek felelős vezetői közül
többen is - áll ítják, hogy szükség van
a vizitdíj, kórházi napidíj és a taníj
jelentette, teljesen náluk maradó új
forrásokra.

Azért szavazunk NEM-mel, mert
a kórházi napídíj bevételeíből a
magyar egészségügy máris tehetett
egy lépést előre. Ennek a forrásnak is

teljes márkakínálat!

,_ FOLYAMATOS AKCiÓK!
:~;~ Állateledel:

száraztápok, konzeNek, fagyasztott
termékek, madár-, rágcsáló eledel...

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

Hunya Elek

csaknem négyezer igénylő

már ilyen formában adhatta
be a támogatási kéreimét.

A területalapú támogatá
sok igénylésének határideje
egyébként május 15. Annak
érdekében, hogy az igénylé
sek kampányszerű beadása
ne okozzon torlódást, a
falugazdászok ütemezést ké
szítenek a kitöltéshez segít
ségüket . igénylő gazdák
számára.

Új vidékfejlesztési
progamok: cél a magyar
mezőgazdaság felzárkóz
tatása.

- Forgács Barnabás szak
államtitkár a Fiatal Gazdák
Magyarországi Szövetsége
konferenciáján beszélt arról,
hogy a véget ért igénylés i
időszakban, a múlt év végétől

február elejéig a Fiatal
Mezőgazdasági Termelő el
nevezésű programra 2500,
tehát a keretet meghaladó
igény érkezett.

- Ez év április elején indul
a kertészeti ágazat korsze
rűsítését célul kitűző Új
Magyarország Vidékfejlesz
tési Program (ÚMVP). Ennek
lényege, hogy az ágazatban a
termeléshez és a tároláshoz
használt létesítményeket
modernizáJni tudják a gaz
dálkodók, továbbá a szük
séges korszerű gépeket is be
tudják szerezni. Az éleimi

szeripari termelő beren
dezések korszerűsítését is
támogatják, ez a program
május l-jén kezdődik.

- Az öntözés és a meliorá
ClO támogatására szintén
program kezdődik április 1
jén. A gazdálkodók infor
matikai hátterének korsze
rűsítésére pedig ez év
második felétől lehet pályá
zati úton pénzt szerezni. A
Gazdanet-program 2 ezer
euró t, azaz mintegy 500 ezer
forintot biztosít az infor
matikai háttér korsze
rűsítésére.

- Rekordon a búza ára.
12 dollárnál is többet

adnak már a chicagói árutőzs

dén vékájáért (az USA-ban
35,24 liternek megfelelő

űrmérték-mennyiség). Ez
cca. 7200-7300 forintot jelent
100 kilogrammonként. A
befektetők azután kezdtek el
mezőgazdasági termékeket
felvásárolni, hogy a világter
melés vélhetően nem tartja a
lépést a kereslettel - írja a
Bloomberg. Az áremelke
dések egyes gazdaságokat,
mint Kínát is arra sarkallnak,
hogy gabonaexportját adóval
sújtsa, így biztosítva hazai
piacának ellátását. Kazah
sztán - a világ ötödik legna
gyobb búzaexportőre - is
hasonló lépésre készü!. A
közép-ázsiai ország inflációja
már elérte a 20 százalékot.

Az elektronikus
kérelemkitöltésről.

Ez évtől a gazdálkodók
elektronikus úton is benyújt
hatják a területalapú támo
gatásra vonatkozó kéreImü
ket az MVH-hoz. A kérelmek
elektronikus formában tör
ténő benyújtásának lehető

ségét azzal a céllal teremtette
meg a Hivatal, hogya koráb
ban még nagy arányban elő

forduló formai hibákat a
területalapú támogatás iránti
kérelmekben teljesen ki
lehessen küszöbölni.

Ezek a hibák a támogatási
rendszer indulásakor még
mintegy 40 százalékot tettek
ki, a múlt évben azonban az
arányuk már 10 százalékra
csökkent. A szakmai vélemé
nyek és tapasztalatok szerint
az elektronikus formában
történő beadással - amely
egyben a kitöltés automatikus
ellenőrzést is jelenti - az alaki
hibák teljes mértékben elk
erülhetők.

A rendszer "főpróbáját"

tavaly bonyolította le a
Hivatal, sikerrel, ekkor
ugyanis a legnagyobb terü
letekkel rendelkező a
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.. '. GYOMAI FEJEK·1929-BOL ..
. .

Szerkesztőségünk birtokába került egy 1929-ben Békéscsabán kiadott könyv, melynek címe Békésmegyei Fejek. Gergely
Gábor Arnold szerkesztőBékés megye 18 településének, köztük Endrődnekés Gyomának gyűjtötte egy kötetbe

a közéletben tevékenykedő polgárait. Sorozatunkban v,lrosunk egykori nagyjait mutatjuk be. (2. rész)

dr. sarkadi Nagy Pál
orvos

190Q-ban született Gyomán.
Középiskoláit Szatmáron, egyetemi
tanulmányait Budapesten végezte,
azután Hódmezővásárhelyen, Buda
pesten, majd a szegedi katonai
kórházban folytatott orvosi gyakorla
tot. A Társadalombiztosító Intézet
orvosa, a Stefánia Szövetség főor

vosa.

Paál Sámuel
polgári iskolai igazgató

1890-ben született Sajógömörben.
Iskolai tanulmányainak befejeztével a
nyíregyházi elemi iskola tanítója lett,
majd a szekszárdi polgári iskolának
volt a tanára. 1928·tól kezdve pedig a
gyomai polgári fiú- és leányiskola igaz
gatója. Avilágháború alatt az orosz és
olasz fronton teljesített katonai szol·
gálatot. Publicisztikai tevékenységet is
fejtett ki aTol~amegyei Újságban.

G. Nagy László
földbirtokos

1889·ben született Gyomán. Ott
végezte iskoláit is s azután a gaz
dasági pályára lépett. Gazdaságát
az oláhok teljesen kifosztották és
még lakásának berendezését is
elhurcolták. Tagja a község
képviselötestületének, a református
iskolaszéknek és a hitelszövetkezet
igazgatóságának, a református egy
ház presbitere.

Szőke Ferenc
igazgató-tanító

1877-ben született Hódmező·

vásárhelyen. Középiskoláit Hódmező

vásárhelyen, a tanítóképzőt Nagy·
kőrösön végezte. Ezután Pátkán,
Körösszeg Apátin tanítóskodott, 1901
óta Gyomán tanítá és 1904 óta arefor
mátus iskola igazgató·tanítója. A
világháborúban 1917-ig a szerb harc·
téren vett részt. Munkatársa aGyomai
Újságnak. A református egyház pres
bitere, leventeoktató, a békés-bánáti
református egyházmegyei tanítóe·
gyesület választmányi tagja, a kaszinó
választmányi tagja, a közművelődési

egyesület gondnoka.

Dr. Osváth János
ügyvéd

1865-ben született Csáváson.
Tanulmányait a negyenyedi kol
légiumban végezte és 1923 óta foly
tat ügyvédi gyakorlatot. Ezt
megelőzően elemi iskolai, majd pol
gári iskolai igazgató volt és ő

szervezte meg Magyarországon a
gazdasági irányú polgári iskolát. A
Gyulafehérvári Hirlap volt
szerkesztője, az országos ügyvédi
kamara tagja, az Endrőd-Gyomai

Takarékpénztár ügyésze.

Dr. Vincze Endre
orvos

1900-ban született Gyomán.
Középiskoláti Szarvason, egyetemi
tanulmányait Budapesten végezte,
azután egy évig budapesti klinikákon
folyiatott orvosi gyakorlatot, majd két
és fél éven át a gyulai közkórház
orvosa volt. 1928-ban pedig mint
magánorvos Gyomán telepedett le.
Tagja az orvosszövetségnek és a
község társadalmi- és kulturális
egyesületeinek.

Pétermann József
főjegyzö

1872-ben született HajdúszoboszlÓn.
Iskolai tanulmányait Hajdúszoboszlón,
Debrecenben és Gyulán végezte és
1897-ben jegyzöi vizsgát tett Gyulán.
Gyomán 1898·ban választoi1ák meg
jegyzőnek. 1918-ban helyettes főjegy

ző lett és a Károlyi-forradalom alatt
átvette a község vezetését. 1920-ban
pedig a románok kivonulása után egy
hangúlag föjegyzövé választották. A
kommunizmus alatt ellenforradalmi
alakulatot szervezett, amiért hétízben
letartóztatták és forradalmi törvényszék
elé állították. Irodalmi tevékenységet
fejt ki a Gyomai Újságban, ezenkívül
zeneszerzéssel is foglalkozik.

Záhonyi Aladár
kir. járásbírósági elnök

1880-ban született Sajógömörben.
Középiskoláit Rimaszombaton, jogi
tanulmányait Eperjesen végezte. Mint
joggyakornok 1903-ban a rozsnyói
járásbiróságnál kezdte pályáját,
később arimaszombati járásbíróságnál
működött, majd apécsi törvényszéknél
volt aljegyző, 1907-ben járásbíró lett
Sásdon, 1924 óta pedig a gyomai kir.
járásbíróság vezetője. A
világháborúban 1915·töl 1918-ig vett
részt az orosz harctéren. Kitüntetése:
Signum Laudis. A kommunisták a
kivégzendők listájára vették fel. Az ág.
ev. egyház presbitere és a kaszinó
választmányi tagja.
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Márciusi szélvihar söpört végig a városon
Március első napján nyu

gat felől esőt hozó orkán
erejű szél pusztított az
országban.

A vihar délután 3 óra
tájban érte el városunkat és
szerencsére "csak" a
település déli szegletében
pusztított. Gallyakat szagga
tott, tetőcserepeket tépett le,
Kéményeket rongált meg,
kapukat döntött ki. A leg
nagyobb pusztítást a Gár
donyi, a szomszédos Lehel és
a Lévai utcákban okozta, de
teljesen letépte a város szélén
éktelenkedő egykori Tisza
Malom épületének tető

szerkezetét is.
A helyszíme sietett Vádl

András polgármester is, aki
másnap lapunkat tájékoztatta
arról, hogy az önkéntes
tűzoltó egyesület aktívan
résztvett amentésben és a
Gyomaszotg Kft. emberei is
segítettek a sérült tetejű házak

lefóliázásában, hogy az éjjeli
eső ne rongája tovább az
épületeket. Március 3-án, hét
főn a biztosítók szakemberei
vel az önkormányzat folytatta
a károk felmérését.

Dévaványán 250, Nagy
bánhegyesen 40, Kunágotán
25 lakóházat rongált meg a
szélvihar szombaton. Az
orkánerejű szél levitte a
békéscsabai főiskola kol
légiumának tetejét is. A
megyében 400 ház bánta a
vihart - adta hírül a megyei
lap.
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Kanada a világ második
legnagyobb országa Orosz
ország után. Ottawa a
fővárosa, de ennél nagyobb
települése Toronto, Ontario
megye székhelye. Ennek a
hatalmas városnak egyetlen
nevezetessége, inkább szim
bóluma az úgynevezett CN
Torony. Az 553 méter magas

tévétorony azzal is di
csekedhet, hogya világ leg
nagyobb önmagában álló
építménye. Gyorsan tegyük
hozzá, hogy ma még. Ugyanis
Kínában építenek egy ennél is
magasabbat. A CN Torony
tetejében kilátó van, ahová
gyorslift viszi fel a turistát.
Persze a látványért fizetni
kell, fejenként kemény 32
dollárt. Az újságíró iga
zolványt e!fogadták a
kasszánál, ám egy kétoldalas
nyomtatványt kellett kitöl-'
teni, melyben a toronyigaz
gatóság arról érdeklődött,

hogy honnan jöttem, milyen
cikket fogok írni, milyen
újságba, az hány példányban
jelenik meg, hányan fogják
elolvasni és a többi ...
Kitöltöttem laza angolsággal
a papírost és a gyorslift
néhány pillanat alatt fel
repített a kilátóhoz. Körbe
lehetett sétálni, látszott az
egész város és az Ontario tó
is. A városnak van tízegy
néhány felhőkarcolója, a
többi épület mind lakóház,
árnyas, lombos, fás utcákkal.

Mindezt csak azért írom le,
hogy a CN Torony igaz
gatóságának kedvében járjak.
Hátha ők is olvassák a Szó
Beszédet...

Clevelandban a Crowne
Plaza szálloda konferencia
központjában rendezték meg
az ottani magyarok a 47.
Magyar Kongresszust. A ren
dező Magyar Társaságot a
kecskeméti születésű Nádas
János politikus hozta létre a
külhonban élő magyarok
összefogására, azért hogy az
emigrációban is tudatos ma
gyarként élve legyenek a tár
sadalom vezető szellemi elit
je. Nádas János 1950-ben
vándorolt ki az Amerikai
Egyesült Államokba és a
Magyar Társaság mega
lakítása után megszervezte a
Clevelandi Szabadegyetemet,
majd életre hívta az Árpád
Akadémiát. A Magyar Kong
resszust 1961 óta minden
évben megrendezte és 2006
ban történt elhalálozása után a
családja vette kézbe a
Társaság irányítását.

Az Amerikában élő

egyetemi tanár dr. Bognár
Béla és felesége hét évvel
ezelőtt alapította meg a
Magyar Ösztöndíj Alapot,
amely Magyarország határain
kívül, kissebbségben élő

magyar fiatalok külföldi
továbbtanulását támogatja.
Az elmúlt hét évben összesen
51 diák tanulmányait segítette
az alapítvány, összesen 180
ezer dollár ösztöndíjjal. Az
alapítvány a fiatalok tandí
jához, lakhatásához, útikölt
ségeihez járult hozzá. Dr.
Bognár Béla azt mondja,
hogy az ösztöndíj elnye
résének feltétele, hogy a diák
jó tanuló és jó magyar legyen,
emellett azokat támogatják
elsősorban, akik szerény
körülmények között kényte
lenek élni. Az alapítvány

célja, hogy a diploma meg
szerzése után minden diák
visszatérjen hazájába és ott
dolgozzon. Egyébként a
Bognár család nyugdíjasként
ohio-i birtokán paprikater
mesztéssei foglalkozik és az
ebből származó bevétel is az
alapítvány kasszáját gyarapít
ja. Jó termést Mr. Bognár!

Az Ottawai Magyar
Házban rendezett Verespatak
fotókiállításom alkalmával
hozott össze a sors Farkas
Lászlóval, aki mint kiderült
endrődi kötődéssel büszkél
kedhet. Édesanyja Gyuricza
Margit, aki tanítónő volt
többek között Hunyán is.

Édesanyj a öccse Gyuricza
Béla fatelepes volt Endrődön.
Farkas Laci ezúton is üdvözli
endrődi rokonságát, a Gyu
riczákat és az Ugrinokat.

Ugyanitt megszólít egy
magyar úr. Azt mondja, hogy
ő Szilvásy György, a polgári
titkosszolgálatokat felügyelő

tárca nélküli miniszter
unokatestvére. Kéri, ha a
titokminiszterrel odahaza,
Budapesten találkoznék,
akkor adjam át az ő üdvöz
letét Ottawából. Rögtön
mondtam neki, hogy nem
akarok a titokminiszterrel
találkozni, inkább írj on neki
levelet...

Bogyay Elemér, a
Magyarok Világszövetsé-
gének kanadai elnöke karolta
fel e sorok írójának

Verespatakot bemutató
kanadai fotókiállítását. Ö volt
az, aki Kanadában meg
szervezte városról városra a
kiállítást és jómagam utaz
tatását. Bogyay Elemér

egyébként kisrészvényese
annak a kanadai cégnek,
amely a ciános technológiával
bányászná ki az aranyat az
erdélyi Verespatakon. Azért
vett néhány részvényt, hogya
vállalattól rendszeresen
megkapjon minden írásos
információt a cég tevé
kenységéről. A kanadai ma
gyarok közül Bogyay úr az,
aki leghangosabb ellenzője a
kanadai cég erdélyi beruházá
sainak. Azt mondja azt se
bánná, ha a befektetett pénzét
elvesztené, csak az arany
bánya ne valósuljon meg!

Brooklyn Heights New
York egyik elegáns negyede,
millió dollárokban mérik a a
lakások árát, csendes utcák,
remek kilátás Manhattan fel
hőkarcolóira. A kis terecskén
a padon jólöltözött, kismin
keIt nő ül, simogatja a
kutyáját. A kutya ismerős:

egy igazi magyar vizsla!
Köszönök, s mondom büsz
kén az ebre mutatva, hogy
hungarian vadászkutya' A
hölgy bólogat, hogy yes,
yes... Mutatok magamra, én is
magyar vagyok! A hölgy
mosolyog, de engem nem
simogatott meg...

Homok Ernő
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HÁZ, lAKÁS

Gyomán a Mikszáth úton 3
szobás összkomfortos ház nagy
alsóépülettel eladó, lakótelepi lakást
is beszámitok. Érdeklődni: 20/442
8362

Gyomán a Körös sor 2. sz. alatt
2 szobás konvektoros, össz
komfortos ház, fú ro tt kúttal,
gyümölcsfákkal eladó. Irányár: 7
millió Ft. Érd.:70/415-9064,
70/275-8736

Endrődön új építésű kétszintes
100 m'-es családi ház kis portán,
csendes helyen eladó. Irányár: II
millió Ft. Érd.: 30/618-1876

Gyoma központjában 3 szobás,
és egy I szobás összkomfortos
lakás, kizárólag együtt eladó.
Vállalkozásra is alkalmas. Irányár:
10 millió Ft. Érd.: 30/647-2407

A Napkeleti utcában 2 szobás,
gázfiítéses családi ház nagy telekkel,
melléképülettel eladó. Irányár: 4
millió Ft. Érd.: 30/230-7967,
62/442-858

Gyomán, az Arany 1. u. 16. sz.
alatt 4 szobás, összkomfortos ház
eladó. Érd.: helyszinen.

Gyomán a Hunyadi u. 59. sz.
alatt fejújított parasztház sürgősen

eladó. Irányár: 6,5 millió Ft. Érd.:
30/545-6981

Őregszőlőben a Kör u. 48. sz.
alatti 2 szobás, központi fiítéses ház
eladó. Érd.: 70/261-4329, 70/7732
949

Gyomán az Árpád u. 38. sz.
alatti összkomfortos 3,5 szobás ház
eladó. Irányár: 9,5 millió Ft. Érd.:
70/334-1125

Gyoma központjában 120 m'
es, 3 szobás ház melléképülettel,
nagy pincével eladó. Irányár: II
millió Ft. Érd.: 66/283-943,20/227
6536

Az Ady E. u. 47. sz. alatt
parasztház sürgősen, áron alul
eladó. Gázfűtés, összközműves,

nagy telek. Irányár: 2 millió Ft. Érd.:
30/995-3647

Endrődön 2 szobás családi ház
nagy udvarral, gazdasági alsó
épülettel eladó. Irányár: 6,5 millió
Ft. Érd.: 30/8565-840

Gyoma központjában 3 szobás
ház eladó. Irányár: 15 millió Ft.
Érd.:66/284-196

Endrődön a Zrínyi u. 3. sz. alatt
2 szoba összkomfortos kertes ház
eladó, kisebb házat beszámitok.
Irányár: 6 millió Ft. Érd.: 70/273
4406

Endr~dön régi parasztház nagy
portával eladó. Víz, villany, csatorna
bekötve. Irányár: 2,8 millió Ft. Érd.:
20/537-5919

3 szobás, két konyhás, 2
ftjrdőszobás összkomfortos ház

eladó. Irányár: 14 millió Fl. Érd.:
66/282-247

A Magtárlaposon 1990-ben
épült sorházban jó beosztású szélső

ház garázzsal, kerttel eladó. Irányár:
16,9 millió Ft. Érd.: 70/932-5645

Gyomán a fürdőhöz közel 4
szobás, padlástér beépítéses családi
ház eladó. Érd.: 30/375-1090

Szarvasi út mellett fLirdőszobás

ház eladó. Érd.: 66/284-260
Gyomán a fLirdő mögötti Termál

Panzió üzletrész és illetékmentesen
családi okok miatt eladó. Irányár: 28
millió Ft. Érd.: 20/9342-171

Gyomán a Gyóni G. u. 22. sz.
alatti parasztház eladó. Irányár: 4
millió Ft. Érd.: 20/942-8257

Felújításra váró parasztház nagy
telekkel, közművesítve eladó. Víz
az udvaron. Irányár: 2,5 millió Ft.
Érd.: 30/394-8648

Őreszőlő, Szőlőskert u. 18. sz.
alatti 2 szobás, verandás ház
újonnan kialakított fLirdőszobával,

beköltözhető állapotban eladó. Érd.:
66/280-191,20/490-7557

A Zrínyi M. u. 1/5 sz. alatt 3
szobás ház eladó. Érd.: 70/327
4389,20/219-4079

A Vásártéri Itp.-en fóldszinti,
1,5 szobás lakás eladó. Érdeklődni:

66/610-272
A Vásártéri ltp.-en 1. emeletí

lakást keresek megvételre. Érd.:
30/526-0693

A Vásártéri ltp.-en felújított,
fóldszinti lakás eladó. Irányár:7,9
millió Ft. Érd.: 20/243-8236

Az Okt. 6 Itp.-en fóldszinti, két
szobás lakás eladó. Irányár: 6,5
millió Ft. Érd.:661284-140

A Vásártéri Itp.-en 3. emeleti,
erkélyes lakás sürgősen eladó. Érd.:
30/427-1323

Vásártéri Itp.-en fóldszintes, 2
szobás, erkélyes lakásomat
elcserélném jó állapotú, közelí, kis
kertes házra. Ár: 6-8 millió Ft-ig.
Érd.: 66/282-982

Vásártéri Itp.-en 2 szobás,
erkélyes, l. emeleti lakás eladó.
Érd.: 70/321-2265

Sürgősen és olcsón 2 szintes
nyaraló, 2 szobás kertes ház és 2
szobás lakótelepi felújított lakás
eladó. Érd.: 30/5566-289

Bútorozott fóldszinti 3 szobás
lakás kiadó. Érd.: 66/284-482

Üres lakást keresek albérletbe
Gyomán, minden megoldás érdekel.
Érd.: 70/526-8674

A Vásártéri ltp.-en garázs eladó
vagy kiadó. Érd.: 30/426- I063

A Vásártéri ltp.-en 2 szobás
lakás hosszú távra kiadó. Érd.:
66/284-327

A Vásártéri Itp.-en I. emeleti
lakás kiadó. 30/371-6781

KERT, TELEK
Gyomaendrődön a Harcsás

zugban 500 négyszögöl szántófóld
eladó. Irányár: 100 ezer Ft. Érd.:
30/230-7967, 62/442-858

Móra F. u. 4. sz. alatti 742 m'
építési telek közművesített mellék
épülettel, fő út mellett eladó.
Irányár: J,5 millió Ft. Érdeklődni:

30/665-4339
Gyomán a Zrinyi M. u. 4311. sz.

alatti bekeiitett építési telek fúrott
kútlal eladó. Irányár: 1,3 millió Ft.
Érd.: 30/354-2125

A Pocosban 1400 m' bekerített
zártkert eladó. Fúrolt kút, szer
számos van. Érd.: 66/386-432

A Kecsegés-zugban vízparti
telek, horgászati joggal, villannyal,
bekeritve eladó. Irányár: 2, l millió
Ft. Érd.: 30/9558-258

Fűzfás-zugi kert felszántva
eladó. Érd.: 66/282-782

A Siratói holtág mellett 3500
m'-es telken 2 családi házból álló
birtok sürgősen eladó. 6 millió
forintig házat beszámitok. Irányár:
J 6,5 millió Ft. Érd.:70/526-91 02

A Kecsegés-zugban 960 m'
gyümölcsöskert horgászati joggal
eladó. Irányár: 2,1 millió Ft. Érd.:
66/386-808

A Bónom-zugban vizparti telek
eladó. Irányár: 1,6 millió Ft. Érd.:
66/285-392

540 m'-es épitési telek sürgősen

eladó. Irányár: 1,5 millió Ft. Érd.:
30/662-8865

Szántófóldet bérelnék Gyoma
endrőd környékén. Érdeklődni:

301913-5718
A Pocosban 1100 m'-es kert kis

faházzal, fúrott kúttal eladó. Irányár:
300 ezer Ft. Érd.: 66/284-242

MUNKÁT KERES, KíNÁL
Kertek, udvarok szantasa,

marása, egyengetése. 66/386-053
Könnyebb fizikai munkát,

kerités javitást, hegesztést, festést,
kerti munkát, fünyirást vállalok.
Érd.: 30/613-9027

Angol nyelvoktatást, korre
petálást vállalok kezdőknek, ill. ált.
iskolásoknak, hétvégeken. Érd.:
70/617-3159

Veszélyes fák kivágása, tüzifa
felvágása, elhanyagolt kertek,
porták, telkek gondozását vállalom.
Érd.: 70/283-0347

Egészségügyi végzettséggel
betegápolást, gyermek felügyeletet
vállalok. Érd.: 30/827-6856

Gyümölcsfák, szőlők tavaszi
metszését vállalom. 70/360-1397

Korrepetálás, felzárkóztatás,
fejlesztő foglal kozások, tehetség
gondozás ált. iskolásoknak. Iskolai

dolgozatlapok, verseny tesztek
megrendelhetők. Érd.: 30/856-3218

Bevásárlást, takarítást, vasalást,
gyelmekfelügyeletet vállalok. Érd.:
20/219-4079

Gyomai férfit keresek perme
tezéshez. aki ért a gyümölcsfákhoz.
30/613-5685

Hidegburkolást és ahhoz tartozó
kőműves munkát vállalok. Fehér
Attila, 30/360-8128

Adminisztrátori vagy ügyinté
zői munkakörben elhelyezkednék,
főiskolai végzettség, számítógépes
ismeret. Érd.: 30/396-4563

EGYÉB
Ablaküveg keret üveggel együtt

eladó. Érd.: 66/284-482
Vályúk, hordók, talicska,

gáztűzhely, asztal, szobabútor eladó.
Érd.: 30/206-4858

Cserépkályha és kandalló·
készítést vállalunk. Igényes, szép
kivitelezés. Érd.: 30/592-7842

Eperfa boroshordók, üvegbal
lonok, szőlőprés, daráló, demi
zsonok, vasvályúk, stb. Érd.:
30/349-2141

300 literes Lehel energia
takarékos fagyasztóláda eladó.
Irányár: 50 ezer Ft. Érd.: 66/285-0 II

Olasz robogó eladó. Érd.:
70/945-3303

Éber, kistestű, házőrző korcs
kiskutya elvihető. 661282-247

Láncfúrész, hordók, kaktuszok,
régi bútorok, babakocsi, Lada és
Trabant alkatrészek, vasvályúk,
vashordók, gázfőző, üstök, mérleg,
terményzsákok, búvárszivattyú,
varrógép stb. eladó. 66/436-086

Lajta vetőgép, 16 soros
csúszócsoroszjás, vontatott eladó.
Irányár: 90 ezer Ft. Érdeklődni:

20/537-5919
Konyhabútor, gáztűzhely,

automata mosógép, vltnnes
szekrény, étkezőasztal 4 székkel, 2
fotel, lemezjátszós rádió, varrógép
eladó. Irányár: 1,5 ezer Ft-tól. Érd.:
66/284·775

Gáztűzhely palackkal együtt
eladó. Irányár: II ezer Ft. Érd.:
66/386-954

Jó állapotú Babetta eladó.
Nyugdíjas hölgy munkát keres.
Irányár: 25 ezer Ft. 30/683-9926

Baby-top kétfunkciós, téli
esíthető babakocsi esővédővel ,
táskával eladó. Irányár: 18 ezer Ft.
Érd: 70/703-0839

Használt, jó állapotban lévő

FÉG konvektorok eladok. Érd.:
30/493-5950

Ónémet stílusú szekrény, ágy,
kredenc, kerti után futó, önetetők,

itatóvályúk, 4 db \ l kg-os PB
gázpalack, 17 kW-os 3 fázisú



Érdeklődni: Tóth Jánosné
Telefon: 20/9376-738

Mezöb~r0nybcn a Kunh:llom utdban 160 ml.

es csabdi h:lz I:!adó. berejez~llcn állapotb;m (50%
os kószültscgi foku). Irányár: 14.5 M Ft.

KŐrÓSI:lrcsán il Jókai utcában 124 m~-es

komfortos c"ladi ház <Iadó. Irányar. 4 M FI.
Köröstarcsan a Széchenyi utcában 81 ml-es

komfortos családi ház <Iadó. Irányar. 5.8 M Ft.
Köröslad:inyban a Bem utcilban 69 m:-es

komfortos családi ház <Iadó. 1r".iIlyár. J.2 M Ft.
Kórösladányban • B<m utcában 85 m'·es

összkomfortos családi hiz eladó. Ininyár: 6.8 M Ft.
Köröslad5nyban a Jókai u!cáb:m 117 m:-es

összkomfortos családi ház eladó. Ininyar. 4.5 M Ft
B~ké:sen ;). Hajnal utcában 54 m:·es komfortos

csabdi haz dadó. Irányár: 5 M Ft.
Bt:késcsab:ín J Tessedik ulcáb:.m 180 m:·es

összkomfortos sorhaz eladó. Irányar: 28 M fl.
BCkóscsaban a Botyáoszki Pál ne utcában 98

m'·es komfortos cs.ladi haz <Iadó. Ir. ar. 15 M Ft.
Csardas:cilJason· Felhalmon :cirtkert el.dó. 16

m~-es komfort nélküli. átlJgos kivitelü haszmilt
"puklt<1. Villany van. Irány;r: 1.7 M Ft.

Gyoma~ndrődön a Vasvári Pal utdban 100 m:·
cs összkomfonos családi haz el3dó. Ir.inyár: 9 M Fl.

Gyomaendrődön J Vasvári Pill ulcában 60 m:·
es komfonos csaljdi ház eladó. Ininyár: 3 M Fl.

Gyomaendródön a Bocskai utciban 86 m:·es
összkomfortos csaladi ház újszeru, nagyon sz~p

allapotban. dupla garázzsal eladó. Idny;r: 15 M FL
Gyomaendróctön a Korányi utcában 120 m:-es

összkomfortos családi hiz eladó. Irinyír: 10 M Ft.
Gyomaendródön a Zrínyi utcaban 160 m:·es

összkomfortos családi haz eladó. Ir. ar: 12.7 M Ft.
Gyomaendrödön az Endrődi utcában 80 m:-('s

hagyományos ntessel cs.ladi haz eladó. Ir:illy;r: 7.5
M FL

Gyomaendródön a S;:;.llai utciban 97 ml.es
komfortos csal;di h;z eladó. Irányár. 5.5 M Ft.

D~vav:iny;in a Madách utc:ib:m fakomfortos
csaladi haz eladó. Irany;r: 3 M Fl.

DevJvanyán az Eke utc:iban 140 me-es
fdkomfortos családi ház eladó. Irányar: 4.5 M Fl.

Dévavjnyan J Körösi::J.dimyi utdban 88 m-es
komfortos csalídi ház eladó. Irányár: 4.3 M Fl.

D~vJvjny:in a Hajnal utdban 100 ml-es
komfortos családi haz eladó. Irinyar. S M Ft.

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 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: ..

Mczöbl:r~nyben ::J Bajcsy·Zs. utdbnn 120
ml_~~ összkomfonos családi ház eladó. Irányúr:
II M Fl.

Mczöberénybcn o. Bajcsy·Zs. utcában 80 m:·
cs összkomfortos családi ház eIJ.do. Irányar: 9,5
MFI.

Mezöbcrcnyben a Tulipán utcában 89 m:-cs
uj epit"'ú (2000-b<n epult) összkomfortos csaJadi
ház <Iadó. Irány;': 13.5 M Fl.

Mezöberenyben a Györi János utc:iban 77
m~-es komfort ndküli társasház eladó. Irányár: 4,2
MFI.

Mezöber~nybcn a József Anila utcáb;}n 1178
m:-es ldek dadó. Iranyár: 1.5 M Ft.

Mczöbcrcnyben il József Altil:l ulciban 114
m:-es összkomfonos családi ház eb.dó. Irimy5r: 6
M Fl.

Mezóbercnyb<n a Zsik utciban 110 m'·«
komfortos csaladi ház elJdó. Tömblakas cser~je is
erdokel Mezóbcronyben. vidáon v.gy Eger
varosban. lrány;r: 8.3 M Fl.

Mc-zóbcr~nybcn :lZ Áchim utd.ban 75 m~-cs

összkomfortos csaladi ház eladó. Vidái
lömblak;is csereje is ~rdekd. Irányár: S M Fl.

Mczóberenyben a Szántó Kovács J. ulc:ibJn
94 m~·t:'s komfortos családi haz eladó.ldnyár: 8.5
M Fl.

Mezöberenyben a Táncsics M. utcában 120
m:-es összkomfortos családi h::i.z SÜRGÖSEN
<ladó. Iriny",: 16M Fl.

Mczóberenyben a Vasút utcában 72 m: + 58
m~ bcepilhclÖ pJdláslerrel családi ház eladó.
Irinyár: 9 M Fl.

Mezóbereny közponljáb3n. frekventált
helyen. igellycsen. exkluzivan felújiton 130 m~·cs

csal6,di ház be~píthetö padl6,st~rrel eladó. Az
ing<llhm gar:izzsal. mcll~képülettel. syönyörücn
pnrkositott udvarrJl váll:1lkozas celjáro. is
alkalm.,. Irányar: 25.5 M Ft.

Mezóbcrénybcn a Oeak Ferenc utcában 147
m'·es komfortos polgari ház eladó. Ir. ár: 8.5 M Fl.

Mczóbcrenyben II Kereki uldban 122 m:·es
tetótercs komfortos családi h;iz 54 m~-es

mellékepü]ettcl. önálló garazzsal elJdó. Iranyar:
15 M Ft.

Mczöbercnyben a Gutenberg utc:iban 100 m:·
es komfortos CSJládi haz dadó. Irányár. 5,5 M Ft.

Mczöb~rényben :1 Vörösmarty utciban 65 m:·
cs komfonos csal:idi haz eladó. Iranyár. S M Fl.

Mezöbert:nyb..::n J Súnáskert ulc:íban 55 m:-cs
komforws udvari hazrcsz felujitott allapotbJn
<iadó. Irányar: 4.2 M FI.

Eladó ingatlanok

r---~----------------~~----------~

Kerttulajdonosok
figyelem!
Tűzifavágást,

veszélyes és egyéb fák
kivágását,

metszést, továbbá

fűnyírást, kaszálást,
rotálást,

telkek gondozását,
elhanyagolt kertek és porták

rendbetételét vállalom !

KISTRAKTORRAL
KERTSZÁNTÁS!

Hermann Mihály

20/388-22-63

Hirdetésfelvétel:
70/22-632-99

Budán a !II. kerületben
gyomaendrődi főiskolás fiú keres
két albérlőtársat 2 szobás lakásába.
Telefon: 70/323-5992

Gorenje Tip 3 rózsás gáztűzhely

(csak vezetékeshez) eladó. Irányár:
25 ezer Ft. Érd.: 70/56-11-431

Használaton kívüli, vagy vizi
használatra már alkalmatlan csóna
kot keresnénk gyerrnekintézmény
udvari játszóterére kalózhajónak.
Érd.: 20/288-9088.

Vállalkozók figyelem! Ajkától
10 km-re, Úrkút központjában 4
ezer m'-es, vállalkozásra alkal
mas, beépíthető közművesített

telek, rajta felújítandó benzín
kúttal eladó. Irányár: 2000 Ftlm'.
Lakásra vagy nyaralóra ís cserél
hető. Érdeklődni: 20/256-54-84.

Gyógy- és divatpapucsok!
SÓKABIN
Kiemeit szolgáltatásunk a parajdi sóbányából hozott több mint
1,5 tonna gyógyhatású sóval feltöltött sókabin, amely kiválóan
alkalmas a léguti megbetegedésekben szenvedők kezelésére.
- Gyógyító és immunerősítő hatású.
- 14 éves kor alatti gyermekeknek ingyenes a kezelés.
- Nyugdíjasoknak és diákoknak kedvezmény.
- kl. első alkalom mindenkinek ingyenes!
Bejelentkezés a 661280-258-as telefonszámon.

A Hárs Termál Hotel
fiatal recepcióst keres.

Nyelvtudás előny!

Telefon: 66/282-790

Gyógy-Ház
Gyomaendrőd, Kossuth u. S.
Telefon: 66/280-258

Sehol! papuesok
nagy választékban'

villanymotor eladó. 66/483-085
Nyugdíjas házaspár egyedül

álló, 'ápolásra szoruló idős em~errel

ingatlanért eltartási szerződést

kötne. Érd.: 701770-7717
Toyota Corolla ).3 eladó.

Irányár: 200 ezer Ft. 661285-453
20 család méh N.B. kereteken

vagy kaptárral eladó. 66/285-392
Elektromos kukoricadaráló

eladó. Érd.: 66/282-782
Számítógéphez hálózati kábel

készítés UTP. Érd.: 30/690-2049
Zoknikötőgép (Conti Sport)

automata, mintázós, nagy teljesit
ményű, eladó vagy vizparti telekre
cserélhető. Irányár: 850 ezer Ft.
Érd.: 30/3272-156

Fűnyírótraktor, áramfejlesztő,

NC videokamera VHSC, Akai 3
fejes videomagnó eladó. Érd.:
30/9558-258

Vespa 50 m' kismotor gyan
állapotban eladó. Irányár: 115 ezer
Ft. Érd.: 30/9558-258

TS-125 MZ rendszám nélkül
eladó. Irányár: 30 ezer Ft. Érd,:
301937-8448

200 literes Zanussi hűtő láda jó
állapotban eladó. Irányár: 20 ezer
Ft. Érd.: 20/910-8721

Új típusú Suzuki Swiftre
üléshuzat, tetőcsomagtartó féláron,
2 db új slim-váltós női és férfi
kerékpár eladó. Érd.: 66/285-503

Szalagcserép, régi kiscserép,
kúpcserép nagy mennyiségben
eladó. Irányár: 20-50 Ftldb. Érd.:
30/380-2558

Használt hullámpalát vásárol
nék. Érd.: 301278-0405

Hirdetéseit az interneten is- olvassák!
www.szo-beszed.hu

Irányár: ..

Érdeklődni: .

Aláírás: .

--------------------------------.
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Március 21-22-én

(pénteken és szombaton),

aki felett vásárol, sorsjegyet kap!
FŐDÍJ: egy házimozi rendszer!

Sorsolás: március 22-én, szombaton 13.00 órakor.

MÁRCIUS 22-ÉN
NY Sli SIMOGATÁS!

Eg es termékek 10-20-30oh
árengedménnyel.

Aki a Balla Bútor üzletünkben 50.000 Ft felett vásárol
az akció ideje alatt, az Csézy CD-t kap ajándékba! ~~<i?,

Gyomaendrőd, Bajcsy-Mirhóháti u. sarok • Telefon: 66/285-559

Egyszeri 1000 Ft kedvezmény
amennyiben csoportos beszedési megbízással fizeti FiberNet-es havi számláját.
Még a sorban állást is megspórolhatja, hiszen a havidíj automatikusan
bankszámlájáról vonódik le. Időt, energiát és pénzt takoríthat meg, ráadásul 12
hónapig mentesül a banki átutalási díj megfizetése alól is, amennyiben oz OTP
Bank vogy oz ERSTE Bank-nál vezeti folyószámláját.

R~.,',-~t:.-&l!~.Ler&

A kedve-:meny€s ojónlol 2008.02.0'-. és 2003.04.20. közölt ~rvenye-s a FiberNel 211. :.:wlgóllolosi lerülel.s-in urrennviben o kiván!
5:0196110\05 ~ülön beluhóz:ós n';lkül biz.tosilholc. ,':""z ajónlolban ::f;repI6 kedv'2Zi"'l")eny a kivon1 szolg611ala~ro ...-onoll-:o:o 2009.03.31-ig
illelve: 2ülO.03.31-ig torló sz.c:-rzódcs kiC'gcs:ít(;~ (I"'Iüsognyilolkozolj voIlaiása .:sckn Crvény.::s. kivC"c. lia o lclcpilé.si ClJncn o;: okcíOban
er;nt(;tl S;:OI~ldlCllósro vonotkozb 'SZl2rzódes 2008.01.31 ulón szűni [1"\og. vagy o ~Z~r!öd8skötés idó!=,ofiljaöan C(toliozm, óli icnn. A:l.
akciós ojónlolck oz okció ideje ale1l csak egyszer vehetők ig0nybe. é~ '=QY·lllóssol ös::>:e nem vonhalóOK. Jelen 1óiekcztoló~nem leljes
körű. lovóbbi rf::izleleklöl es {":2'I~el",,"lekröl bovebb i"forfTIcciól o FiberNel honlo:Jjón (wwv'.'.rrbern~l.hvJ.

'to!o.,.inl cl lerijlelileg ill,::,le~,es üg,!fd~zQlgóloliiloda munko'or~oilólkopllal. VlWW. fibernet .hu

$otpbank

ERSTE~
r - - - - - - - - - - - I

I ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: I

I 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ, DÓZSA I

I GYÖRGY U. 46. TEL (52) 273370 I

I ÜZLETKÖTŐ: I

I GUBUCZ TAMÁS: 70/9449279 I
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

Március 27-én csütörtökön a me
gyében két iskolában is lopás történt.
Gádoroson 8 óra 20 perc kÖlül járt
valaki a helyi általános iskolában, és
az intézmény nyitva hagyott konyhá
jából 20 ezer forint készpénzt, vala
mint egy arany nyakláncot vitt el. A
pénz és az ékszer az egyik dolgozóé
volt. Ezt követően nem sokkal, vala
mivel fél 9 után Nagyszénáson történt
hasonló eset. A helyi általános iskola
egyik irodájából eltűnt egy hordozható
számitógép.

A bejelentéseket követően a ren
dőrség információgyűjtésbe kezdett.
Felmeiült, hogy a tolvaj társaival autó
val megy egyik településről a másikra,
ezért az Orosházi Rendőrkapitányság

tájékoztatta a szomszédos Szarvasi
Rendőrkapitányságot is a bűncselek
ményekr61. Mivel mindkét eset általá
nos iskolában történt, ezért keresték
meg a kapitányság munkatársai telefo
non az intézmények vezetőit, és hívták
fel a figyelmüket a megelőzés fontos
ságára.

A besurranó tolvajok ugyanis a
legtöbbször utazó bűnözők. Rövid idő

alatt több településen is megjelennek,
nagy kárt okoznak, és az ellopott érté
kekkel gyorsan távoznak. A jármű

veiken sokszor lecserélt rendszám
van, tehát még az autó jelzése alapján
sem mindig sikerült beazonosítani azt
a személyt, aki a kocsi tulajdonosaként
vagy üzembentartójakénr valamilyen

módon köthető a bűncselekrnényhez,

iIletve az elkövetőkhöz.

Ezért fontos, hogy a napközben
nyitott intézményekben dolgozók, a
bejáratokat figyelő portások próbálják
meg kiszűrni azokat, akik rossz szán
dékkal akarnak bejutni hozzájuk. Ha
sonlóképpen fontos ez a magánházak
esetében is.

A vagyon elleni bűncselekmények

egy része ugyanis odafigyeléssel
megelőzhető lenne. Soha ne felejtse el
senki bezárni a lakását, és seho: még
csak rövid időre se hagyja őrizetlenül

értékeit. Ha pedig már megtörtént a
baj, akkor fontos, hogy a lehető

legrövidebb időn belül értesítsék a
rendőrséget.
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Népszavazás · győztek az igenek
ezentúl is fizettetnék a 300
forintos adót.

A harmadik kérdés a
tandíj ra vonatkozott: 4574
gyomaendrődi (86,06%)
nem vezetné be szeptem
bertől a szocialisták és a
liberálisok által kitalált
díjat, viszont 741-en
(13,94 %) fizettetné a
szülőkkel a tandíjat.

Furcsa, hogy ezek a
mindannyiunkat érintő

kérdések csak a
szavazópolgárok alig felét
ösztönözték arra, hogy
véleményt nyilvánítsanak.

Furcsa, de nem szokat-

MAZSI PAPíR-íRÓSZER
Gyomaendrőd, Kossuth u. 34.

lan, hogy Gyomaendrőd

lakosságának felét egyál
talán nem érdeklik a közü
gyek, de talán nem is értik
milen események történnek
kÖrúlöttúk. A tények azt
mutatják, hogy legyen par
lamenti képviselő válasz
tás, legyen önkormányzati,
azaz helyi választás, vagy
népszavazás, szinte min
den esetben a több, mint
12 ezer szavazó közül alig
5-6 ezer ember veszi a
fáradságot. hogy kifejezze
véleményét, vagy az ország
sorsán változtatn i pró
báljon ...

A Köröstarcsai
Takarmányfeldolgozó Zrt. ajánlja
a növényi eredetű fehérjével készült

csirke, kacsa, malac
és kérődző tápokat,
20 és 40 kg-os kiszerelésben,

dercés, granulált
és morzsázott formában.

Egyéb tápok széles választékát
is kináljuk Kedves Vevőinkneki

Gyomaendrődön

az alábbi takarmányboltban
keressék termékeinket:

Kovács Sándor, Fő út 114.
Telephelyünkön

munkanapokon 7-15 óráig
várjuk vásár\óinkat i

Telephely: Köröstarcsa, Külterület 76.
Telefon: 66/480-190

:.o
Stancolt és hagyományos ~

papírdoboz gyártása! ~

Staneaforma, szitafilm készítés. ~
Szitázás. ~

(o

Gyomaendrőd, ~

Ipartelep u. 1/1. ~
I-'-

~
"-""":-'.."

;/' .....~
. ..~ .-.

..., ...._, ........'

A Pájer Pékség felvételre keres
munkatársakat az alábbi

munkakörökbe:
takarító,

csomagoló.
éteikiosztó.

Jelentkezni lehet:
Gyomaendrőd, Rákócziu. 32.

Csináltasson
fényképes egyedi bögréket

kedvenc fotójával, szöveggel!
Szülinapra, névnapra, keresztelőre,

anyák napjára!
Fénymásolás, spirálozás, iratfűzés!

Árkedvezményt és ajándékot
adunk

minden 4000 Ft feletti vásárlónknak!
- papír és írószer
- nyomtatványok
- nyomtatópatronok
- ajándék
- játék
- illatszer

A március 9-i nép
szavazáson Gyomaendrőd

12 ezer 106 szavazópol
gára közül 5364-en
(44,3%) adták le voksukat.

A kórházi napidíj eltör
lésére 4625-en (86,95%)
szavaztak, 694 ember
pedig arra adta a voksát,
hogy továbbra is szeretne
kórházi napidíj at fizetni.

A népszavazás másik
kérdése az orvosi vizitdíjra
vonatkozott. Gyoma
endrőd szavazói közül
4550-en (85,41 %) a vizit
díjat el törö lnék, és volt
777 olyan szavazó, akik

Mint az várható volt,
mintegy 50-55 százalék
közti részvételi arány mel
lett győztek az igenek,
méghozzá az ered
ményességhez kellő arány
ban.

A három tolvajadó
nemet (a sok közül) el kell
törölje a rezsim. Csakhogy
ettől önmagában szinte
semmi sem változik, hete
ken belül kivethetnek vala
mi mást a köztörvényes
szocik, újból emelik a gáz
és sokminden árát.
Lényeges ügyekről - pl. a
kórházak vagy a termőföld

eladásáról - a Fidesz még
véletlenül sem szavaztatott,
és többek közt az
egészségügy, a TB teljes
tönkretétele, ellopása gőz

erővel folyik tovább.
Ra a nép most és a

következő hetekben sem
mozdul, hogy elkergesse a
választási csalással hata
lomra került, bűncselek

mények tömkelegét meg
valósító szoci politikusokat
és nem kényszerít ki előre

hozott választásokat, akkor
ezek minimum 201 O-ig
(vagy tovább is, ha Gúnárt
lecserélik mondjuk a "szoc
dem" Szili Katikára) hatal
mon maradnak és tovább
pusztítanak. Természetesen
büntetlenül. Se lemondás,
se gazdasági elszámol
tatás, se büntetőjogi

felelősségre vonás, sem
semmiféle nemzetpusztító
folyamat megállítása nem
következik a vizitdíj, a

kórházi napidíj és a tandíj
eltörléséből.

Igen?



Interjú dr. Torma Éva főorvossal

Változások a rendelőintézetben

2008. április

Az ez év február közepétől kine
vezett - dr. Gedei Margitot felváltó - új
városi főorvos megkezdte munkáját a
gyomaendrődi egészségügyi intéz
mény élén. Munkáját olykor előre

nem látott tények is nehezítik.
Dr. Tonna Éva elmondta, hogy a

reumatológiai és ortopédiai szakrendelés
március elejétől külön működik. Mivel
dr. Varga Ákosnak nincs reumatológiai
szakvizsgája, ezért helyette dr. Kis
Sándor vette át a munkáját, s ő rendel a
Liget Fürdőben is. Dr. Varga Ákos
ortopéd szakorvosként dolgozhat tovább
a városi rendelőben.

- Ezzel a változással segítettünk a
csontritkulásban szenvedő betegeknek
is, hiszen ezentúl nem kell gyógyszer
felírás miatt a békéscsabai szakren
delésre utazniuk - mondta lapunknak dr.
Tonna Éva, aki neurológusként már
ciustól minden nap délelőtt 10 órától
szakrendelésen fogadja a pácienseket. A
pszichiátriai szakrendelés továbbra is
kedden és csütörtökön van.

A főorvos asszonytól megtudtuk azt
is, hogy a békéscsabai kórházban dolgo
zó, gyomaendrődi kötődésű dr. Sipos
Attila belgyógyász-kardiológus főorvos

a belgyógyászati szakrendelésen belül
heti egy alkalommal várja a betegeket a
gyomaendrődi intézménybe április
közepétől.

- Június l-től a sebészeti szakren
delés feladatait két orvos látja el. Az
eddig is kiváló mU11kát végző Fabó dok-

Szó-Beszéd

tor mellett - terveink szerint - kedden és
csütörtökönként dr. Szabó Edgár sebész
szakorvos is rendel, aki egyébként
Pusztaföldváron dolgozik házior
vosként.

Dr. Torma Éva szerint a gyomaendrő

di intézmény számára is nehéz helyzetet
teremtett a vizitdíj eltörlése, pontosab
ban a kormánynak az a döntése, hogy
nem 2009. január l-től, hanem már
április l-től, megszűnik a vizitdíjból
származó bevétel.

- Ez a döntés átmeneti takarékosságra
késztet bennünket, hiszen a következő

tíz hónapban mintegy 8 millió forint
bevétel hiányzik a kasszából. Az így
előállt helyzet megoldásáról az
intézmény dolgozóival a március 31-i
munkaértekezleten egyeztettünk - mond
ta a főorvosasszony.
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Egyhangúlag
emelték avízdíjat

A város képviselő-testületénekmin

den tagja egyet értett a Békés Megyei

Vízművek Zrt. által javasolt idei évi

áremeléssel. Több, mint 10 százalékkal

emelték a lakossági víz-, és csatorna

díjakat.

Beszédkényszer
Egyfajta beszédkényszer lünetei

mutatkoztak a képviselő-testület tag

jain a legutóbbi, március 27-i ülésen.
amikor is tévéfelvétel készült. A pol
gármester több, mint fél órás tájékoz
tatást adott az elmúlt időszak

munkájáról, de az egyes napirendi
pontok esetén a téma felelőse hossZű

san elemezte a döntés előkészítésI.

Kitüntették
Gyomaendrőd Város Kultúrájáért

Elismerő Oklevél átadására került sor
március 27-én a képviselő-testület

ülésén. Az oklevelet Weigerr László a
Körösmenti Néptáncegyüttes 30 éve
aktív táncosa, és 15 éve művészeti

vezetője vehette át Vádi András pol
gármestertől. A város kulturális életé
ben 40 éve meghatározó szerepet ját
szik a Körösmenti Néptáncegyüttes.
Weigert László vezetése alatt a csoport
szinte minden dDat magáénak tudhat,
amely a hazai néptáncmozgalomban
elnyerhető. Weigert László több kore
ográfusi és együttesvezetői díjjal is
büszkélkedhet.

••

Osszegyűltek a jegyzők
A Jegyző és Közigazgatás

című folyóirat 39. konferen

ciájára került sor 2008. már

cius 20-án a Katona József
Művelődési Központban. A

rendezvényen 120 jegyző

jelent meg. A konferencia fő

témája a hulladékkezelés,
városrehabilitáció és elek
tronikus ügykezelés volt. A
konferencia Vádi András
polgármester üdvözöltével és
városbemutatójával kez-

dődött. Ezt követően dr. Tóth
Zoltán elnökletével a szak

mai munka vette kezdetét. Az

első előadást a kör

nyezetvédelmi minisztérium

szakállamtitkára Dióssy

László tartotta a KvVM

célkitűzései a környezet

védelemben, különös tekin

tettel a hulladékgazdálkodás
ra címmel. Őt több külön
böző szakmai előadó követte
a nap folyamán.

Liget Söröző és Étterem
Gyomaendrőd, Erzsébet liget 2/1.~
Telefon: 66/386-488
(kakaspörkö/t tökével, paca/pörkölt körömmel, húsosfazék leves)

Ismét várja kedves vendégeit Zaza és felesége!
Hétköznap menüválaszték!

Torkos csütörtökökl
Április 3-án, 10-én, 17-én és 24-én az

a'la carte ételek árából 500/0
árengedményt adunk egész nap!



Tizedik sajtfesztivál május elsején
Május 2-án népzeneifesztivál

10 órakor kezdődik az ünnepélyes rettcsoport, Flame Flowers Tűz

megnyitó, majd ezt követően felIép- zsonglőr Csapat, Danubius Best of
nek: Tücsök Peti és Hangya Levi, zenekar. Az előadók és csoportok
Horváth Rudolf és cigányzenekara, műsorai között jó ebédhez szól a nóta,
Paczuk Gabi, Komédiás Kör, Kner lovaskocsis és motoros felvonulás,
Tánccsoport, Schönecki énekkórus, hastánc-, erős-ember bemutató szóra
Rumba Táncklub, Színfolt Mazso- koztatja a publikumot.

Keresik az új bérlőt

A Magyar Köztársasági Arany Érdem
kereszt Kitüntetést vehet te át Gubucz
József, a Bethlen Gábor Szakképző Iskola és
Kollégium igazgatója március 15-e alkal
mából Gráf József, fóldmiivclésügyi mi
nisztertől.

Gubucz József 40 éve dolgozik jelenlegi
munkahelyén, előbb ~zakoklatóként, majd
tanárként, 1992 óta pedig igazgatóként.

- Igazgatói tevékcnységét menedzser
szemlélettel végZI, amelynek ered
ményeként az általa irányított intézmény
minden területen sokat fejlődött az elmúlt 15
évben. Erre az időszakra esik a tanügyi
épület bővítése, a kollégium felújítása, az
iskolai tangazdaság kialakítása, a tejfeldol
gozó- és sütőüzem létesítése. az információs
és tanulmányi központ kiépítése. Gubucz
József tanárként és vezetők ént is aktivan
részt vett az iskolaszer'kezet átalakításában,
melynek következtében olyan új szak
irányokat is bevezettek, amel yek az
agrárgazdasághoz kapcsolódnak vagy arra
épülnek. Igazgatói munkájának eredménye
az ís, hogy 1999-ben bevezették a felsőfokú

szakképzést, 2üü4-ben pedig akkreditált fel
nőttképzési intézménnyé vált az iskola.
Gubucz József a szakmai, vezetői munka
mellett közéleti tevékenységet is folytat.
Igazgatói kinevezése előtt 17 évig volt szak
szervezeti titkár. Az elmúlt időszakban

résztvett az agrárkamara és a vadászkamara,
a mezőgazdasági bizottság és a gazdakörök
munkájában - olvashatjuk a kitüntetés
indoklásában.

Gubucz József a Szó-Beszédnek
elmondta, hogy kitüntetését nem csupán
saját sikerének tulajdonítja, henem ezzel az
általa vezetett közösség munkáját is elis
merték.

2008. április

Rango elismerést
kapott az igazgató

AUTÓSOK FIGYELEM!

Zöldkártya!
- Környezetvédelmi

állapotfelmérés
-Számítógépes futóműbeállítás

-Járműdiagnosztika
- Hibakód-olvasás

Varga Béla, autószerelő mester
Gyoma, Csokonai u. 37.

66/386-216, 30/2r ·1828

Szó-Beszéd

ezzel együtt az egyre magasabb
működtetési költségek miatt múlt év
elején kénytelenek voltunk bérbe adni
az üzemet az állattartó teleppel együtt.
A Gyoma-Trade Bt. azzal a feltétellel
bérelte, hogy az üzem a termelés mel
lett továbbra is oktató és bemutató
célokat is szolgál. Ezt a cég konektül
teljesítette is. A bérleti szerződés idén
március l5-ével lejárt és a Gyoma
Trade Bt. nem vállalta tovább a
sajtlizem működtetését - nyilatkozta
lapunknak Gubucz József, a Bethlen
iskola igazgatója.

Megkérdeztük az intézmény
vezetőjét, hogy igaz-e a hír, miszerint
dr. Dávid Imre tangazdasági igaz
gatóvá történő kinevezése lenne az oka
a Gyoma-Trade Bt. távozásának.

- Dr. Dávid Imrének nem feladata a
sajtüzem felügyelete, ez az én reszor
tom és a leendő bérbevevőkkel én tár
gyalok - hangsúlyozta Gubucz József.

Az iskolaigazgató elmondta még,
hogy a jelenlegi időszakban is folyik
oktatási tevékenység az üzemben, ahol
egyébként a jelenlegi felszereltséggel
naponta száz kilogramm sajtot lehet
előállítani.

Hirdetéseiket
az

interneten
is

olvassák!
www.szo-beszed.hu

Uvegezés
képkeretezés

kisebb
asztalosmunkák!

Házhoz is megyünk!

Gyoma, Fő út 187. sz.
(a Bethlen Kollégiummal szemben)
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A városban jól értesültek tudni
vélik, hogy bezárt a Bethlen Gábor
Szakképző Iskola körösladányi úti
sajtüzeme és kecskefarmja. A
sajtüzemet a megnyitást követően az
iskola működtette, majd a múlt esz
tendőben az iskola üzemeltetésre átad
ta a Gyoma-Trade Bt.-nek, amely a
közelmúltban visszaadta az üzemet az
iskolának.

Gubucz József az iskola igazgatója
lapunknak ezzel kapcsolatban elmond
ta, hogy az intézmény tangaz
daságában 2003. óta müködik a tejfel
dolgozó üzem, amely 40 millió forin
tos költséggel valósult meg az ún.
kecsketenyésztési programon belül. A
beruházást a földművelésügyi minisz
térium és a Békés Megyei Terület
fejlesztési Tanács, valamint a szak
képzési alap támogatásával valósítot
ták meg.

- Az üzemnek és a mellette felépült
állattartó telepnek hármas funkciót
szántunk: legyen oktatóhely, bemutató
üzem, és telmeljen is. A sajtüzemben
kecske, juh és tehén tejet dolgoztunk
fel. A kormányzati megszorító
intézkedéseknek köszönhetően és



Szeméttelep a Hősök útja végén
Az önkormányzat idehordta a szemetet,

de az osztályvezető a lakosságot okolja...

2008. április

Némi cinizmussal azt
mondhatnánk, hogy az
önkormányzat új szemét
telepet hozott létre a
Hősök útja, pontosabban
a Hunyadi utca végén.

A környéken lakók
úgy tudják: több, mint
egy éve hordják a szeme
tet a Gyomaszolg Kft.
autói erre a területre,
melynek szomszédságá
ban például Szarka Zsolt
gazdálkodó lovaspályája
van. Eleinte levágott
gallyakat, kaszált fUvet és
egyéb növényi hul
ladékot hordtak a terület
re, ám az utóbbi időben

már építési törmelék és
háztartási hulladék IS

díszíti a tájat.
Fábián Lajos a

Gyomaszolg Kft. igaz
gatója lapunknak el
mondta:

- Nem igaz, hogy a
Gyomaszolg hordja oda a
szemetet. Az önkormány-

zat a közmunkásokkal
végzett parkgondozások
és liget-takarítások során
képződött zöldhulladékot
szállítja ki erre a terület
re. Az egy más kérdés,
hogy immárom a lakos
ság is odahordja a szeme
tét - tette hozzá Fábián
Lajos, aki Szujó Zsolt
hoz, az önkormányzat
műszaki osztályának
vezetőjéhez irányított.

Szujó Zsoltnak szem
mel láthatóan fájdalmat
okozott a kérdésünk a
város által létesített
illegá lis szemétteleppel
kapcsolatban. Szujó osz
tályvezető megjegyzé
seket tett újságunkra,
ezért abban maradtunk,
hogy írásban megküldi
válaszát. Íme a magya
rázat:

A Hunyadi utca végén
több év alatt zöld hul
ladék lerakat alakult ki.
Önkormányzatunk ezen a

Szó-Beszéd

területen halmozta fel a
köZ/nun/w program kere
tében végzett munkák
után keletkezett újra
hasznosítható zöldhul
ladé/wt. Ezen anyagok
ból aprítás t és kezelést
követően komposzt, nye
sedék (l1wlcs) készíthető.

melyből aligetek sétá
nyait, virágágyak előké

szítését tudtuk elvégezni.
A zöldhulladék táro

lására használt területen
azonban a lakosság
illegális hulladéklerakót
alakított ki, ahol mára
jelentős mennyiségíí tele
piitési szilárd hulladék
halmozódott fel.

A területet rendezni
fogjuk, az illegálisan
elhelyezett települési hul
ladékot elszállítjuk, a
zöldhulladékat pedig
egyéb módon hasznosí
tani fogjuk írta
válaszában Szujó Zsolt
osztályvezető.

5

Sötét van...
Panaszos levelet kaptunk a

Gyomaendrődi Ipari Park területén
működő egyik vállalkozástól, a Róza
Papírdobozgyártó Kft.-től. A cég az
egyik elsőként betelepülő volt a nagy
csinnadrattával átadott ipari parkba,
ám nehezményezik, hogy a park min
den része fényárban úszik esténként,
ám éppen az ő üzemük előtti

lámpaoszlopokon nincs közvilágítás.
Megkeresték panaszukkal Fábián
Lajost, az ipari park igazgatóját, aki
már többször is ígéretet tett, hogy
világítást csinál a Róza Kft. előtt is.

A dolgozók szerint különösen téli
délutánokon és kora reggeleken volt
körülményes a sötétség, ugyanakkor a
gabonatároló cég - mint írják levelük
ben - olyan fényben és pompában
tündöklik, hogy az embemek az az
érzése, hogy az már egy másik ország
ban van ...

Fábián Lajos ezzel kapcsolatban
először azt mondta, hogy oda tettek
világítást, ahol termelés folyil<... Ezt a
megjegyzést nem értettük, hiszen a
papírdoboz-üzem is termel. Fábián
aztán megjegyezte, hogy hiába ten
nének égőt a Róza Kft. előtti karókra,
attól még a cég udvarában nem lesz
fény... (?!)

Az ipari park igazgatója később

elárulta, hogy már másfél hónapja szólt
az áramszolgáltató cégnek, de ő azt
tapasztalta, hogy az áramszolgáltató
malmai lassan őrölnek. Amúgy pedig a
közvilágítás nem kevés pénzbe kerül 
tette hozzá.

PVC 650 Ft/m2 ártót,
1-4 méter szélességben!

TAPÉTA 500 Ft/tekeres ártól
kapható!

A PVC házhozszállítása megoldható!
Gellai Miklós' Gyomaendrőd, Fő út 29.

Telefon: 66/285-392

Régi bútorokat,
használati tárgyakat

vásárolok!
Készpénzben

a helyszínen fizetek I

Telefon: 30/9·533·594

ÚJ GUMIABRONCSOK
árusítása mindeníéie gépjárműhöz.

Szerelés, javítás, centírozás!

Katona György gumijavító

Gyoma. Bajcsy u. 107.
Teleíon: 66/285-127
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Főzésre lehet pályázni

Vezető tavaszi-nyári

SHOll papucsok
széles választékban!

Egészségügyi végzettséggel
rendelkező alkalmazottat keresünk!

Érd. személyesen az üzletben vagy telefonon:
Gyomaendrőd, Kossuth u. 8.

Telefon: 66/280-258

Emlékművek

épülnek
A Gyomai Szülőföld Baráti Kör a

kommunizmus áldozatai és üldözöttei
emlékére emlékművet állítana. A helyi
civil szervezet kezdeményezésével a

városvezetéshez fordult.
Az emlékmű egy csepp formájú

mészkő tömbre helyezett márvány
táblából állna. Ennek elkészítéséről a
civil szervezet gondoskodik, ám az
emlékmű elhelyezéséhez, a terület
előkészítéséhez az önkormányzat segít

ségét és anyagi támogatását kérik.

A Gyomai Szülőföld Baráti Kör a
Szabadság téren, a Holler és az autóbusz

állomás közötti területen szeretné felállí
tani az emlékművet. A képviselő-testület

támogatja a baráti kör kezdeményezését.

A régi külterületi iskolák emlékének
megőrzését kezdeményezte az Endrődiek

Baráti Köre, amely ez ügyben kérelem

mel fordult az ön.kormányzathoz.
Kezdeményezésük alapján az endrődi

városrészen a még meglévő isko

laépületeket emléktáblákkal jelölnék

meg. Terveik szerint ez év tavaszán

táblát helyeznek el a Szarvasvégi iskola,

a Nagylány iskola, a Polgári iskola, a
Gyomavégi-, az Újtelepi-, és aMirhóháti
iskolák falán. A kezdeményezésről

tájékoztatták az épületek jelenlegi tulaj
donosait és megkérték hozzájárulásukat
a táblák elhelyezéséhez. Mivel a

Mirhóháti iskola épületét már lebontot
ták ezért ennek helyén egy oszlopon

helyezik majd el az emléktáblát.

teljes márkakínáiat!

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

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

Körösi Weekend
l1orgász-, hobby-, és kempingszaküzlet

HORGÁSZFELSZERELÉSEK

élelmezésvezetőivel is. Az előzetes

megbeszélések során mindkét iskola
élelmezésvezetője szándékát fejezte ki
a konyhák vállalkozási formában
történő további üzemeltetésére
vonatkozóan.

A konyhák üzemeltetésére egyéb
ként helybeli és vidéki vállalkozások is
érdeklődést mutattak. Az étkeztetésre
járó állami kiegészítő támogatást
egyébként csak önkormányzat kaphat.
Így az esetleges vállalkozásnak az
önkormányzattal kell szerződést köt
me.

Dr Kreisz Ágnes
állatorvosi rendelő és

Dr. Bubó állatpatika
Mezőberény, Madách u. 10/a.

Nyitva tartás:
hétfő,szerda, péntek:

-...."'-
9-11, 16-19 óra.
kedd,csütörtök,
szombat: 9-11 óra.
Elérhetőségeink sürgős esetben is:

Dr. Kreisz Ágnes
06/30/206-50-50
Markos Csaba
06/30/559-00-09

A rendelői szolgáltatás

RT diagnosztikával
bővült!

A képviselő-testület legutóbbi
ülésén úgy határozott, hogy az önkor
mányzat működési kiadásai nak
csökkentése érdekében a városban lévő

intézmény konyhák működési költ
ségeit csökkenteni kívánja.

Ennek érdekében közbeszerzési
eljárás keretein belül meghirdetik a Kis
Bálint Általános Iskola valamint a
Rózsahegyi Kálmán Általános Iskola
konyháinak üzemeltetését 3 éves idő

tartamra.
Az önkormányzat már hónapok óta

tárgyal erről az érintett intézmények

Indul az újabb
belvízprogram

A SADE - Magyarország Kft. meg
kezdte a belvízelvezető csatornák felújítási
munkálatait, azaz a Belvíz II. ütemet. A
beruházás az alábbi területeket érinti:

l. öblözet: Pásztor J. utca környéke,
Gyomai csatorna rekonstrukció, Ipartelep
és Selyem utca.

2. öblözet: Polányi M. utca, Fazekasi
út, Orgona utca, Endrődi mellék csatorna
rekonstrukció.

3. öblözet: Ságvári - B. Molnár úti
csapadékcsatorna rekonstrukció.

A programban szerepel a Szénáskerti
csatorna rekonstrukciója (Sebes György
utca), a Görbekút-Vidólaposi csatorna kar
bantartása a gyomai temetőig (Rácz Lajos
utca, Selyem utca, Újkert sor, Fő út), a
Hantoskerti holtágon szivattyútelep építés,
a Rév-zugi szivattyútelep bővítése.

A csatornafelújítás keretében az egyes
szakaszokat kikotorják, beton meder
burkolást építenek és a nem megfelelő

átereszek cseréje történik meg. A felújítási
munkák pontos műszaki tartalma a kiviteli
tervekből a polgármesteri hivatalban
megismerhető. A kivitelező a munkák
megkezdése előtt szórólapokkal köteles
tájékoztatni a lakosságot az utcában folyó
ml1nkálatokról, az átereszek (kocsibejárók)
felbontása esetén az ingatlan tulajdonosát
személyesen keresik meg.

A beruházás alapvetően a város belvíz
elvezetésének biztonságát hivatott szolgál
ni. A kivitelező köteles a beavatkozás
elvégzését követően az eredeti állapotnak
megfelelően a kapl1bejárókat helyreállí
tani. Az eredeti állapotról videófelvétel
készü!.
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ASzó-Beszéd gazdahírei Kitekintő
A háromszáz hektáron gazdálkodó

gyomaendrődi Papp István ez év már
ciusában az Új Magyarország vidékfej
lesztési program egyik pályázatának
segítségével modernizálhatta mező

gazdasági gépparkját. A gépvásárlásra
fordított összeg 25 százalékát vissza
nem térítendő támogatástként nyerte
el, a pénz többi részét saját erőből és
hitelekből finanszírozta. Vásárolt egy
Lamborghini traktort, egy utána kap-

Családi Vasárnap
a Dreher Söröző-Étteremben
Április 6.
Póréhagymakrém leves, kijevi szárnyas

filé, burgonya püré, kerti saláta, kinder
tejszelet.

Április 13.
Cssontleves daragaluskával, bajor

csülök, tepsis burgonyával, párolt káposzta,
gyümölcsös túrófelfújt

Április 20.
Tavaszi zöldborsó leves, sertésszelet er
dészlány módra, párolt rizs, káposztasaláta,
ízes palacsinta

Április 27.
Reszelt zöldségleves, rántott csirkemáj,
petrezselymes burgonya, kovászos uborka,
meggyes piskóta

TelefonJfax:66/386-444
Mobil: 20/980-8842, 70/365-5360

880 Ft/adag
Étkezési utalványokat elfogadunk!

csolható vetőgéppel, amely egyben
kijuttatja a műtrágyát is. A be
szerzéshez tartozott még egy vált
vaforgó eke és egy gyűrűshenger is.

- A megnövekedett energiakölt
ségeket is ellensúlyozza a beruházás,
hiszen ez a gépsor, egymenetben több
féle műveletet is képes elvégezni. Az
új gépek nagyobb teljesítményűek és
precízebb munkára képesek - mondta
végül Papp István.

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 képvis,elet: I&~

Kiss Lajosné (Eva) ~0(

Gyomaendrőd, I.-.~J" ,'r
, /-/ .~\
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Tallózás a hazai sajtóból
- Hogyan lett a 22-ből 230, s a

százból nulla? E képletben az előbbi

Magyarország adóssága, az utóbbi a nép
vagyon. A rendszerváltás óta a nem
zetgazdaság összesített adóssága dollár
ban kifejezve mintegy a tízszeresére
nőtt, a profittennelő működő tőke pedig
nagyjából-egészében eltűnt.

- Négy erdélyi család költözött vissza

szülőföldjére november óta Nagy/w

vácsibóI. Önmagában ez nem számot

tevő, ám ez a kis település csak egy a sok

közül. Megindult a vissza vándorlás.

Ügyvédek, akik éve/ág segítették a
Romániából érkezett magyarok lete

lepedését most a visszatelepülésiikben
segítkeznek. Országunk elveszítette

korábbi vonzerejét. Fordul a trend: már

ma is sok magyar vendégmunkást lelni

Romániában, ott tavaly J6 százalékos

vo't a reálbér növekedés.

- Egyre aggasztóbb méreteket öltenek
a vagyoni különbségek Békés megyében
is. A szegényebb társadalmi rétegek és
kistelepülések további leszakadását nem
lehet megállítani. Megyénk településeit
az l főre jutó személyi jövedelemadó
alapján állították sorrendbe. Amegye
városai vannak az első helyen, bár ez
sem igaz! Gyomaendrőd ugyanis a 24.
helyen szerepel. A gazdagsági sorrend:
Békéscsaba, Gyula, Orosháza,
Kardoskút, Szarvas, Mezőhegyes,

Szeghalom, Mezőkovácsháza, Újkígyós,
Békés, Békésszentandrás, Tótkomlós,
Körösladány, Kondoros, Telekgerendás,
Nagyszénás, Lökösháza... Nem írjuk
tovább Gyomaendrőd a 24. megelőzve

Füzesgyarmatot, Battonyát, Ecsegfalvát
és Bucsát.

- Miközben a budapesti árak a New

York-i szint 80 százaléka körül mozog

nak, a magyar fővárosban az amerikai

keresetek egynegyedét viszik haza a bér

ből és fizetésből élők - derül ki a svájci

VBS Bank elemzéséből. A költségvetés
számai alapján az idén sem kerülünk

közelebb a nyugatijövedelemszinthez.



Vegyes átlagfogyasztás: 4,4-7,41/100 km, CO2-kibocsátás: 116-177 g/km. Az
ajánlat 2008. ápriUs1-tólJúnius 30-Ig vagy a készlet erejéig érvényes.• Az ajánlat
a Ford Resta Color 1,25 I és 1,4 Ibenzines modeIJekre érvényes. A részJetekr61
érdeki6djön márl<akereskedésünkben. Az autó Illusztráció.

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

Nézz be hozzánk!
Gyomaendrőd, Fő út 188. TeL.: 66/283-474
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UH ALD
Terranova hőszigetelő redszerek akciós áron!

Weber Terranova 30 év, 30 szín akció! 30 szín a fehér árában!

Aljzatkiegyenlítő 2200 Ft/25 kg. • Emelt minőségü
ragasztó 1050 Ft/25 kg. • Flex ragasztó 2520 Ft/25 kg.

• Extra Flex ragasztó fehér 3600 Ft/25kg.
~rajnk áfás ára
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4. számú élelmiszer üzletünket

~SÁRTÉRI LAKÓTELEPEN
az Üvegház Bisztró mellett!
Családias légkörü új élelmiszer

üzletünkben folyamatosan
me újuló akciós készlettel

, ~ . k kedves vásárlóinkat!

ÁRCIUSTÓl HíRLAP
IS KAPHATÓ!

res e a jó minöségü PRiVÁT
Jelira ú ajátmárkás termékeinket!
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Volt egyszer egy iskola, avagy hamisított iskolatörténet
Hamisításnak minősítik az egykori neves csombordi

agrárlíceumról szóló magyar nyelvű is~{olamonográfia

szerzői a nemrégiben megjelent román nyelvű kiadványt.
1996-ban megjelent az egykori híres, a nagyenyedi Bethlen
Gábor Kollégium fiókjaként a báró Kemény-féle birtokon
létrehozott, csombordi agrárlíceum múltját és szellemét
felidéző"Volt egyszer egy iskola" című kötet. Ebben tanárok
és volt diákok vallottak egykori közösségükról, mindarról,
ami Erdélyben a nagy csombordi családnak nevezett
köteléket létrehozta.

Lényeges része e könyvnek,
hogy 1937-téílI989-ig az összes
osztály névsorát, nemzetiségtől

függetlenül közölte. A 2007-ben
román nyelven kiadott változat
azonban joggal keltett felhábo
rodást, hiszen az eredeti változa
thoz viszonyítva, hamisítás.

ELHALLGATOTT
TÉNYEK

- Pont az a szellemiség hi
ányzik belőle, ami az iskolakö
zösséget összekovácsolta, né
hány elhallgathatatlan történelmi
igazság mellett, az: A fost odat?
o coal? ... "Liceul Alexandru
Borza", című kötet azt sugallja,
hogy tulajdonképpen ez egy ro
mán iskola volt - fejezi ki felhá
borodását Bartók Árpád volt
fllikatanár.

Csávossy György a csom
bordi iskola egykori tanára, ne
ves író és borászati szakember, a
"Jó boroknak szép hazája Er
dély" című borászati monográfia
szerzője, aki Cseke Péter egyete
mi tanár, publicistával az 1996
ban kiadott eredeti kötetet szer
kesztette méltatlankodva hívja
fel a figyelmet arra, hogy Fülöp
István egykori aligazgató össze
áJIításától eltérően az idén kia
dott kötetben olyan tanárok val
lanak, akik nevét most hallotta
először, hiszen késóbb az iskolát
összecsapták az enyedi traktoris
kolával, meg a szentkirályi fogya
tékosokéval. Szász József nevét
pedig aki a 400 fajtából álló faj
tagyűjteményt létrehozta, ami a
gazdaság lelkét képezte, meg
sem említik a tanárok között és a
sort folytathatnánk. A véndiákok
vallomásai közt is csupán két
magyaré szerepel. Mezei Sándor
agrármérnök, neves szakíró és
pedagógus, aki 33 évig volt
igazgató, élete pedig össze
fonódott az iskola történelmével,
éveken keresztül a minisztérium
részéról inspektora volt az ösz
szes erdélyi líceumnak, csupán
az in memoriam fejezetben ka
pott egy oldalt.

Amikor az l960/6 l-es tanév
től Csombordon román tagozat
is indult, majd a szaktantárgyak
kötelező román nyelven való ok
tatásával kapcsolatban 1962-ben
kiadott kormányrendelet után
még egy évig, 1963-ig magyamI
oktattak, ez mind Mezei érdeme.
Az azóta számos néven szereplő

iskola gazdasága államosításkor
átment a kolozsvári Palócsai
kutatóállomás tulajdonába, majd
40 évvel ezelőtt, a megyésítés
idején a balázsfalvi állami gaz
dasághoz, Mezeit akkor is meg
tartották a gazdaság tiszteletbeli
elnökének.

AJÓHISZEMŰSÉG
CSAPDÁJA

A román nyelvű kiadás hát
teréről Fülöp Pista bácsi ekkép
pen vélekedik:

- Tekintettel arra, hogy volt
román diákjaink is szerették vol
na megismerni az iskola történe
tét és tanárainak gazdag, sokol
dalú munkásságát, 2004-ben arra
gondoltam, hogy román nyelven
is ki kellene adni e munkát, bár a
magyar tanárok ezt eJIenezték.
A nyugdíjas román tanárok kö
zül Halalai Ileana és Capaina
Alexandru megígérték, hogy se
gítenek összeállítani a kötetet.
2006-ban elhaJálozott a tanárnő

férje, s a munka egy évig szüne
telt. Megtudtam ugyan, hogy
később folytatták a szerkesztést,
de a közlésre szánt írásokat ne
kem nem mutatták meg. Csodál
koztam azon, hogy miért keriili a
tanárnő a velem való egyezte
tést, mikor megtudtam, hogy a
könyv már nyomdában van. Vé
gül elhozta nekem a megjelent
kötetet, aminek az lett a címe "A
fost odat? o coaP... , liceul Alex
andru Borza". Ezt hamisításnak
minősítettem, mert ez a mező

gazdasági oktatási intézmény 65
évig más neveken szerepelt és
Borzanak semmi köze nem volt
az iskolához. A nevet nemrég
vette fel a csombordi líceum, te
hát szó sem lehet arról. hogy

"Volt egyszer egy iskola, az
Alexandru Borza". A tanárnő az
zal védekezett, hogy az osztály
névsorok 2005-végéig készültek,
s akkor az új név már létezett.
Sajnos a kötetben megtalálhatók
a szerkesztés kezdetén átadott
írásaim és a címlapon a nevem,
mint Halalai Ileana társszerzője

szerepel. Így látszatra én is a mi
nősíthetetlen eljárás részének
tűnök. Belátom, hogy jóindula
tom és jóhiszeműségem csapdá
jába estem, amiért is volt kol
légáim és diákjaim egy része ke
mény bírálattal illetett. Szégyel
lem, hogy nem voltam éberebb
és nem léptem fel határozottan
idejében. Ezért megkövetek min
denkit - mondta Fülöp István.

AZ ENYÉSZET
ÚTJÁN

A nyugdíjas éveiben is
aktív Halalai lleana tanár
nőről, miközben szívélyesen
betessékel lakásába, kiderül,
hogy ő az érem másik oldalát
látja: "Nem írhattam többet,
hiszen nem is ismerem e kort"
- védekezett, hozzátéve: "Meg
történhet, hogy hibáztam, de
nem volt szándékos", fogalma
zott. "Szász Jonos? ő ja, nem
az aki itt szerepel e táblázat
ban?" Az iskola múltjával kap
csolatban kiderül, hogy miután
1967-ben megkapta kinevezé
sét, fokozati vizsgát a csom
bordi iskola történetéből tett.
Miután pedig 1990-2000 kö
zött igazgatója volt a "névte
len" iskolának, l994-ben nevet
adtak neki.

A Bethlen Refonnátus Gaz
dasági Iskola megszületésének
gondolata a két világháború köz
ti időszakra esik, ami 1935 nya
rán Csombordon nyert foganta
tást. Dr. Nagy Endre a téli gaz
dasági iskola igazgatója a követ
kezőképpen ismertette az új in
tézetre váró feladatot:

- Ti, akik itt álltok ma, a Beth
Jen Kollégium legifjabb gyenne
kének, e gazdasági és szőlészeti

iskolának új épülete előtt (két és
fél hónap alatt tető alá hozták),
kelt hogy· érezzétek, hogy nem
kövekből, téglából, cementból,
fából vagy üvegból van összetéve,
hanem ennek a nemzetnek a lelke,
az anyaföld és annak népéhez
kapcsolódó szerelme öltött testet
az épületben.

Az iskola pedig a báró Ke
mény Árpád-féle birtokon, a
mindinkább fellendülő gazda
körök számára elkezdte a jól
képzett vezetők sorát ontani.

Kónya Tibortól, a nagyenye
di Bethlen Gábor líceum isko
lalelkészétól tudjuk, hogya csom
bordi iskolát bár a refonnátus
püspökség visszaigényelte, mind
máig nem történt előrelépés. A
hanyatló iskolában az autósz
erelői, kereskedelmi szakok mel
lett egyetlen líceumi osztály a
környezetvédelem.

A gazdasági részt felszámol
ták, a borospince hordóit szétver
ték, a vinotékát elszállítottálc A
Kemény-kastély, valamint annak a
mosókonyhaként is használt ká
polnája az enyészet martalékává
válik, a kultúrműsorok színhelyéül
szolgáló nagyterem padsorait
eltüzelték... Tamás András

(Nagyenyed)
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Tisztelt (Banán)köztársasági Elnök Úr!
2008. április

Néhány hónappal ezelőtt Ön
azzal nyugtatgatta az illegitim
kormányt és Országgyűlést 
nem beszélve a TV előtt butulók
sokaságáról -, hogy a Sándor
palota ablakából messze ellát.
AITól is beszélt, hogy milyen
káros az Árpád-sávos zászló, a
Magyar Gárda mint "félkatonai
szervezet" megjelenése, és rövi
desen következik a jogállamiság
próbája. Akkor is, és ma is fél
revezetőnek taIio(tta)m az Ön
megnyilatkozását. Egy tehetet
len köztársasági elnök probléma
megkerülő manőverének.

Azóta pedig történt egy és
más. Bepárásodott a Sándor
palota ablaka, vele együtt pedig
az Ön szemüvege is. Nem akarja
meglátni, hogy az országban
leleplezetlelmé vált a diktatúra,
kiépült a rendőrállam, sőt Ön
tevékenyen, személyesen részt is
vesz az alkotmányosság meg
tiprásában.

Március IS-én bevezették a
nép nélküli népünnepélyt, kato
nai tiszteletadás mellett parádé
zott a kicsutakolt lovaknak,
Gyurcsánynak és a nemrég min
den tekintélyét elvesztett
Loml1ici Zoltán bukott főbíró

nak. Eközben akordonokkal
törvényellenesen kirekesztett, és
több ezer rendőr által félrelökött
tömeg azt skandálta: "haza
árulók, gyilkosok, gazemberek,
hülyék!".

Azt sem tetszett észrevenni,
hogy a Nemzeti Múzeutnl1ál és a
Petőfi-szobornál az In-kal
Security zsoldosai motozzák az
ünnepelni vágyó embereket.
Lehet, hogy észrevette vagy hal
lott róla, de a csatomamédia
káros szokása Öme is ráragadt,
ezért mint köztársasági elnök
nem szólalt meg, hagyja, hogya
valóban félkatonai szervezet láb
bal tiporja az Alkotmányt, veszé
lyeztesse Magyarország szuve
renitását és tömegével kövesse
el a bŰncseJekményeket. Azért
sem emelte fel a szavát, hogy
Demszky Gábor beszédében
nyíltan provokálta a magyar
lakosságot.

És itt, ehelyütt szükséges
Ölmek néhány kérdést a nyil
vánosság előtt feltenni:

Akkor is elhallgatta volna a
felháborító törvénysértést, ha a
kedves feleségét motozgatta
volna az In-kal Security, vagy ha
a maga unokájának a
cumisüvegét akarták volna
elkobozni a törvény által fel nem
hatalmazott - talán börtöntöl
telék - pribékek?

Ön is azzal éli egyet, hogy
nem kell valódi rendszerváltás?
Magyarországon Ön szerint is
egyenlő a közteherviselés?

Jöjjön Szabolcsba Demszky
vel, sőt a Gyurcsányi-klánnal
együtt és cserélje el a jövedelmét
az itt élő nyugdíjasokkal '
Bizony sok szocialista gazem
berrel együtt Demszky is nagy
bajban lenne, ha az adóhatóság
elvégezné gyors meggaz
dagodásának vizsgálatát. A
vörös-liberális "Budapest
hercege" ugyanolyan közutálat
nak örvend, mint a politikai elit
egésze. Figyelmeztesse őt, hogy
a következő beszédét tartsa meg
otthon, a családja előtt, és
közönségnek hívja meg a
körömletépők és ÁVH-sok máig
köztünk élő és közhatalmi pozí
cióban lévő ivadékait.

Elhisszük, hogy Önök nem
érdekeltek egy valódi rend
szerváltásban. Önök akarták,
hogy így legyen, rendszerváltoz
tatásnak hazudták a kommunista
hatalom átmentését.

Vagy vitatni meri, hogy gaz
dasági, politikai és morális
csődbe jutott az ország
Köztársasági Elnök Úr?

Ha szemüvegéről letörli a
homályt, füléből pedig kiveszi a
flildugót, akkor látni és hallani
fogja, hogy a pénzügyi válság
egyre hangosabban kopogtat az
ablakon, ráadásul egyenesen az
argentín államcsőd irányába for
dult az ország hajója. Hol él
maga Elnök Úr ? Nem hallja,
nem látja, nem olvassa, hogy az
Ön ,,(banán)köztársaságában"
megerőszakolják, gyilkolják az
idős embereket és a papokat,

verik, megalázzák a tanárt az
iskolában, agyonverik a köte
lességét teljesítő doktornőt,

meglincselik az áliat!an magyar
embert majd milliárdos
kártérítésért perelnek a cigány
gyilkosok, gazemberekhez
illően, hamis tanúként hazudoz
nak a rendőrök egy-egy bírósági
tárgyaláson és még a kor
mánykoalíció alig egyszázalékos
pártjának elnöke is csak csalás
sal képes megszerezni pártja
vezető pozícióját?

A TV híradók első fél órája
arról szól, hogy mennyit lopott a
konnány, melyik kormánytagot
vagy koalíciós páli tagját milyen
pénzügyi visszaéléssel gyanú
sítják, melyikük mit vall az
előzetes letartóztatásban. Az
Önök hőn áhított "rendszer
váltásának", a "Nemzeti"
Kerekasztal és a rózsadombi
paktum aljas hazaálllJásának itt
van a hordaléka. Büntetlenül el
lehet csalni a választásokat
csakúgy, mint a köztársasági
elnök választást. Nem szégyelli
magát, Köztársasági Elnök úr?
Ön nem saját érdemei vagy a
civilszervezet lobbizása szerint
lett köztársasági elnök, hanem a
nemzetáruló megélhetési poli
tikusok gyomorforgató parla
menti báttéralkujának a "ter
méke"l Szokott Ön néha napján
tükörbe nézni? Ki néz vissza
onnan magára?

Nem kellene lemondania
azok után, hogy az állami dijak
átadásakor szorongatta annak a
Gerő Andrásnak a kezét, aki
Friderikusz műsorában Önt szó
szerint "szar alaknak" titulálta, a
Művészetek Palotájában pedig
személyesen díszelgett annak a
miniszterelnöknek a hazudozá
saihoz, aki minden jogtudós
szerint népellenes bűncselek

ményre adott utasítást 2006.
október 23-án?

Ön azon sem szömyülködött
el, hogy a Nemzeti Ban.k elnöke
a napokban pénzügyi helyzetünk
ellehetetlenülését összefüggésbe
hozta a pártok által elkövetett
rendszeres korrupcióval, az

ellenőrizetlen pártkasszákkal, a
minden napos rablásokkal?

Kinek az érdekét képviseli
Ön, dr. Sólyom László köztár
sasági elnök úr?

Mit kell még csinálni a
Magyar Köztársaság Alkotmá
nyával ahhoz, hogy az Ön - mint
az alkotmányosság legfőbb

őrének - ellenőrző feladata, bea
vatkozása életbe lépjen? Milyen
szintig kell még kifosztani az
országot pártköntösbe bújt(atott)
köztörvényes bűnözőknek

abhoz, hogy Önt, az Ország
gyűlés feloszlatására, új válasz
tások kiírására ösztönözze? ..

Hol van a jogban az a határ,
amikor a (bal1án)köztársaság
elnökeként bíróság előtt kell
felelnie az Alkotmányban foglalt
kötelezettségeinek elmulasztása
miatt? Meddig végezheti bŰn

pártoló módon felületesen, a
köztársasági elnöki legfőbb

közjogi méltóság szerepét meg
gyalázó "munkáját"?

Meddig hazudozhat a ma
gyar választópolgároknak dr.
Sólyom László, a Gyurcsányi
rezsim bábja? Meddig
hálálkod ik az Önt teljesen
törvénytelenül hatalOlma segítő

külföldi érdekeket nyíltan
képviselő SZDSZ-nek és Fidesz
nek?

Ön személyesen felelős a
kommunista diktatúra vissza
jöveteléért, a rendőrállam

kialakulásáért és az In-kal
Security által nap mint nap
gyakoro lt fegyveres megszál
lásért. Ne hazudozzon tehát
tovább demokráciáról, jogál
Jamiságról, mert ha Magyar
országon az lenne, no meg
tisztességes bírói ítélkezés,
akkor Önnek Gyurcsányiékkal
együtt börtönbe kellene vonul
ma...

Elnök úr: lépjen le, oszlassa
fel az Országgyűlést, és írja ki az
előrehozott választásokat!
Legalább egyszer tegyen jót a
hazájával és legyen méltó meg
bízatásához!

Völgyházi Béla
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. . ENDRŐDI FEJEK 1929-BŐL' .
Szerkesztőségünk birtokába került egy 1929-ben Békéscsabán kiadott könyv, melynek címe Békésmegyei Fejek. Gergely

Gábor Arnold szerkesztőBékés megye 18 településének, köztük Endrődnek és Gyomának gyűjtötte egy kötetbe
a közéletben tevékenykedő polgárait. Sorozatunkban városunk egykori nagyjait mutatjuk be. (3. rész)

Csernus Mihály
apátblébános

1888·ban született Csanádapácán.
Iskolai tanulmányait Nagyváradon
végezte. 19 ll·ben szentelték pappá
Kolozsváron. Mint káplán Endrődön,

Szilágysomlyón, Orosházán, Gyulán
és Debrecenben működött, 1920·tól
1922-ig nemzegyűlési képviselő

volt. 1924-ig endrődi plébános,
1924-ben pedig apátplébánossá
nevezték ki. Kitűnő egyházi zenész
és zeneszerző. Számos fővárosi és
debreceni napilap munkatársa.
Tagja a vármegye törvényhatósági
bizottságának, a népoktatási
bizottság elnöke, a Vöröskereszt
helyi alakulatának elnöke, a kato
likus legényegylet díszelnöke, a kat.
férfiak szentkorona szövetségének
választmányi tagja.

Kalmár Bálint
takarékpénztár igazgató

1864-ben született Endrődön. Iskolai
tanulmányait Budapesten és
Szarvason végezte, azután a pénzin·
tézeti tisztviselői pályár lépett és 1923
óta igazgatója az Endrőd·Gyomai

Takarékpénztárnak. A községi
képviselő· testület tagja, valamint a
római katolikus iskolaszéknek és a
község számos társadalmi és kulturális
egyesületének is.

Dr. Hoczmann István
ügyvéd

1879-ben született Nagymihályon.
Középiskoláit Ungváron és Márma
rosszigeten, egyetemi tanulmányait
Budapesten végezte. Pályáját mint
aljárásbíró kezdte Csaczán, azután
törvényszéki bíró lett Rózsahegyen
és Kolozsváron, 1919 óta ügyvédi
gyakorlatot folytat. 1925 óta pedig
Endrődön működik, mint ügyvéd.
1916-ban hadbavonult, az orosz
harctéren teljesített szolgálatot. Az
oláh megszállás alatt hazafias mag
atartása miatt letartóztatták és
hosszas szenvedés után sikerült
csak kiszabadulnia. Tagja a község
képviselő-testületének, a Bün
tetőügyi Közlöny munkatársa.

Kovács Ferenc
ipartestületi elnök

1886·ban született Endrődün. Ott
végezte iskoláit is. Mint tekintélyes
iparos hosszú időn át választmányi
tagja volt az ipartestületnek, melynek
1928·ban elnökévé választották. A
világháborút az olasz és szerb harc·
tereken küzdötte végig. Kitüntetései:
Bronz vitézségi érem és Károly·csap·
atkereszt. Tagja a község képviselő·

testületének, az Iparos Dalkör elnöke,
az Első Hengermalom igazgatósági
tagja.

Koczkás Sándor
kat. polgári iskola igazgatója

1897·ben született Aradon.
Középiskoláit Aradon és Kalocsán, a
pegagógiumot Budapesten végezte.
Mint tanár 1924-ig Orosházán
működött, azóta igazgatója az endrődi

római katolikus fiú iskolának. Aközsé
gi képviselő· testület volt tagja, az
iskolán kívüli népoktatási bizottság
vezető alelnöke, a római kat. egy·
házközség képviselö-testületi tagja, a
testnevelési bizottság tagja, tanon·
ciskolai igazgató, a Stefánia Anya- és
Csecsemővédő Egyesület választ
mányi tagja, a cserkészcsapat alapító
ja és vezetöje, a Vöröskereszt helyi
fókjának és a kat. népszövetségnek
választmányi tagja.

Kovács Libor
középbirtokos

1875·ben született Endrődön.

Középiskoláit Löcsén és Nagyváradon
végezte. A Katolikus Kör gondnoka,
majd pénztárnoka volt, 1924-ben pedig
elnöke lett. A világháborút a szerb,
montenegrói, olasz és orosz harctéren
töltötte. Kitüntetései: Kisezüst vitézségi
érem és Károly csapatkereszt. Akom
munizmus alatt a halálraítéltek listáján
szerepelt és menekülni volt kénytelen.
Tagja aközség képviselő-testületének,

az endrődi egységes párt elnöke, a
római katolikus egyháztanács tagja.

Dr. Kovács Péter Pál
községi orvos

1869·ben született Endrődön.

Középiskoláit Szarvason, Nagyvá·
radon, Szolnokon és Lőcsén végezte,
azután a budapesti egyetemen orvosi
diplomát szerzett és kellő klinikai
gyakorlat után 1896·ban Endrődön

telepedett le. Itt községi orvos, tár·
sadalombiztosító orvos, a Stefánia
Egyesület vezető orvosa. Aforradalom
alatt a kommunisták menekülésre
kényszerítették, az oláhok pedig
kirabolták. 26 év óta tagja avármegyei
törvényhatósági bizottságnak, tagja a
község képviselő·testületének, Iván
fenéki Ármentesítő Társulat volt alel·
nöke, az endrőd·gyomai tkarékpénztár
volt elnöke, jelenleg vezérigazgatója.

Dr. Izsák Adolf
községi állatorvos

1887·ben született Berettyó
csohajon. Középiskolai tanulmányait
Nagyváradon, az állatorvosi
főiskolát Budapesten végezte. Álla
torvosi pályáját 1912·ben kezdte
meg. Avilágháború alatt az orosz és
olasz fronton teljesített szolgálatot.
Kitüntetése: Arany érdemkereszt. Az
oláh megszállás alatt letartóztatták.
Az izraelita hitközség elnöke.
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Meghurcoltak · 1956 Gyomán és Endrődön

A fényképen Szabó Ernő, Pásztor Béla, Kruchió László és
hátul Bátori Gyula 1990-ben, az üldözöttek összejöveteién

Wat Villamossági Bolt
• Villanyszerelési anyagok
• Izzók, energiatakarékos izzók

• Kéziszerszámok
• Barkácsgépek nagy választékban
• Háztartási gépek és alkatrészek

Gyomaendrőd, Fő út 214.

tanított Romániában. 1927
ben települt át Magyar
országra, Így került Endrődre.

Első felesége 1946-ban
meghalt. Újra nősült.

Endrődön, Kondoros tanyán,
Décspáskomon, Öregszőlőben
tanított, majd abelterületi
iskolában oktatott, s emellett
aktív közéleti tevékenységet
folytatott. 1940-ben a magyar
hadsereggel vonult be
szülőföldjére, Erdélybe. A
háborúban megsebesü It, s
Bécsbe került.

A háborúban főhadnagyi

rangig vitte. Idehaza
színjátszó csoportot vezetett.
1956-ban a Nemzeti Bizott
mány kinevezte a Nemzet
őrség parancsnokának. Egy
nap alatt 190 nemzetőrt állított
csatasorba a fegyveres erők

parancsnoka.
1956 után a hatalom

meghucolta. A párt olyan
véleményt adott, hogy a
község lakossága örömmel
venné, ha Dienes nem
taníthatna többet, sem
Endrődön, sem máshol. Az ő

hazafiasságára a község ifj ú
nemzedékének nincs szüksége
- mondták. Nem is tanított
soha többet, felesége tartotta
el. Elköltözött Debrecenbe.
1991-ben posztumusz rehabi
litálták, a Vértanúk Emlék
érmét kapta meg. Endrődről el
kellett költöznie, Debrecen
ben élt gyermekével 1977-ben
bekövetkezett haláláig.

dr. Weigert József

megszüntette a Békés megyei
Rendőrfőkapitányság, miután
bűnügyi őrizetbe vettélc Ezek
szerint büntetését súlyos
bították, büntetése több lett,
mint hat hónap. Balogh Elek
kereskedő volt, Endrődön a

Lenin u. l7. szám alatt lakott.
Azt, hogy mennyi börtönre
ítélték az embereket, nem
tudjuk. Azzal senki nem dicse
kedett, hogy meddig ült
börtönben. Így az elítélt
halálával feledésbe merült
teljesen az is, hogy 1956.
kapcsán mennyi büntetést
szabtak ki rá. Almá! inkább
mert a Bel ügyminiszté
riumban sok adatot megsem
misítettek. Országosan 18
ezer embert internáltak.

Dienes Izra, tanító is
oroszlánrészt vállalt a forra
dalomban.

1900-ban Ikefalván szüle
tett Erdélyben. E hazafias
szellemű magyar, a tanító
képzőt Kézdivásárhelyen
kezdte és Sepsiszentgyörgyön
fejezte be. Diákként a székely
hadosztály katonája. Göcsön

Gyomára jött dolgozni. Egy
lányuk született. Gyomán az
Ármentesítő Társulatnál dol
gozott, ahonnan 1949-ben
többedmagával elbocsátották.
Ezután a Terményforgalmi
Vállalathoz ment dolgozni.

1956-ban a Nemzetőrség

gyomai parancsnoka. Száza
dos volt, a II. világháborúban
is részt vett. 1957.
februárjában elvitték. Ház
kutatást tartottak nála, de
semmit sem találtak. Hogy az
elhurcolás ideje alatt
Békéscsabán és Gyulán mi
történt vele, arról nem beszélt.
Pestre, a Rab Kórházba
szállították, ahol a verés ek
után gyógyítgatták. Büntető

eljárást indítottak ellene.
Amikor hazakerült már

nem dolgozott többet.
Mezőtúron volt újra a
kórházban. 1959. október 29
én meghalt. Averések
következtében halt meg, a nép
ezt képzelte, ezt adta szájról
szájra. Emlékét - akik
ismerték, szerették
megőrzik.

Endrődön is megalakult a
Forradalmi Tanács. Elnöke
Vaszkó Mihály lett.
Endrődön rend volt, nem
bántottak senkit. Itt is
működött a nemzetőrség.

Egyetlen kommunistának baja
nem esett. Dr. Vhrin Vendel
ügyvédet és Balogh Eleket
közbiztonsági őrizetbe vették.
Balogh Elek internálását

"Kegyetlen bosszút állunk
azokon, akik lázadni
mernek.... " - szól az idézet.

Gyomán egyedül Szabó
Ernő büntetését ismerjük
pontosan, hogy mennyi bör
tönbüntetésre itélték. Kocsis
Gyula és Kruchó László ellen
is indult büntetőeljárás. Kiss
Gábort fegyverrejtegetés
vádjával üldözték és indult
ellene eljárás. Dunavecsére
költözött Gyomáról. De az
üldözés ott is elérte.

A felsoroltak nevét
Szendrey Géza sem említi
írásában, ahol az intemáltak
nevét felsorolta. Ha a hatalom
kevesellte a hat havi
internáiást, akkor büntető

eljárást indítottak.
Kéri László, volt csendőr

nevét az internáltak között
megtaláltuk. Ő ellene nem
indítottak büntető eljárást. A
nemzetőrparancsnok helyette
se volt. közismert, hogy a
nemzetőrség a rend fenntar
tására alakult. Nemzetőrök

voltak: Dancsó Árpád
nyomdai munkás, Kéri Gyula,
aki később külfcildre távozott,
Csapó János 16 éves fiatal,
Józsa Dezső kőműves, Kiss
Imre katona, Koós Bálint és
Homok Ernő, valamint Szabó
Laj os, aki abanknál
dolgozott. Utolsó alkalom,
hogy nevüket megemlítsük.
Ám az is valószínű, hogy még
nem teljes a névsor.

A fegyveres erők parancs
nokának életrajzát, mint igaz
magyar emberét közreadom:

Kocsis Gyula 1900-ban
született Gyomán. Szegeden
érettségizett a Felső Keres
kedelmi Iskolában. Pesten a
Közgazdasági Egyetemre
iratkozott be, de nem fejezte
be. Pesten a Pénzügyi
Központnál helyezkedett el.
193 O-ban kötött házasságot
Horváth Annával. Pestről
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Ötven éves érettségi találkozóra készülnek
agyomai gimnáziumban elsőként éreUségizeUek

Kiváló t rnászaink ere

A Rumba Táncklub versenyzői

a hazai bajnokságok mellett nagy

figyelmet fordítanak a nemzetközi

szerepvállalásra is. Teszik ezt azért,

mert a nemzetközi mezőnybenelért

eredmények mérvadó súlyúak a

táncosok felkészültségében a

sportág világméretl elterjedtsége,

népszerűsége, és dinamikusan

emelkedő színvonala miatt.

A klub táncosai közül elsőként

Gombkötő Imre és Malina Andrea

a szlovákiai Rozsnyón versenyzett

nemzetközi mezőnyben, ahol

kevéssel lemaradva a döntőről a

hetedik helyen zárt. Március elején

a szerbiai Szabadkán megrendezett

Fiesta Open nemzetközi táncver

senyről viszont már éremmel tértek

haza a Rumba Táncklub ver

senyzői. Junior Ikorosztályban

Kulik Andor és Paróczai Zsófia

basic programmal második, míg az

open programmal harmadik

helyezést ért el. A junior II kor

osztály basic versenyét Palercsik

Dávid és Kovács Ida győzelemmel

zárta.

Az ifjúságiak latin open

versenyében Perei Péter és Sárközi

Noémi nyolcadik helyezést ért el.

Az IDSF Open hatvan párból álló

standard versenyében Gombkötő

Imre és Malina Andrea ered

ményével a tizenkettes középdöntőt

közeIíthette meg.

Rumba
tisztelette! adózunk elhunyt

osztálytársaink, azok

közvetlen hozzátartozói - 8

férj hunyt el -,valamint

tanáraink emlékének. Ezt

követően röviden minden

ki beszámol életének

alakulásáról az eltelt 50

évben, különösképpen az

utóbbi években.

Az osztálytalálkozók

hagyományos programja a

találkozó előtti napon az

elhunyt 4 fő osztálytársuk

és 8 tanárjuk sírjának

megkoszorúzása, a gyo

mai, endrődi, a békés

csabai, csanádapácai és a

szegedi temetőkben 6-8 fő

részvételével.

Tervezik, hogy a

korábbi találkozók fénykép

anyagaiból egy jubileumi

tablót állítanak össze, amit

a gimnáziumban helyeznek

majd el. A 69-70 éves

öregdiákok rendezvényük

kel, mint a szervezők

elmondták, példát akarnak

mutatni az összefogásból,

egymás, tanáraik, iskolá

juk, az életbe útnak indító

községük-városuk megbe

csüléséből, az elhunytak

iránti tiszteletből a jelen- és

az utókornak egyaránt.

Jenei László

követő évek
rendszeresen
az érettségi

érettségit
folyamán
megtartotta
találkozóit.

A 40 éves találkozón a
még élők - I fő kivételével
- részt vettek, de akkorra
sajnos már két osztály
társuk meghalt. 2006-ban
és 2007-ben további I-I
osztálytársuk is meghalt,
ezért az 50. jubileumi
osztálytalálkozón 28
"öregdiák" részvételére
számítanak az osztály ta
lálkozó szervezői.

Minden remény meg

van arra, hogya találkozón
részt vesz a tanárok közül a

legidősebb, a 90 éves

Dombos Laci bácsi,
valamint Solymosi
Jánosné tanárnő, akí a
legrégebben, a volt
gimnáziumi tanárok közül
1955-től nyugdíjazásáig,
fáradhatatlanul munkál
kodott az iskola fenn
maradásáért, jó hírnevének

megalapozásáért.

Az osztály találkozó
mindenkit érintő program
jára ez év május 17-én

kerül sor. A gimnázium
előtt készülő közös fény
kép után a program
gimnazlumi osztály ter
münkben folytatódik, ahol
a hagyományokhoz híven

A gyomai gimnázium,
mai nevén Kner Imre
Gimnázium és Szakkö
zépiskola létrehozása
1954-ben jelentős esemény
volt, az akkor még Gyoma
község, mint járási
székhely, de a járás többi
községeinek életében is.

Az induláskor csak egy
osztályban kezdődött meg
a tanítás, majd a következő

évben már három osz
tályban tanultak elsősorban

a gyomai, endrődi, déva
ványai, hunyai, ecsegfalvi
általános iskolát végzett
tanulók.

A következő években
az iskola úgy a tanárok,

mint a tanulók létszámában
jelentős fejlődésen ment
keresztül, igazodva a
társadalom igényeihez
különböző szakmai terüle
ten kezdte el az érettségi t is
adó szakképzést is.

Az iskolából számos
olyan diák került ki, akik a

gazdasági élet, az iroda

lom, tudomány, művészet

és egyéb területeken
országosan IS jelentős

eredményeket értek el,
öregbítve iskolájuk, váro
sunk hírnevét.

Az 1958-ban elsőként

érettségízett 32 tanulót
számláló osztály az

Március 15-én Kiskunfélegyházán rendezték meg
az Országos Diákolimpiai Elődöntőt, amelyre a Kiss
Bálint általános iskola tornacsapata is nevezett. A
résztvevő hét csapatból három jutott tovább. Felső

tagozatos tomászaink: Bela Zoltán, Homok Imre,
Kovács Zsolt, Kovács Bence, Pohw-elec Csaba és
Bujdosó György. Az alsó tagozatos tornászaink:
Kriszt Márton, Kovács József, Kovács Róbert,
Kovács lÍron, Tóth Bálint, Bárkai Zsolt és Gácsi
Benede/c Nagyszerű teljesítményüknek köszön
hetően továbbjutottak az Országos Diákolimpiai
Döntőbe, Pécsre. Gratulálunk kiemelkedő ered
ményükhöz!
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HÁZ, lAKÁS

Gyomán 3 szoba összkomfortos
családi ház nagy portával eladó.
Irányár: 9,6 millió Ft. 66/285-510

3 szoba összkomfortos ház, a Fő

úthoz és a vasúthoz közel, 130 m'-es
telken, fúratt kúttal eladó. Irányár:
12,5 millió Ft. Érd.: 20/488-4899

Endrődön a Fő úton 4 szobás,
tetőtérbeépítéses családi ház, alsó
épülettel, garázzsal, ipari árammal,
rendezett kis udvarral eladó. Érd.:
30/525-6611

Gyomán, 4 lakásos társasházban
l. emeleti, 72 m'-es lakás garázzsal
eladó. Irányár: 8 millió Ft. Érd.:
30/558-1182

Öregszől őben, a kondorosi
kövesút mellett 1,5 szobás
parasztház, komfort nélküli, gazdál
kodásra alkalmas épületekkel,
lakható melléképülettel, garázzsal
eladó. Vezetékes víz az udvaron, ásott
kút, villany, telefon. Érdeklődni:

30/595-5045
Endrődön konvektoros, beépített

verandás szoba-konyha-nappali
furdőszobás ház eladó. Irányár: 2,8
millió Ft. Érd.: 301972-1443

Endrődön összkomfortos pa
rasztház és még sok minden eladó.
Érd.: 70/219-8780

Gyomán a Hunyadi u. 17. sz.
alatti 2 szoba, összkomfortos
parasztház eladó. Hitel átvállalás
lehetséges, hitel ügyintézés ugyanitt.
Irányár: 6 millió Ft. Érdeklődni:

70/632-0070
Gyomán a Hunyadi u. 10/ l. sz.

alatti 3 szobás, összkomfortos ház
eladó, lakótelepi lakás csere is
érdekel értékegyeztetéssel. Irányár:
12 millió Ft. Érd.: 20/242-2575

Gyoma központjában, csendes
helyen, 2 szobás, ebédlős,

összkomfortos családi ház azonnal
beköltözhetően eladó. Érdeklődni:

30/366-7044
Gyomán a Gyóni G. u. 22. sz.

alatt ház eladó. Ugyanitt Lada 1200
as jó műszaki állapotban eladó. Érd.:
20/942-8257,30/571-5298

Gyomán a Gyóni G. u. 17. sz.
alatt 2 szobás ház alsóépülettel, nagy
portával eladó. Irányár: 3,5 millió Ft.
Érd.: 30/577-6623

Gyomán a Bajcsy Zs. u. 1/3. sz.
alatt 95 m'-es, padlásszobás ház
eladó. Irányár: 8 millió Ft. Érd.:
30/9584-793

Endrődön új építésű kétszintes
100 m'-es családi ház kis portán,
csendes helyen eladó. Irányár: II
millió Ft.'Érd.: 30/618-1876

A Napkeleti utcában 2 szobás,
gázfUtéses családi ház nagy telekkel,
melléképülettel eladó. Irányár: 3,8
millió Ft. Érdeklődni: 30/230-7967,
62/442-858

Gyomán, az Arany 1. u. 16. sz.
alatt 4 szobás,összkomfortos ház
eladó. Érd.: helyszínen.

Endrődön a Zrinyi u. 3. sz. alatt 2
szoba összkomfortos kertes ház
eladó, kisebb házat beszámítok.
Irányár: 5 millió Ft. Érdeklődni:

70/273-4406

Eladó Gyomán, a Liget
Gyógyfürdő melletti Termál
Panzió, tulajdonostól. Üzlet
rész átruházás lehetséges, így
a vétel illetékmentes! Irány
ár: 28 millió Ft. Telefon:
20/9342-171

Gyomán a Kőrös sor 2. sz. alatt 2
szobás összkomfortos családi ház
rurott kúttal, szennyvízcsatomával, a
holt Körössel szemben, fürdőhöz

kőzel eladó. Irányár: 7 millió Ft. Érd.:
70/275-8736, 20/981-0505

Öregszőlőben a Szőlőskert u. 18.
sz. alatti 2 szobás, verandás ház
újonnan kialakított ftirdőszobával,

beköltözhető állapotban eladó. Érd.:
66/280-191,20/490-7557

Gyomán a fürdőhöz közel 3
szobás ősszkom fortos ház gáz és
vegyestüzeléssel, ipari árammal,
nagy műhellyel eladó. Irányár: 12,5
millió Ft. Érd.: 30/425-3 J2I

A Polányi M. u. 75. sz. alatt
parasztház eladó. Érd.: 70/517-7123

Endrődön családi ház eladó
(Rídegváros). Irányár: 2,5 millió Ft.
Érd.: 30/275-8504, Micsurin u. 28/1.

Gyomán a Bocskay u. 17. sz.
alatt 3 szobás összkom fortos ház
eladó. Irányár: 10,5 millió Ft. Érd.:
20/431-3818

Gyomán, a Hunyadi u. 59. sz.
alatt 3 szobás összkomfortos
parasztház sürgősen eladó. Irányár:
6,5 millió Ft. Érd.: 30/545-6981

Gyomán felújításra varo
parasztház eladó. Gáz bevezetve, viz
az udvaron, kővesút. Irányár: 2,5
millió Ft. Érd.: 70/418-6212

Gyomán a Liszt F. u. 2. sz. alatt
összkomfortos kockaház mellék
épülettel, garázzsal elaó. Lakótelepi
lakáscsere is érdeke\. Irányár: 8
millió Ft. Érdeklődni: 70/368-7774

Magtárlaposon duplakomfortos
sorház eladó, 140 m', garázs. Irányár:
15,5 millió Ft. Érd.: 701932-5645

Gyomán a Zrínyi u. 115. sz. alatt
ház eladó. Érd.: 701327-4389,
20/2 I9-4079

A Vásártéri Itp.-en hőszigetelt,

felújitott, 3 szobás, 74 m'-es erkélyes
lakás eladó. Irányár: 8,5 millió Ft.
Érd.: 30/748-6630

A Vásártéri Itp.-en 2 szobás lakás
hosszú távra kiadó. Érd.: 66/284-327

Vásártéri Itp.-en földszintes, 2
szobás, erkélyes lakás, eredeti, de

megkímélt állapotban eladó. Érd.:
66/282-982, 30/513-6057

A Vásértéri Itp.-en földszinti 1,5
szobás lakás eladó. 70/366-281 J

Gyomán a Hősök ut 105. szám
alatti összkomfortos ház eladó.
érdeklődni a helyszínen 15 óra után
vagy a 30/654-50 JO-es számon
egész nap.

Gyomaendrődön, az Október 6.
ltp-n, 59 m'-s, 2 szobás, erkélyes,
nagy konyhás, gázfűtéses, csodálatos
panorámás, tulajdoni lakás a Lidl
áruház kőzvetlen szomszédságában
olcsón eladó. Irányár: 6,7 millió Ft.
Érd: 30/324-1512

OJ.--tóber 6 Itp.-en földszintí 2
szobás lakás eladó. Irányár: 6,5 millió
Ft. Érd.: 66/284-140

KERT, TELEK
Gyomaenclrődön a Harcsás

zugban 500 négyszögöl szántóföld
eladó. Irányár: J00 ezer Ft. Érd.:
30/230-7967, 62/442-858

A Kecsegés-zugban 967 m'
vízparti telek hétvégi házzal, stéggel,
horgászati joggal eladó. Irányár: 5,5
millió Ft. Érd.: 70/388-9007

A Bónom-zugban vízparti telek
eladó. Irányár: 1,6 millió Ft. Érd.:
66/285-392

Szántóföldet bérel nék Gyoma
endrőd környékén. Érd.: 301913-5718

Szarvason, Nyúl-zugban 1400
m'-es telken, kétszintes nyaraló
vízparthoz közel sürgősen eladó.
Irányár: 3,8 millió Ft. 30/4999-921

A Kecsegés-zugban 960 m,_es
gyümölcsöskert horgászati Joggal
eladó. Irányár: 2, I millió Ft. Érd.
661386-808

A Pocosban 1100 m' kert, kis
faházzal, fúrott kúttal eladó. Irányár:
300 ezer Ft. Érd.: 66/284-242

Gyomaendrődön szántóföldet
bérelnék. Érd.: 30/968-2325

MUNKÁT KERES, KíNÁL
Kertek, udvarok szántása,

marása, egyengetése. Telefon:
66/386-053

Veszélyes fák kivágása, tüzifa
felvágása, elhanyagolt kertek, porták,
telkek gondozását vállalom. Érd.:
70/283-0347

Takarítást, vasalást vállalok.
Érd.: 20/219-4079

Korrepetálás, felzárkóztatás,
fejlesztő foglalkozások, tehetség
gondozás ált. iskolásoknak. Iskolai
dolgozatlapok, versenytesztek meg
rendelhetők. Érdeklődni telefonon:
30/856-3218

Gépelést, szövegszerkesztést
vállalok. Érd.: 30/37) -7784

Felszolgáló, pultos lányokat
májusi kezdéssel felveszünk. Érd.:
30/9439-576

Nyugdíjas nő kereskedelemben
munkát vállalna, ugyanitt jó állapotú
Babetta eladó. Irányár: 25 ezer Ft.
Érd.: 30/683-9926

Teraszok, lépcsők, ftirdőszobák,

konyhák, nappalik hidegburkolását
vállalom. Nagy tapasztalattal,
hozzáértéssel, elérhető áron. Fehér
Attila: 30/360-8128

Könnyebb fizikai munkát, kerítés
javitást, hegesztést, festést, kerti
munkát, fűnyirást vállalok. Érd.:
30/613-9027

EGYÉB
Láncfűrész, hordók, kaktuszok,

régi bútorok, babakocsi, Lada és
Trabant alkatrészek, vasvályúk,
vashordók, gázfőző, üstök, mérleg,
terl11ényzsákok, búvárszivattyú,
varrógép stb. eladó. Érd.: 66/436-086

Méhek rakodókaptárban NB
kereten, 38 család eladó. Érd.:
70/774-3454

Baby-top kétfunkciós, téliesit
hető babakocsi, esővédővel, táskával
eladó. Irányár: 18 ezer Ft. Érd.:
70/703-0833

Méhek, mézes kannák eladók.
Érd.: 301322-0818

Komplett mosogatótálcás kony
haszekrényt keresek, újszerü
állapotút. Ugyanitt tálalószekrény (3
részes), üvegasztal 6 székkel hibátlan
állapotban eladó. Érd.: 70/265-7670

Használt, jó állapotban lévő FÉG
konvektorok eladók. Érd.: 30/493
5950

Konyhabútor, gáztüzhely, auto
mata mosógép, vitrines szekrény,
étkczőasztal 4 székkel, 2 fotel,
lemezjátszós rádió, varrógép eladó.
Irányár: 1,5 ezer Ft-tól. 66/284-775

Kétrózsás gáztűzhely palackkal
együtt eladó. Irányár: II ezer Ft.
Érd.: 66/386-954

Ónémet stílusú szekrény, ágy,
kredenc, kerti utánfutó, önetetők,

itatóvályúk, 4 db II kg-os PB
gázpalack, 17 kW-os 3 fázisú
villanymotor eladó. Érdeklődni:

30/675-2492
20 család méh N.B. kereteken

vagy kaptárral eladó. 66/285-392
3 szálas varrógép, ipari interlock,

220 V-ról üzemel. Irányár: 50 ezer Ft.
Érd.: 30/549-0220

Megvételre keresek jó
álllapotban lévő palackos
gáztűzhelyet, jó sütő fontos.
Érd.:66/282-733

Asztali sparhelt eladó. Irányár:
20 ezer Ft. Érdeklődni: 66/282-124,
Gyóni G. u. 37.

Négyütemű Wartburg kombi, l
éves műszakival eladó. Irányár: 350
ezer Ft. Érd: 30/511-5132

A Vásártéri ltp.-en garázs kiadó.
Érd.: 30/426-1063



Hirdetésfelvétel: 70/22-632-99

haz eladó, befejezellen allapotban (50%-os
készültségi fokú). Irányar: 14,5 M Ft.

A Puskin utdban I. emeleti 59m2-es
teljesen felújiton, igényesen kialakíton lakás
10m2-es önalló tárolóval eladó. Irányár 12,5
M Ft + garázs 1,2 M Fl.

MÁS TELEPÜLÉSEKEN
Köröstarcsán a Séchenyi utdban 81 m2

es csaladi ha2 eladó. Irányár: 5,8 M Ft.
Körösladányban a Bcm utcában 69 m2-es

komfortos családi ház eladó. Irányár: 3.2 M Ft.
Békésen a Hajnal utcában 54 m2-es

komfortos csaladi ház eladó. Irányir: 5 M Ft.
Békéscsabán a Tessedik utcában 180 m2

es összkomfortos sorház eladó. Ir.:ir: 28 M Ft.
Békéscsaban a Botyánszki uteiban 98 m2

es komfortos családi ház eladó. Ár: 15 M Ft.
Csárdaszálláson • Félhalmon zartkert

eladó. 16 m2-es komfort nelküli, átlagos kiviteli
használt épülenel. Villany van. Ir. ar: 1.7 M Ft.

Gyomaendrődön il Vasvari Pál utdban
100 m2·es összkomfortos csabdi ház eladó.
Irányor: 9 M FI.

Gyomaendrödön a Vasvári Pal utcaban 60
m2-es komfortos családi haz eladó. Ár: 3 M Fl.

Gyomaendródön a Bocskai utcában
86m2-es összkomfortos csaladi haz újszen.
nagyon sz.ip állapotban. dupla garizzsal eladó.
Irányar: 15M FI.

Gyomaendrődön a Koranyi uldban 120
m2-es összkomfortos csaladi ház eladó.
Iranyar: 9 M FI.

Gyomaendrődön a Zrinyi M. utcában 160
m2-cs összkomfortos csaladi ház eladó.
Irányár: 12.7 M Ft.

Gyomaendrödön az Endrödi ulcában 80
m2-es hagyomanyos fItossei csabdi haz eladó.
Irányár: 7.5 M FI.

Gyomaendrödön a Sallai utcaban 97 m2
es komfortos családi haz eladó. Ir. ar: 5,5 M Fl.

Devaványan a Madach utcában
fél komfortos csaladi ház eladó. l. jr: 3 M Ft.

Dévav;.nyan nz Eke uleiban 140 m2-es
feJkomfortos csaladi ház ebdó. Imnyar: 4,5 M
Ft.

Eladó ingatlanok
MEZŐBERÉNYBEN

Érdeklődni: Tóth Jánosné Telefon: 20/9376-738 -

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 kivánt szöveget és a szelvényt levelezőlapon

vagy boritékban 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: ..

A Bajcsy-Zs. utcában 120 m2-es
összkomfortos családi ház eladó. I. ár: 13 M Ft.

A Bajcsy-Zs. utcaban 80 m2-es összkom
fortos családi haz eladó. I. ar: 9,5 M Ft.

A Tulipan utdban 89 m2-es új epítésú
(2000-ben épült) összkomfortos csaladi ház
eladó. Irinyar: 13,5 M Ft.

A Győri Janos utdban 77m2-es komfort
nélküli társasház eladó. Irányár: 3,2 M Ft.

A József Anila ulcaban 1178 m2-es lelek
eladó. Irinyár: 2,5 M Ft.

A József utdban 114 m2-es
összkomfortos csaladi haz eladó. Ir. ar: 6 M Ft.

A Zsak utcában 110m2-es komfortos
csaladi haz eladó. Tömblakás cseréje is érdekel
Mezőberényben, vidéken vagy Eger varasban.
Irinyar: 8,3 M Ft.

Az Áchim utdban 75 m2-es
összkomfortos csaladi haz eladó. Vidéki
tömblakas cseréje is érdekel. Imnyar: 8 M Ft.

A Szantó Kovacs J. utcaban 94 m2-es
komfortos csaladi haz eladó. Ir. ar: 8.5M Ft.

A Tincsics M. ulcában 120 m2-es
összkomfortos csaladi haz SORGÖSF.N eladó.
Ir.ínyar: 16M Fl.

Mezöberény központjaban, frekventah
helyen, igényesen. exkluzívan felój ított 130
m2-es csaladí ház beépithető padlastérrel
eladó. Az ingatbn garazzsal, melléképülenel,
gyönyörűen parkositott udvarral valIaikozas
céljira is alkalmas. Irinyor: 25,5 M Fl.

A Deak Ferenc uleóban 147 m2-cs
komfortos polgori haz eladó. Ironyar: 8,5M Ft.

A Kereki utcaban 122 m2·es tetöleres
komfortos csaladi ház 54 m2-cs mcllék
<pülenel. önalló ga razzsa I eladó. 15 M Ft.

A Gutenberg ulcaban 100 ml-es kom
fortos családi haz eladó. Ir.ínyar: 5,5 M Ft.

A Vörösmarthy utdban 65 ml-cs
komfortos csaladi ház eladó. Imnyar: 8 M Ft.

A Sünaskcrt utc:iban 55 m2-es
komfortos udvari hazrész felújilott allapotban
eladó. Iranyar: 4.2 M Ft.

A Kunhalom utc;iban 160 m2-es csaladi

p----------------~~--~-----------

Kerttulajdonosok
figyelem!
Túzifavágást,

veszélyes és egyéb fák kivágását,
metszést, továbbá

fú nyírást, kaszálást, rotálást,

telkek gondozását,
elhanyagolt kertek és

porták
rendbetételét vállalom!

KISTRAKTORRAL KERTSZÁNTÁS!
Hermann Mihály

20/388-22-63

dunyha, vas üst, zománcos üst eladó.
Érdeklődni: Gyomaendrőd, Pásztor
János u. 7.

Használt 50 cm'-es Aprilia
Amigo, kék szinű robogó eladó.
Irányár: 90 ezer Ft. Érdeklődni:

30/4999-921
Sárga Kawasaki Elimínator, 600

cm'-es, 1997-es motor, friss
műszakival, nagyon jó állapotban,
23 ezer km-rel, plexivel, nyereg·
táskával együtt eladó. Irányár: 830
ezer Ft. Érdeklődni lehet telefonon:
30/4999-921

Gyógy- és divatpapucsok!
SÓKABIN
Kiemeit szolgáltatásunk a parajdi sóbányából hozott több mint
1,5 tonna gyógyhatású sóval feltöltött sókabin, amely kiválóan
alkalmas a léguti megbetegedésekben szenvedők kezelésére.
• Gyógyító és immunerősítő hatású.
- 14 éves kor alatti gyermekeknek ingyenes a kezelés.
- Nyugdíjasoknak és diákoknak kedvezmény.
- Az első alkalom mindenkinek ingyenesi
Bejelentkezés a 66/28D·258-as telefonszámon.

A Kolmann ltp-en, az épület
tetőráépítésével

új lakások (50-70 m2
)

kerülnek kialakításra.
Várható átadás: 2009.

A lakások
megvásárolhatók!

Érdeklődni: 20/5695-700

Gyógy-Ház
Gyomaendrőd, Kossuth u. 8.
Telefon: 66/280-258

Seho" papuesok
nagy választékban!

Már Gyomán is kipróbálhatja
a jade köves masszázságy
egyedülálló hatásait!

-masszázs
-akupresszúra
-fényterápia
-hőterápia

-kristályterápa

Számos betegségre hatékonyan alkalmazható!
Bejelentkezés telefonon: 20/360-2025
Gyomaendrőd, Semmelweis út 4.
A FÜRDÖVEL SZEMBEN

Simson alkatrészeket és
gázpalackot vásárolok. Érdeklődni:

70/633-8213
Bézs színű, Bergon babakocsi

eladó. Kétfunkciós, téliesitett,
nagyon jó állapotban, esővédővel

eladó. Irányár: 30 ezer Ft. Érd.:
20/336-3369

Tunikák, kismamablúzok,
ingek, nadrágok eladók. Kb. 48-as
méretek. Érd.: 70/366-5001

Kis cserép, bontásból való föld,
utóbbi ingyen elvihető. 30/858-6082

Jó állapotban lévő kanapé,

Gyomaendrőd központjában teljesen
felújított, hőszigetelt 160 m'-es össz
komfortos családi ház + önálló 40 m'·
es összkomfortos lakréssze! eladó. Ir.
ár: 18,5 millió Ft. Tel.: 70/566-3938



Tavaszi teremlabdarúgó tomát rendezett a
gyemlekeknek a Seb6k&Seb6k Zrt. Gyo
maendr6dön a városi sportcsamokban. A
március 30.-i eseményen mintegy 100
gyermek vett részt. akik a megye több
váro. ából érkeztek. A 200 l-e. korosztály
két békéscsabai, két újkígyósi, egy mez6
berényi é. egy szeghalmi csapattal kép
viseltette magát. A nyel1e a Béké csabai
UFC B. csapata lett. Az 1998-as kOl'osz
tály négy csapattal mutatkozott be. A
Szarvasi FC az Orosháza FC a Békéscsa-

bai UFC és a Gyulai SI csapatai közül az
utóbbiak gy6ztek. Egyébként a békéscsa
bai csapatot er6sítette a gyomaendr6di
Seb6k Martin és Seból< Milán. A sportcsar
nok különdíjál id. Bélteki Hnos. az in
téznlény üzemeltet6je adta át Gajdács
Máténak és Seb6k Mm1innak. A tornán
résztvev6 minden gyermek csokit. énl1et
kapott é. különdíjakkal is jutalmazták a
jöv6 igéretes focistáit. A rendezó'l köszö
nik Lakatos Tibor és Kéli Roland te. tne
veló'l segítségét.

HITELÜGYINTÉZÉS
KOMOLY BANKI- é. OGYINTEZÉSI HÁTTÉRREL, BÉVES GYAKORLATTAL!

LAKAScELlJ ÉS SZABAD FELHASZNALAsu HITELEK

ALAPKAMAT I,99%-/ó/'!!
1 Pl.; l millióForintJakasciIUhilelestleQ~PY::J3pinYcnIWoczrr~/ltr:bD~I"'~ l

10 "" 7.0S0,. Fl/M 15 <vre 4.830,. Fl/M 20(m 3.730.. Fl/M 25 "" 3.0S0.. Fl/M
SVÁJCI FRANK Icm AlAPU IGTEL.EK ARFOLYAJfGARANt!ÁVAl "agj sMS FIX TOR1.EszTtssa

HITELEI\- HITELEI\- H I TE L f.1\
{lj L~Á.-is J'illRUs. AnOS.f.4CRE.\'DUEs.
uJuwiPiriJ. SlOfPOL uCI1.nui.s.
IIITEWI',Ü.TAs. GI"OItSJflTHEI MÁAR J,\AP.~Um.
IIASIN,fLT L~1iÁS I'AsARu'S. FEszEU..tJi.O mTEl.EIi / JS EllES KOR/GI,
UWfEL(I);rAs, SlE lfELHUfTEl.EIi.
L-tlitts JlORSlERÚirf.s, L-.,í.ii u'ZfSG, I'lSSlI.iZ/,\'G. VlUcLiz/SG.
wJsBÖl'iTÉS, GEPliOCSf UZJ..rG ÉS lIlTELEK.
{DÓSA"ORI JEiLiLOGÚRADEJi. IDÖSJiORI tlaJ..iIUDt'Ji,
J.:UZALMLlWOm II/TELEJi. IiUlTISlTl'ISELÓIIllTELEA·.
I:Ü/.AUiOZÓIIl1TELEK. TERHELT /,\'GATU,\'.tt 15 PI.l'Sl/l/TELI.F.I/F.TOn'G
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AKCiÓ MEGHOSSZABBITVA 2008.04.15.191
>fORINT AUPÚ HITELEK (ÚJ LAKÁS Él'irtSE, ÚJ LAKÁs VÁSÁRLÁSA)
'LAKÁS- ÉS SZABAD FElHASZIlÁLÁSÚ HITElU (CHF, JPY)
~VILÁGHll"ELEK llillslizlng, Yiuzlizillg, vl1igláing, lUiS- ts w=d ftlllaszlljlisú Iútt{ek I
'HITELXIVÁLTÁS ESETÉH

OFl ERTEKBECSLE51 DiJ, OFl KŐZJEGYZŐIDiJ,

OFl BEJEGYZE51ILLETEK, OFl TULAJDONI LAP

(PI.: 5millió Ft-os lakáshitelnél

akár 100.000,- Ft MEGTAKARíTÁS!)
Hiteikihelyezés akár az ingatlan forgalmi értékének 100%-ig!
Passzív BAR, végrehajtás és APEH tartozás megoldható!

Hitelek mar minimalbértöl vag)' jövedelem igazolasa nélkül is igényelhetöek!

fONTOS,,! Ahitelszmödések mellé élelbizlosílas kötése NEM szükséges!

Ahite/ügyintézés az ón kénye/mének és igényének megfelelően JaiGsán,
vagy az irodánkban történik - személyre szabottiJn, gyorsan, szakszeroen'

IJeldlo,hitelek ügyintezésc SORON KiVÜL akár l hét alatt isI I
lEINFORMÁLHATÓAK ES MOBILAK VAGYUNK! HÍVJON BIZALOMMAl!

AZ. ELVÉGZm MUNKÁNKÉRT FELELOSSÉGET VÁLLALUNK!
Űqyfelfogadases teljeskörii rajekomtisharmikorlhétvegén isl idopontegyeltetessell

Plusz szol9állabsunk: IHGATLANKOZVETlTÉs Es ÉRTÉKBECSLES

rU1rll1/d: TÓTH JÁNOSNE TÓTH JÁNOS BOROS KRISZTINA
fui<tifólJ"",,'" irod.1Wb.>fij IRODAI u~,'ittli .l5SZi5z11!l1S

ingaILmLiiv.1.'tIlÓ.l1'tt":h.i:5L.í 0I)"Jl.9.220-990 06J2G..I5;'l2Ilv.~53S-92H

O6I'M3i-6i·3S HIvÁSRA HÁZHoz MEG'tONKl TeIJF",66I!2~31l

Irod", rimóó: \t[lUBERf.\\. rORH \ \ TI Rll. II UTTO/,U.dl'''1

Online megrendelés! Rendeljen online, Oforintos aktiválási díjjal!
Egy gombnyomás és íövidesen élvezheti Kábel TV, Internet és Telefon
szolgáltatásunkat! Honlapunkon mostantól online szeízödéskötési
lehetőséget biztosítunk Önnek. Online megrendelését a 4990 forintos
előnzetöi aktiválási díj elengedésével honoráljuk!

Ré"zvételj fellé-l-=>Iek:
A kedvezményes cjanla1 2008.02.04. és. 2008.04.30. kÖZÖlt érvényes o FiberHet Zrt. szolgóllaló~i lerületein. amennyiben aklvant
szolgólIolas \"'ülon beruhózós nélkül biztosithaló. Az ojónlolban szereplÖ kedv~zmény o kívánl nolgól1otá~ro vonatkozó 2009.03.31-ig
illetve 201 0.03,31-ig lortó szerződés kiegésziles (húsegnyilotkozal) vallolósa eselen E:-rvél"yes, kivéve. ho a lelepilési eimen az. akcióban
érinte11 szolgóllatasra vonatkozó szerződés 2008.01.31. ulon szün1 meg, vagy o szerződé~köté$ időpont jóban dljtor1ozas óli fenn. Az.
akciós ajónlalok oz akeió ideje olaI! csak egyszer vehetők igenybe. és egymóssol ös:;ze nem vonhalóal.. Jel~n lójékoz.latós nem teljes
körű, tovobbi részle1ekról és leltetelekröl bővebb informóciót a FiberNe1 honlapján (vvv....v..... fiberne1.hu).
valamint a lerülelileg illetékes ügyfelszolgalali irodo munYolórsoitól kophat. VVV\f\N. fi bernet.hu

- - - - - - _. --
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CGYFÉLSZOLGÁLAT:

4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ.

DÓZSA GY. U. 46. TEL: (52) 273370

ÜZLETKÖTŐ:

GUBUCZ TAMÁS 70 /944 92 79L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~
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Telefonon zaklatta a rendőröket
Két és fél évvel ezelőtt gyilkosság

történt Gyomaendrődön.A Főút és az
Ipartelep utca sarkán lévő házba éjjel a
kamraablakon keresztül bemászott egy
férfi és a házban lakó idős asszonyt, K.
Bélánét megerőszakolta, majd közben
meg is fojtotta. A tettes néhány ezer
forintot talált a házban, melyet
magához vett és eltűnt.

A rendőrök sokáig nyomoztak, míg
előzetes letartóztatásba nem helyeztek

egy helybeli férfit, akit másfél évig tar
tottak előzetesben. A rendőrség által
összeszedett bizonyítékok azonban
nem állták meg a helyüket, így a vélt
tettest felmentette a vád alól a bíróság.

Azután sokáig csend volt az ügy

körül. Már-már úgy tünt, hogy az igazi
tettest sohasem találja meg a
rendőrség. Időközben azonban egy
férfi többször is felhívta a helyi
rendőrőrsöt, s nevét titokban tartva

csupán annyit közölt, hogy ő bizony
tud valamit a bűncselekmény

körülményeiről. Sőt látott is valamit

azon az augusztus eleji estén, amikor a
ház előtt elhaladva benézett a lehúzott

redőnyök résein. A rendőrök azonban
ezenkívül semmit sem tudtak meg,
csupán az derült ki, hogy a férfi - aki
később rendszeresen hívogatta tele
fonon a nyomozókat - egy gyomaend
rődi nyilvános telefonfülkéből tele

fonálgat.
A Szó-Beszéd meg nem erősített

információi szerint a titokzatos tele
fonáló a közelmúltban felkeresett
valakit és elpanaszolta, hogy bár már
többször is értesítette a rendőrséget,

ám senki sem veszi ott őt komolyan.
Pedig éliékes infonnációi vannak K.
Béláné megölésének körülményeiről.

Elmesélte az embernek, hogy aznap
este szórakozásból ballagott hazafelé,

amikor kiabálást és furcsa zajokat hal
lott a házból. Odabentről fény
szürődött ki, ő benézett a leengedett

rolók rései között és azt látta, hogy egy

hosszúhajú - számára ismerős - férfi

dulakodik K. Bélánéval. Emberünk

végighallgatta a sztori t és hitte is, meg
nem is, ám abban szinte bizonyos volt,
hogyamesélőnek köze van az esethez.
A férfit a rendőrök előállitották, s azóta
- információink szerint - vallomást is
tett, s a blíncselekmény helyszínére is

elvitték anyomozók.
Az ügyben a Békés Megyei

Rendőr-Főkap itányság saj tóreferense,

Vargáné Szombati Andrea a
következőkrő I táj ékozta tta a Szó

Beszédet:
A Gyomaendrődön 2005. augusz

tusában történt emberölés kapcsán a
Békés Megyei Bíróság új, ill. további

eljárási cselekmények lefolytatására
utasította a rendőrséget. Ezeket a

nyomozati cselekményeket a főkapi

tányság bűnügyi osztálya végzi, és
befejezésüket követően a rendőrség

tájékoztatást is ad ezek eredményéről.

H. E.

Perekkel el
Kártalanítást és kártérítést követelnek a gazdák

A kilenc környező önkormányzat,
köztük a gyomaendrődi tulajdonában
lévő regionális hulladéklerakó
működtetésére még a korábbi önkor
mányzat írt ki közbeszerzési eUárást. A
Remondis Kft. lett a nyertes, ám a
másik pályázó, az A.S.A. Kft. jogor
voslat ügyében a fővárosi bírósághoz
fordult, ahol a közbeszerzési döntőbi

zottság határozatát támadta meg.
Az ügyet lezáró Fővárosi Ítélőtábla

döntésének értelmében az ajánlatkérő

megsértette a közbeszerzési törvényt,
mivel a Remondis Kft. ajánlatát
érvényesnek minősítette. A bírósági
ítélet értelmében ugyanis a Remondis
ajánlata érvénytelen. Az A.S.A. Kft.
több, mint 58 millió forint kártérítési
igényt, valamint a telep üzemel
tetésének átvételi igényét jelentette be a
tulajdonos önkormányzatok felé. Az
ügyben a jogi procedúra folytatódik.

A gyomaendrődi hulladéklerakó
szomszédságában található ingatlantu
laj donosok keresetet nyúj tottak be a
bírósághoz a szemétlerakó tulajdonosai
- a kilenc önkormányzat - e llen kárta
lanítás és kártérítés cimén Az ingat
lanok tulajdonosai azt nehezményezik,
hogy a hulladéklerakót szabálytalanul
létesítették, és az 500 méteres védelmi
övezetet nem a jogszabályok szerint
jelölték ki.

Ismeretes, hogya rendelet szerint a
szeméttelep környezetében lévő szán
tóföldeken a hagyományos növényi
kultúra nem termeszthető. A tulaj
donosok kérik aszeméttelep tulajdono
sait, hogy vásárolják meg a védelmi
övezetben lévő ingatlanokat. A vételi
összeget több mint 100 míllió forintban
határozta meg az igazságügyi szakértői

vélemény. Az első tárgyalásra április
16-án került sor a megyei bíróságon.

Szabó Balázsné, önkormányzati
képviselő, aki mellesleg maga is a káro
sultak között van, az áprilisi önkor
mányzati ülésen megkérdezte dr.
Csorba Csaba jegyzötől:

- Igaz-e, hogy az önkormányzatok
jogi képviseletét ellátó ügyvéd nem
kapta meg időben dr. Csorba Csabától a
periratokat és információkal. Az
ügyvéd ugyanis ezt nyilatkozta a
bíróság előtt. Szabóné szerint ezzel is
húzzák-halasztják az ügyet. A bíróság
15 napos haladékot adott az ügyvédnek,
hogy ismerje meg az ügy részleteit.

Dr. Csorba Csaba, Gyomaendrőd

jegyzője válaszában elmondta, hogya
beperelt önkormányzatok által megbí
zott budapesti ügyvédi irodájuknak egy
CD-re másolva adták át az ügy iratait és
szerinte az ügyvédi szabadsághoz tar
tozik az, hogy egy ügyvéd mit mond,
mit állít a bíróság előtt. ..
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ört 'nelemből remekelte '
A Kis Bálint Általános

Iskola diákjai sikeresen szere
peltek a közelmúltban rendezett
tanulmányi versenyeken.

Az Anjou-kor volt a témája
annak az országos történelmi
versenynek, amelyet Török
bálinton rendeztek március 22
én. Az iskola diákjai a száz
induló általános és középiskolás
csapat közül bejutottak a
legjobb tizenhat közé. A vég
eredmény: országos harmadik
helyezés' A csapat tagjai: Ádám
Márk 8.b, Ádám Flóra 8. d,

Szelektív szemét

Baráth Tamara 8.d, Kov,)cs
Dániel 7.b, Szonda Benjámin
7.b. Felkészítő tanár: Simonné
Szrnka ZsuzsalUla.

Február 26-án Békéscsabún
rendezték a 7-8. osztályos tanu
lók Országos Történelem Tanul
mányi Verseny megyei döntőjét.

Az iskola két tanulója is bejutott
a legjobbak közé. Kovács
Dániel 7.b osztályos tanuló
hatodik, míg Cselei Tamás 7.c
osztályos diákunk a tizenötödik
helyen végzett. Felkészítő

tanáruk: Balla Károlyné.

Felújításra kötelezték a
sportcsarnok bérlőjét

Az elmúlt időszakban sok panasz
érkezett a sportolóktól és a helyi
lakosoktól a várOSI sportcsarnok
állapotával kapcsolatban. Az
intézmény öltözői, zuhanyzó i enyhén
szólva is lepusztult állapotban vannak,
sőt a csarnok küzdőterét borító
műanyag burkolat is megérett a
cserére. Az önkormányzat ellenőrzést

végzett a sportcsarnokban és utasította
az intézményt üzemeltető Gyoma
Gyöngye Kft.-t, hogy a szükséges
javításokat végezze el és gondoskod
jon az ingatlan állagmegóvásával
kapcsolatos takarítási és karbantartási
feladatokról.

Varga Lajos nevét
veszi fel asportcsarnok

A Kis Bálint Általános Iskola
Sportegyesülete javaslatot nyújtott be
az önkormányzathoz, mely szerint
kérik, hogy a városi sportcsarnokot
nevezzék el Varga Laj osróL il

nemzetközileg is elismert sportember
ről. Az intézmény neve legyen Varga
Lajos Sportcsarnok. Az ünnepl
névadásra az idei Kis Bálint Napokon.
a június ll-én megrendezendő II.
Varga Lajos Emlékverseny keretében
kerülne sor.

A képviselő-testület elismerve a
gyomai születésü Varga Lajos kiváló
sportembemek a tomasportban elért
érdemeit és eredményeit, egyet értett a
benyújtott javaslattal.

el fejlesztési koncepciót és az elvi
építési engedély tervdokumentációját.
Ez utóbbi cég már elkészült az anyag
gal, s a terveket május 5-én mutatja be
a képviselő-testületnek egy rendkívüli
önkormányzati ülésen, ahová a
lakosságot is várják.

A tervekről annyit már tudni lehet,
hogy mindkét tervező cég azt az
elképzelést támogatta, hogy a fiirdő

fejlesztésére, bővítésére a kemping
területét vegye igénybe a város, s egy
esetlegesen felépítendő gyógyszálló
helyszíne pedig a gyomai sportpálya
területe lehetne. Mindkét cég elvetette
azt a javaslatot, hogy az új
élményfiirdő a két településrész között,
a Fűzfás-zugban épüUön meg.

Ide kívánkozó hír, hogy a fürdő

igazgatónőjének, Szabados Kriszti
nának a megbízatását újabb egy évvel
meghosszabbította a képviselő

testület.

Lapunkban már olvashattak arról,
hogy az önkormányzat a fürdő további
fejlesztését tervezi. Szeretnének egy
élményfurdőt építeni, ezzel is meg
próbáUák vonzóbbá tenni Gyoma
endrődöt a fürdőző turisták körében. A
város vezetése nemrégiben a dunán
túlon, Kehidakustányban járt tanul
mányúton, ahol a falu mellett nem
régiben épült fel egy hatalmas strand
és élményfiirdő.

A képviselő-testület több cégtől is
ajánlatot kért a tervezett élményfiirdő

megvalósíthatósági tanulmányter
vének elkészítésére. Végül két cég
maradt versenyben: a budapesti
székhelyü Ybl Tervező Kft.-vel kötöt
tek szerződést, melynek értelmében a
cég 3,6 millió forintért csinál egy
tanulmányt a fürdő további fej
lesztésére. A másik nyertes cég, amely
megbízást kapott, az Ap-prétor Kft.,
amely bruttó 6 millió forintért készíti

Már készülnek az élményfürdő tervei
Két cég is terveket készít

Olvasóink közül többen is panaszkodtak
április közepén, hogy több szelektív bul
ladékgyüjtő megtelt és a lakosság a tartá
lyok mellé rakja a szemetet. Képeink a
gyomai városrészen készültek. A Föld
Napján, április 22-én kisdiákok szedték az
utcákon a szemetet. Egy olva.sónk táblát
csináltatott, melyet a Kis Bálint iskola
kerítésére tetet majd ki. Ezen kéri a
szülőket, hogy reggelente és délutánonként
az iskola előtt ne dohányozzanak. A szülők

által elpöckölt csikkeket 22-én a gyerekek
szedték össze...
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Megbüntették az önkormányzatotNem működtetné tovább
a gimnáziumot aváros

Átadták volna a megyei önkormányzatnak
Április 17-én délelőtt az valamint a gimnázium

önkormányzat Ügyrendi, vezető szakemberei.
Oktatási, Kulturális, Ki- A tárgyalás ered
sebbségi és Esélyegyen- ményeként a jelenlévők

lőségi Bizottsága ülést tar- arról állapodtak meg, hogy
tott a városházán. a Kner Imre Gimnázium

A téma a Kner Imre továbbra is városi fenn-
Gimnázium, Szakközép- tartásban marad.
iskola és Kollégium - Szükséges viszont a
l11Cíködtetésének hosszú jövőbe tekinteni, így a város
távú stratégiai koncepciója hosszútávú fejlesztési kon
volt. Az ülés egyetlen cepciójához az iskolának ki
napirendje keretében kell dolgoznia egy olyan
megvi tattá k a fenntartói szakképzés fej lesztési j a
elképzeléseket és meghall- vaslatot, amely az elkövet
gatták az iskola vezetésének kező évtizedekre mega
jövőre vonatkozó álláspont- lapozhatja az iskola szilárd
ját és terveit is. müködési bázisát és alapot

Az eszmecserén a adhat a város megújuló
bizottság tagjain kívül jelen fejlődési irányához is - írta a
voltak a bizottsági elnökök város honlapja.

Afesztivál szép
A Gyulai Pálinkafesztivál

Szépe versenyén a fináléba

került kilenc ifjú hölgy közül

a gyomaendrődi Kovács Ida

fejére került a királynőnek

járó korona. A boldog

győztes a beol.hu internetes

újságnak elmondta, hogy

még a gyomaendrődi

Rózsahegyi Kálmán

Általános Iskolába jár, de a

következő tanévtől már a

helyi Kner-gimnáziumban

folytatja tanulmányait.

- Nálam idősebbekközött

kellett helyt állnom, így nem
hittem volna, hogy ennyi

szép lány között bármilyen

esélyem is lesz a győzelemre

hangsúlyozta a szép

ségkirálynő. Legkedvesebb

hobbija a versenytánc,

amelyben több szép sikert is

magáénak tudhat: a közel

múltban Szerbiában nyertek

meg egy előkelő versenyt.

Foto: beol.hu

A Közbeszerzési Döntő

bizottság 500 ezer forint
bírságot szabott ki a
gyomaendrődi önkor-
mányzatra a parkgondozási
feladatok elvégzésére kiírt
és lefolytatott közbeszerzési
eljárás kapcsán.

Az önkormányzat dön
tését - melyben az eljárás
nyerteseként az önkor
mányzat a Gyomaszolg Ipari
Park Kft.-t hirdette ki - a
döntőbizottság megsem
misítette.

Segítség a vi
Az idei esztendő

tavaszán a városunkat is
érintő vihar nyomában több
lakóház is megsérült. A
szélvihart követő napokban
23 lakó jelentette be, hogy
épületeit kár érte.

A bejelentéseket a
városháza emberei a helyszí
nen ellenőrízték, és
jegyőkönyvet is felvettele A
bejelentések közül 14 eset
ben az ingatlan tulajdonosa
rendelkezik biztosítással,
egy esetben csak a mel
léképület tetőfedése sérült
meg, 8 lakosnak viszont

AUTÓSOK
FIGYELEM!

Környezetvédelmi
zöldkártya!
- Környezetvédelmi

állapotfelmérés

- Számítógépes

futóműbeállítás

- Járműdiagnosztika
- Hibakód-olvasás

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

Az előzményekhez tar
tozik, hogya közbeszerzési
eljárás eredményét a másik
ajánlattevő, a budapesti
székhelyü Örökzöld Kft.
megtámadta. A döntőbi

zottság azonban megállapí
totta, hogy különböző

hiányosságok miatt mindkét
kft. ajánlata érvénytelen
volt, ezért az eljárás ered
ménytelen. Az önkor
mányza [ mos t új közbe
szerzési eljárást írt ki a park
gondozási feladatokra.

nincs biztosítása az
épületére. E nyolc káre
semény becsült helyreál
lítási költsége összesen 640
ezer forint.

A képviselő-testület még
márciusban döntött arról,
hogy a nyolc lakónak kamat
mentes visszatérítendő

támogatást nyújt a város a
helyreáJlítási költségek
fedezésére. A támogatást 12
hónap alatt kell vis-
szafizetni, az épületek
helyreállítását pedig augusz
tus végéig el kell végezniük
a ká rosul taknak.

Árkedvezményt és
ajándékot adunk
minden 4000 Ft feletti

vásárlónknak!
- papír és írószer
- nyomtatványok
- nyomtatópatronok
- ajándék, játék, Illatszer

Fényképes, egyedi
bögrék kedvenc

fotójával, szöveggel!
Szülinapra, névnapra,

anyák napjára!
Fénymásolás, spirálozás,

iratfűzés!

MAZSI PAPíR-íRÓSZER
Gyomaendrőd, Kossuth u. 34.
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Külföldit csak lubickolni várnak? Bicikliutat építen k

Idegenforgalm- alapra pályáztak

Néhány héttel ezelőtt németországi
ismerőseim hívtak fel telefonon, és
arról érdeklődtek, hogy vajon
Gyomaendrőd gyógyüdülőhely-e?

Konkrétan arról érdeklődtek, hogy
Gyomaendrődre jönnének gyógyulni a
Liget Gyógyfiirdőbe, és azt kérdezik,
hogy ott elfogadják-e a német tár
sadalombiztosítás papírját, s ezzel
igénybe vehetik-e itt nálunk a gyógy
szolgáltatásokat.

A Liget GyógyfLirdőben megtudtuk,
hogy a külföldiek csak úgy veheti
igénybe a gyógyszolgáltatásokat, ha a
teljes árat kifizetik. Orvosi papírokat
pedig hiába hoznak azt itt nem fogad
ják el...

Néhány napja tengerentúlon élő

magyarok érdeklődtek: jönnének
három hétre májusban termálfurdőzni.

Kérdezik jó-e a gyomaendrődi gyógy
fürdő, van-e orvos, megvizsgálja-e
őket, Ír-e nekik gyógykezelést,
figyelemmel kíséri-e az orvos a gyógy-

A város önkormányzata által meghirde
tett idegenforgalmi alapba idén 3,1 millió
forintot különítettek el. Az összeg 90
százalékát osztják fel a pályázók között.

Az alapból történő támogatásra lehetett
pályázni vendégbarát programok
szervezésére, vendéglátás i célú létesít
mények parkosítására, díszkivilágítására,
közös kiadványokra, szakmai prog
ramokra, a város bemutatását segítő tu

risztikai programokhoz kapcsolódó
tevékenységek támogatására. Az elnyer
hető összeg vissza nem térítendő támo
gatás, mértéke a megvalósítás nettó költ
ségeinek maximum 50 százaléka.

Az alapra öten pályáztak: a Fazekasi
Vadásztársaság 400 ezer forintot kért (333
ezer forintot kapott) speciális vadászat
szervezésre.

Irimiás Róbert egyéni vállalkozó 2

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

TAPÉTA 500 Ft/tekercs ártól
kapható l

A PVC házhozszállítása megoldható!
Gellai Miklós· Gyomaendrőd, Fő út 29.

Telefon: 66/285-392

kúrát. Sajnos nemmel kellett válaszol
nom, így a két idős hölgy egy dunán
túli termálhoteit választott...

Szabados Krisztina a Liget
Gyógyfürdő igazgatója lapunknak
ezzel kapcsolatban elmondta:

- Ahhoz, hogy egy belföldi vendég
gyógyászati kezelést vehessen
igénybe, előzetes orvosi vizsgálat és
beutaló szükséges. Amennyiben a
vendég hazai állampolgár, akkor
bárhonnan hozhatja a beutalóját. Ha a
vendég külföldi, akkor a kezelés teljes
árát köteles kifizetni, ám állandó
orvosi felügyeletre és orvosi vizsgálat
ra itt Gyomaendrődön a külföldieknek
nincs lehetősége.

Talán a nagy fürdőfejlesztési lázban
valakinek eszébe juthatna a német
országi testvérvárosunk, Schöneck
vezetőinek segítségét kémi, hogya mi
fürdőnle valahogyan kössön szerződést

valamelyik külhoni egészségbiztosító
val...

mi llió 250 ezer forintot kért (890 ezer
forint támogatást kapott) lovaskocsis
városnézés, vízitúrák szervezésére, íjász
ta lá Ikozó megrendezésére.

A Kis Bálint Általános Iskola
Sportegyesülete Varga Lajos Emlék
verseny újbóli megrendezésére kért 130
ezer forintot, de a pályázó kéreImét elutasí
tották, mert nem turisztikai jellegü.

A Közalapítvány Gyomaendrőd Város
Közgyüjteményeiért szeretné újra meg
nyitni a látogatók előtt a motormúzeumot.
Erre I millió forintos támogatási összeget
kért és kapott az alapból.

Krizsán Tibor őstermelő az
Öregszölőben lévő szilváskert bemutatását
tervezi és szilvából készült tájjellegű

ételeket készítene. Kért 500 ezer forintot,
ám a bizottság csupán 292 ezer forintot
ítélt meg számára.

Régi bútorokat,
használati tárgyakat

vásárolok!
Készpénzben

a helyszínen fizetek'

Telefon: 30/9·533·594

Az önkormányzat pályázatot nyúj
tott be a közlekedési minisztériuml10z
kerékpárút építésének támogatására. A
város szeretné folytatni a kerékpárút
építését Gyomán a Bajcsy Llttól
egészen a gyomai sportpályáig, a
Semmelweis utcáig. A beruházás
összköltsége 104 millió forint,
melynek 80 százalékát igényelné
pályázatból az önkormányzat.

Összev nj~'
A város képviselő-testülete áprilisi

ülésén úgy döntött, hogy a fenn
tartásában működő zeneiskolát, azaz a
Városi Alapfokú Müvészetokt21tási
Intézményt és a Körösmenti
Táncegyüttes Alapítvány által
müködtetett Körösmenti Alapfokú
Művészetoktatási Intézményt össze
vonják.

Tímár hagyaték
Az Endrődi Tájházba került Tímár

Máté hagyatéka. Az endrődi születésel
író kéziratait, levelezéseit, használati
tárgyait és Bocskay ruháját Szonda
István a tájház vezetője, és Vúfi
András vette át az író leszármazot
taitóI.

Uhrin Ben d khonlap
Uhrin Benedek szövegíró, zene

szerző és előadó saját honlapot csinál
tatott. Az endrődi születésü és ma is
Endrődön élő mlívész honlapját egy
helybeli szakember készítette el. A
www.uhrinbenedek.hu honlapon 40
zeneszám ot, több videóanyagot és
újságcikket, fotókat nézhetnek meg
Uhrin Benedek rajongói.

www.cipcirip.hu

ÚJ GUMIABRONCSOK
árusítása mindenféle gépjárműhöz.

Szerelés, javítás, centírozás!

Katona György gumijavító
Gyoma, Bajcsy u. 107
Telefon: 66/285-127
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Ketten is pályáztak, de nem jól...

Új vezető a Gyomaszolgnál
Az önkormányzat pályázatot írt ki a

Gyomaszolg Ipari Park Kft. valamint a
Gyomaközszolg Kft. ügyvezető igazgató
álláshelyének betöltésére.

A két cég igazgatója, Fábián Lajos
ugyanis előnyugdíjba vonult. Az
álláshelyre két helybeli jelentkezett, de
pályázatukat événytelennek nyilvánítot
ták. Így azután a képviselő-testület

legutóbbi ülésén, zárt ajtók mögött kine
veztek igazgatónak egy Egeresi András
nevü embert, aki szintén a nyugdíjkor-

Azt monciják, több oka is lehet,
hogy a nyugdíjba vonuló Fábián Lajos
helyére, a Gyomaszolg Kft. fövezéri
székére nem volt nagy tülekedés.
Pedig az önkormányzat egyszemélyes
cégének igazgatói beosztása jó zsíros
állásnak mondható.

Az érdektelenségnek oka lehet,
hogy a jó építőipari szakemberek és
vezetők vagy az ország más tájain
vertek gyökeret, vagy magánvál
lalkozásaikban kamatoztatják tudá-

Uvegez§s
képkeretezés

kisebb asztalosmunkák!
Házhoz is megyünk!
Gyoma, Fő út 187. sz.

(a Bethlen Kollégiummal szemben)

Körösi Weekend
Horgász·, hobby-, és kempingszaküzlet

HORGÁSZFELSZERELÉSEK
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

határ szélén áll. Információin1< szerint
Egeresi András korábban a békéscsabai
kórházban dolgozott műszaki beosztás
ban, s most egy évre megbízták a két
gyomaendrődi cég vezetésével.

Hogy honnan került előtérbe ez a
szakember, nem tudhattuk meg, mert az
egész kinevezést zárt képviselő-testületi

ülésen hozták meg és a legnagyobb titok
tartás övezte. Hogy az állás ne maradjon
betöltetlenül, állítólag a megyeháza aján
lotta őt a város figyelmébe.

sukat. De az is lehet. hogy az állás
nem vonzó...

Nem vonzó, hiszen a mindenkori
városvezetés és az önkormányzat
kénye-kedvére irányíthatja az igaz
gatót, akinek - bár ezt a pályázati
feltételek között nyi/ván nem jelölték 
inkább kell nap mint nap lojálisnak
lennie a város vezetőihez, mintsem
szakmai tudásával tündökölnie. Az
ilyen vezetőket nevezik InIfelénk
általában jó menedzsemek. ..

Verso Biztosítási
Ikusz 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:

Gyomaendrőd,

Madách u. 2/2.
Telefon:

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

Hársfasor felújítás
Még 2006 tavaszán a képviselő

testület négy ütemben tervezte el a
Hősök úti hársfasorok megújítását
2006-2009 között.

A hársfasor 1993 óta helyi
védettség alatt áll. Az 1930-as évek
elején - Kner Izidor kezdeményezésére
- ültetett fasor ez elmúlt évtizedekben
igencsak megtizedelődött. A 200S-ös
felméréskor a Hősök emlékútján 486
hársfát számoltak össze az utca két
oldalán. Tavaly, a felújítás 2. ütemében
a Rákóczi és a Mirhóháti utcák közötti
szakasz került sorra, ezen a részen több
idegen fafajt vágtak ki és pótlásként 20
hársfát ültettek el.

A Hárs ThermáI Hotel előtti

parkoló megépítését követően még
legalább S hársfát kell ezen a részen
elültetni. Az idei évi új telepítéseket
ősszel végzi el az önkormányzat, erre
nettó 960 ezer forintot szánnak.

Új turisztikai weblap
www.cipcirip.hu

Cipcirip. hu néven új turisztikai
honlapot hozott létre a lapunkat is
kiadó Rekline Stúdió Egyéni Cég.

A honlapon a Körös-vidék,
ezen belül is egyenlőre

Gyomaendrőd szállás-, és
vendéglátóhelyei kínálhatják szol
gáltatásaikat, és akcióikat évi
16.000 Ft+áfa hirdetési díj
ellenében. A honlapon emellett a
városban igénybe vehető szolgál
tatásokról, Gyomaendrőd és
környéke nevezetességeiről, látni
va lóiról, természeti és kulturál is
értékei ről, az aktuális ren
dezvényekről is olvashatnak az
intemetes honlap látogatói.

Az akciós turisztikai ajánla
tokat kínáló www.cipcirip.hu szlo
genje: Nálunk tücsökzenére alszik
el és madárcsiripelésre ébred...

Levélcímünk:
Szó-Beszéd szerkesztőSége~

5500 Gyomaendrőd, . ..
Hősök útja 51.
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Atatárjárásra emlékeztek Kitekintő
Tallózás a hazai sajtóból

Nálunk a legnagyobb
Az Európai Unió statisztikai hivatalának legfris

sebb adatai szerint Magyarországon a legnagyobb a
költségvetési hiány.

A legtöbb uniós tagállamban sikerült lefaragni a
kormányoknak a hiányt - közölte az Európai Unió sta
tisztikai hivatala, az Eurostat amely megjegyzi, hogy
noha összeségében csökkenő a tendencia, a tagálla
mok közt jelentős különbségek vannak. A legma
gasabb hiányt, 5,5 százalékot továbbra is Magyar
országon mérték. Nagy-Britanniában a deficit a GDP
2,9, Görögországban pedig 2,8 százalékát teszi ki.

De vannak olyan államok is, aho] a konnányok
többlettel zárták a 2007-es évet. Ilyen Finnország,
ahol a költségvetés bevétele 5,3 százalékkal haladta
meg a kiadásokat. Az uniós statisztikai hivata] adatai
szerint az évek óta nehézségekkel küzdő Németor
szágnak tavaly sikerült egyensúlyba hoznia költ
ségvetését.

Nem semmi...
Nem semmi: egy egész osztrák város napc]c

mekkel fűt. Na jó, még nem teljesen, de már 4S%-ban
ellátja magát energiával, a cél a 100%. Onnantól már
egy helyi Gyurcsány is hiába próbálkozna
gázáremeléssel. Az osztrák-magyar határ közelében
lévő Güssing élen jár az altel1latív energiaforrások
alkalmazásában, kutatásában és népszeríísitésében.

Güssing egy kisváros Bugenlandban.
Szentgotthárd-tól nem messze. A városhoz tartozó, 27
ezer lakosú régió régebben osztrák viszonylatban
szegénynek számított: nem volt ipara, magas volt a
munkanélküliség, sokan Grazba és Bécsbe ingáztak
dolgozni, vagyelvándoroltak.

1990-ben a güssingi önkormányzat képviselő

testülete a kiutat keresve egy fontos elvi határozatot
hozott: úgy döntöttek, hogy 100 százalékosan kilép
nek a fosszilis energiaellátásból. A régió fejlesztésére
inditott program több lépésből áll. Az első lépés az
energia-megtakaritás volt. A település központjában az
összes épületet és berendezést energetikai lag optima]i
zálták, melynek eredményeként a települési költ
ségvetésben az energiakiadások csaknem a felére
csökkentek.

Több, mint SO új cég telepedett meg a városban,
több, mint ezer új állást teremtve. A legújabb cég a
napelemekkeJ foglakozó Blue Chip Energy, amc]y
2008-ban indítja el a monokristályos, nagy
hatékonyságú fotovoltaikus elemeinek gyál1ását. A
Megújuló Energia Európai Központjában cl Grazi
Műszaki Egyetemmel és több céggel együttmüködve
folyik egy napenergián alapuló légkondicionáló,
hűtőrendszer fejlesztése is. Emellett egy ón.
"szoláriskola" is működik a központban, ahol a nap
energiáról tartanak képzéseket. Az új szemléletü
fejlesztés eredményeképp Güssing 45 százalékban
önellátó lett energiaszempontból, és 80 millió euró t
takarított meg - írja a greenfo.hu.

.,NM,.
:.[ .. ~

e nemes ügyet. Remélem, hogy a
lovagrend kapcsolatai révén sok
támogatót tudunk megnyerni 
mondta lapunknak fr. Ungvölgyi
János a Templomos Lovagrend
Tiszántúli kommendátora.

Az ünnepségen Paskai László
bíboros szabadtéri szentmisét muta
tott be. Felidézte történelmünk gyá
szos korszakát, amikor a muhi
csatában - 1241-ben - a 60 ezres
magyar sereg súlyos vereséget
szenvedett Beszélt a tatárjárás
pusztításairól, majd hangsúlyozta: az
ország újraépítésén fáradozó IV
Béla királyt államunk második
megalapítójának tekinthetjük. Béla
király életét akkor a nyolcvan temp
lomos lovag és Esztergom akkori
érseke mentette meg életük felál
dozásával, így maradhatott fenn az
ország és így épülhetett újjá.

Állatorvosi Rendelő és Dr. Bubó Állatpatika
Kíná:atunkból:
- Vényre és vény nélkül kapható gyógyszerek, baromfi vakcinák
- Takarmánykiegészítők, vitaminok
- Fertőtlenítő szerek
- Minőségi kutya-, és macskatápok (Eukanuba Hil/'s, Royal Canin)
- "Pet Shop" óriási választékkal:
- Pórázak, nyakörvek, hámok, gumi és plüssjátékok, boxok, fekhelyek,
- Papagáj és rágcsáló kiegészítők, kozmetikai szerek, etető és itatá tálkák
Aktuális ajánlatunk:
- Bolha és kullancsirtá szerek nagy választékban
- Légyirtószerek, patkányírtószerek
- Baromfi vakcina (Gumboro)
- Ásványi kiegészítők

Nyitva tartás:
Hétfő, szerda, péntek: 9-11, 16-19 -- kedd, csütörtök, szombat: 9-11
Sürgős esetben is elérhető telefonszám:
- Markos Csaba Telefon: 30/55-90009, e-maii: markoscsaba@anet.hu
Új szolgáltatás: RTG - Diagnosztika
- Dr. Kreisz Ágnes, Mezőberény, Madách u. 10/a.
E-maii: kreiszagnes@anet.hu Telefon: 30/206-5050

Az esős idő ellenére több százan
vettek részt azon a április 5-i
emlékünnepségen Muhiban, amelyet
a tatárjárás 767. évfordulója alkal
mából rendezett a Templomos
Lovagrend és Muhi község önkor
mányzata. Az eseményen ,-----------------------,

részt vett többek között
Paskai László bíboros, Ódor
Ferenc a Borsod Abaúj
Zemplén megye közgyűlé

sének elnöke és Kocsi
László alezredes, a Hon
védelmi Minisztérium kép
viseletében, valamint fr.
Aykler Béla, a torontói Rá
kóczi Alapítvány gazdasági
vezetője. mint a Templomos
Lovagrend tagja.

- Muhi Cőterén, a Templomos
Lovagok Terén állítják fej jövő év
tavaszán IV Béla királyunk szobrát,
Egri György kőböl faragott alko
tását. A mostani eseményen a szobor
alapkövének beszenteJése is megtör
tént. A két méter magas oszlopra
helyezett embernagyságú királyszo
bor felállitását a község önkor
mányzata kezdeményezte és egy
alapitványt is létrehoztak a költ
ségek előteremtésére. A Templomos
Lovagrend, mint az emlékhely
kezdeményezője anyagilag is segiti



Sándor Service Kft.
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Ford Sándor tamoga
Használt autó á a:
Ford Fiesta 1.3i: 2.65 .
Használt autó ára(Önerö): ·550.000 F
Hitel összege: 2.106.000 Ft L..-- ----J
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FOGSZAUÁLYOZ - S
Kivehető és rögzített készülékek teljes

választéka az Ön. igényein.ek megfelelően!

Á Nyelv felőli fogszabályozás

Á "\."ilágújdonság=k szánlÍt:ó DAMON t:",chnika
- jelent:űs.en lerövídíti a kezelési időt:

FOGFEHÉRÍYÉS
Ragyogóan fehér fogak 30 perc alatt!

1''''osl "';lldCIl cyolld Úí"7Pcis .íogíel1érítésl1e:::.
gyé"uí"lkö"es arany JOgéks::.erl ajci"déko:;:;ullk!
TEL.Jf<2S KÖRŰ FOG,'-SZATI ELL'-TÁS

Ózonkezelés Á ·Fogékszer ..... Prevenció
Gyennekfogászat: Á Szájsebészet
In~plantológia Á Lézerterápia

DR. UÉKÉS FOGÁSZAY
5500 Gyomaendrőd.KOgSllth u. 30.

Bejelentkezés; (66 386-532 ..... info@.'drbeJ~es_hu

, ..,
DISZNOVENY

AJÁNLATAINK: tuják,
díszcserjék,évelősvirágok,
egynyári virágok,virágládák,
kaspók,vir~gföld ,

SZAKIA~Aj:SAD.A,S" ,
KERTEPITES, TOEPITES

....•~·l szépr/J/ nell/ ~.I1é..t:· dln/oc/o:::::lli. ,,"enI/i is kell ért[../
.,·1 _":::::épe/' ne771 elé.~ t:.:~""·()I'/cí/l7i. Il-"'..-,g i_'·: kell ("',í,-izni.

"og~.· e3,-\"iit"t éll/essiink CI széppel.' ..··

Endrőd, Hidfő u. 12.
az endrődiKörös hídnál
Nyitva: hétköznap 8-17-ig,

hétvégeken 8-12-ig
Telefon: 70/229-0909

Feel the difference5310 Kisújszállás
Deák F. u. 69-75.·--'"
Tel:59/321-134- 'W

Példa 2: használt Lada: 100.000Ft------..,,1
Ford Sándor támogatás: +431.000Ft
Használt autó ára: 531.000Ft
Ford Fusion 1.4i: 3.030.000 Ft
Használt autó ára(Önerö): ·531.000 Ft --=-----..".11

Hitel összege: 2.499.000 Ft

Részlet: 29.913 FVhó +casco kb. 4.000 FUhó
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KIVITELEZÉS • HÖSZIGETEL
GIPSZKARTON ZERELÉS· ZSINDELYEZÉS.. ,.

F U ALD
Terranova hőszigetelő redszerek akciós áron!

Weber Terranova 30 év, 30 szín akció! 30 szín a fehér árában!

Aljzatkiegyenlítö 2100 FI/25 kg. • Emelt minöségű
ragasztó 1050 FI/25 kg. • Flex ragasztó 2520 FI/25 kg.

• Extra Flex ragasztó fehér 3600 F1/25kg.
Áraink áfás ára

Családias légkörü új élelmiszer üzletünkben
folyamatosan megújuló akciós készlettel várjuk
kedves vásárlóinkat!
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AFöld Napján
1854-ben az akkori

washingtoni elnök, a Nagy
Fehér Főnök ajánlatott tett
egy hatalmas indiánok lakta
terület megvásárlására,

amiért cserébe rezervátumot
ígért. A seattle-i főnök kérése,
amelyet egészében közzé tet
tek, úgy hangzik, mint a
legszebb és legmélyebb nyi
latkozat, amit valaha is tettek
a környezetről.

"Hogyan vásárolhatja meg
vagy adhatja el valaki az eget
és a föld melegét? Ez a
gondolat furcsa számunkra. Ha
nem mink vagyunk a levegő

frissességének és a víz hűsének

birtokosai, hogyan vásárol
hatják meg ezeket mások?

Tudjuk nagyon jól, hogya
fehér ember nem nagyon érti a
mi útjainkat. Számára egy
darab föld ugyanolyan, mint
egy másik, mert idegen ő, aki
az éj leple alatt jő és elrabol a
földtől bármit, aminek csak
szükségét érzi. Így a föld nem
testvére, hanem ellensége, s
mihelyt leigázta és kizsák
mányolta azt, odébb áll, maga
mögött hagyva elődei sírját.
Semmivel sem törődik, a földet
saját gyermekei elől rabolja el,
ősei sírját, gyermekei születési
jogát elfelejti.

Ha eltűnnek az állatok, az
ember is ki fog puszhJ1ni, ha
másért nem, nagy lelki
magányossága miatt. Mert
bánni is történjék az állatokkal,
az az ember sorsává is válik
hamarosan. Minden egybetar
tozik és szoros összefúggésben
áll egymással

A Föld sorsa ezért a Föld
fiainak a sorsa is. Nem az
ember szőtte az élet hálóját, ő

csupán egy szála annak. Bármit
cselekszik a hálóval, saját
magával cselekszi azt.

Tudjuk, hogya fehér ember
nem érti a mi életmódunkat.
Nem tud különbséget tenni az
egyik kődarab és a másik

között, idegen vagy kívülálló,
aki az éjszakából jön, és
elveszi a földet, amire szük
sége van...

Az étvágya felfalja a földet,
és másoknak csak egy
sivatagot hagy. Nem érti, mert
a mi életmódunk más, mint az
Önöké. Városaik puszta látása
bánatot okoz a rézbőrűek sze
meinek. De talán legyen, mert
a rézbőrű vadember, és nem ért
semmit. Nincs egy nyugodt
hely a fehér ember városaiban,
nincs egy hely, ahol hallani
lehet, hogyan nőnek ki a fák
levelei tavasszal, és hogyan
csapkodnak a számyaikkal a
rovarok. De talán ennek így

kell lennie, mert egy vadember
nem ért semmit. A lárma
mintha megsebezné a fülein
ket. És mindezek után, mire
szolgál az élet, ha az ember
nem hallgathatja a farkas
magányos üvöltését, sem a
békák éjszakai társalgását egy
tó partján?

Rézbőrű vagyok, és nem
értek semmit. Mi jobban
szeretjük a szél lágy susogását
egy tó felszínén, meg ugyanan
nak a déli esőtől megtisztult
vagy fenyőaromával illatosított
szélnek a szagát. A levegő fel
becsülhetetlenül értékes a
rézbőrű számára, és mind
annyian osztozunk a lehelet
ben, az állat, a fa, az ember,
mind ugyanazt a levegőt

lélegezzűk. Úgy tűnik, a fehér
ember nmcs tudatában a
levegőnek, amit belélegez;
ahogyan a napok óta agonizáló
haldokló sem érzi a bűzt. De ha

eladjuk a földjeinket, emlé
kezni kell arra, hogy szá
munkra a levegő felbecsül
hetetlen, hogya levegő

megosztja a szellemét az élet
tel, amit fenntart. A szél, amely
a nagyapáinkat az élet első

leheletét adta, megkapja az
utolsó sóhajtásaikat is. És ha
eladjuk a foldjeinket, Önöknek
azokat meg kell őrizniük, mint
egy különálló és szent dolgot,
mint olyan helyet, ahol a fehér
ember megízlelheti a mezők

virágaitó l megillatosított
szelet.

Ezért gondolkozunk az
ajánlatukon, hogy meg akarják
venni a földjeinket. Ha úgy
döntünk, hogyeladjuk,
feltételeket szabnék: a fehér
embemek úgy kell bánnia e
föld állataival, mint a fivérei
vel. Vadember vagyok, és nem
értem a másféle életmódot.
Láttam ezer meg ezer bivalyt
megrohadni a réteken, lelőtték

őket, mert a fehér ember vasu
tat akar építeni. Vadember
vagyok, és nem értem, hogy
lehet egy füstölgő gép fon
tosabb, mint a bivaly, akit mi
csak azért ölünk meg, hogy
életben maradjunk. Mivé lesz
az ember állatok nélkül? Ha
mindet kiirtják, az ember nagy
lelki magányosságban fog
meghalni; mert az, ami az álla
tokkal történik, az fog történni
az emberrel is. Minden össze
kapcsolódik.

Meg kell tanítaniuk a fiaik
nak, hogya föld, amire rálép
nek, a mi nagyapáink hamvai.
Tanítsák meg a fiaiknak, hogy
ez a föld meggazdagodott a
felebarátaink életével, hogy
tudják tisztelni. Tanítsák meg
nekik, hogy mi azt tanítottuk a
mieinknek, hogy a föld a mi
anyánk. Minden, ami a földdel
történik, meg fog történni a
fold fiaival. Ha az emberek a
foldre köpnek, magukra köp
nek..."

Aközönyről
A magyar nemzet egyik

legnagyobb baja manapság a
gyávaság. Gyávák vagyunk tenni,
összefogni, kolle/aiven fellépni
eszmei és gazdasági elnyomóink

ellen. Ezért kellene indulnunk 

József Auilát idézve - '. a gyáva
ságot irtani ".

Pedig nagyobb baj a
gyávaságnál a közöny. A közönv
az igazi probléma; mert aki
gyáva, az pontosan tudja, hogy
mi a cél és nlit kellene tenni a cél
elérése érdekében. csak nem mer
cselekedni, tartva az esetleges
retorzió/aó!. Vagy azért nem mer
mert kevésnek, gyengének, esz
köztelennek érzi magát. De tudja,
hogy mi az, amire nem képes. mi

az amit nem mel:
A közönyöst viszont nem

érdekli, mi a cél. Sőt: nem törődik

vele, hogy egyáltalán van-e cél.
Egyetlen, személyes célja van.'
magát, családját biztonságban
tudni, jóllakatni. Fittyet hány rá,
hogy mi Magyarország állam
formája, ki a miniszterelnök, csak
az esetleges munkahely, a betevő

falat maradjon meg. Mert, gon
dolja a közönyös, ha ezek
elvesznek, ugyan ki segít rajtam.?

És a liberális elnyomóink
leghatékonyabb eszköze a közöny
fokozására, a kollektivizmus

kiirtására, az egyének egymástól
való elszigetelésére. A közönyös.
miután hazament a munkahe

lyéről, elégedetten úl le a TV elé
mosatni az agyát, szIvesen
bámulja a vidoklipekben pál
mafák alau ugrándozókat, és un
dorral vált csatornát, ha vé/et
lenül politik.a i vitamíísort lát.

A közönyös boldog. ha
valamit leértékelve vehet meg a

Tescóban és az olyan szavak,

hogy "nemzet, gazdaság. öntu
dat, függetLenség. radikalizmus,

liberalizmus" hiányoznak a szó
klncséből. Nem is érti ezeket a
szavakat.

És a közönyös retteg, ha el
vész a biztos keresete. mi lesz ve
le? A többi közönyösre nem szá
míthat. Ki törődne vele? Ki adna
kenyeret a kezébe, ha kizsákmá

nyoló gazdája elcsapja ?

M.M.
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ENDRŐDI FEJEK 1929-BŐL :'.~. ~',. "
.l

........l

Szerkesztőségünkbirtokába került egy 1929-ben Békéscsabán kiadott könyv, melynek címe Békésmegyei Fejek. Gergely
Gábor Arnold szerkesztőBékés megye 18 településének, köztük Endrődnekés Gyomának gyűjtötte egy kötetbe

a közéletben tevékenykedő polgárait. Sorozatunkban városunk egykori nagyjait mutatjuk be. (4. rész)

Moldvay Lajos
számügyi közig. jegyző

l863·ban született Hódmező

vásárhelyen, itt végezte közép
iskoláit, azután jegyzői vizsgát tett
és pályafutását Gyomán kezdte,
mint községi írnok, 1895 óta pedig
Endrőd község közigazgatási és
számügyi jegyzője. Az Endrődről

kivonuló románok a község háza
kirablása közben súlyosan
inzultálták. A kaszinó volt jegyzője,

iparhatósági biztos, a katolikus pol
gári társulatnak 33 év óta jegyzője,

az iparossegélyező bizottság elnöke
és az iparostanonciskola felü
gyelőbizottságának tagja.

Orbók József
r. k. elemi iskolai igazgató

1885-ben született Szinfaluban.
Középiskoláit és a tanitóképzőt

Szatmáron végezte, azon kívül
elvégezte Brassóban a gazdasági
tanfolyamot, Szegeden az ipariisko
lai tanfolyamot, és Aradon a tovább
képző tanfolyamot. 1905-ig
Dunaadonyban tanítóskodott,
azután Endrődön külterületi, majd
1912-ben belterületi tanító lett,
1924-ben pedig igazgatóvá
nevezték ki. Tagja Endrőd község
képviselő-testületének, valamint a
katolikus egyházközség képviselő

testületének, az endrődi r.k. tanítóe
gyesület elnöke, az iskolán kívüli
népoktatás vezetője, a Petőfi

Társaság tiszteletbeli tagja.

Szabó József
Endrődi Népbank igazgatója

l890-ben született Nagyváradon. Ott
végezte iskolai tanulmányait és ott
kezdte meg pályafutását is mint a
városi vasút gyakornoka. Később a
Tiszavidéki Hengermalom Rt.
főkönyvelője lett Gyomán, majd 1921·
ben az Endrődi Népbank cégvezetője,

1924 óta pedig az intézet ügyvezető

igazgatója. A világháború az orosz,
olasz és a szerb fronton küzdötte
végig. A forradalom kitörésekor
résztvett a Friedrich-féle lánchídi
felvonulásban, melynek Friedrich mel
lett egyik parancsnoka volt. Az
önkéntes tűzoltótestület parancsnoka
és a Levente egyesület választmányi
tagja.

valloisi
Dr. Schönborn László

orvos
1896-ban születell Perjámoson.
Középiskolái! Kalocsán és Temes
váron, egyetemi tanulmányait
Budapesten végezte. Orvosi gyakor
latát Budapesten kezdte meg, és 1926
óta folytatja Endrődön 1915·be hadba
vonult és az olasz harcléren súlyos
gázmérgezést szenvedett. Kitünteté
sei: Kisezüst vitézségi érem. Károly
csapatkereszt. Tagja a község
képviselő·testületének, s valamennyi
kulturális és társadalmi egyesületének.

Propagandaeszköz közpénzen?
Mint ismeretes, az önkor

mányzat még januárban 1,5
millió forintos támogatást
szavazott meg a városházi
újság kiadásához. A pénzt a
lapkiadásra is alakult Gyoma
endrőd Közéletéért Egyesület
kapta meg három lapszám
elkészitéséhez.

Szabó Balázsné önkor
mányzati képviselő, az
egyesület elnöke az áprilisi
önkormányzati ülésen számolt
be a támogatás felhaszná
lásáróI. A testület döntött
arról, hogy idén havonta 125
ezer forinttal támogatja a
város a Gyomaendrődi Hír
mondó megjelentetését.

A Magyar Újságírók
Országos Szövetségének

Elnöksége a Magyar Sajtó
Napján nyilatkozatban hívta
fel a figye Imet a saj tósza
badság súlyos, a közvélemény
előtt kevéssé ismeretes, de
folyamatos és kiterjedt
megsértésére.

Az elnökség szerkesz
tőségünkhöz is eljuttatott nyi
latkozata szerint a felhivás
címzettjei az országos és a
helyi hatalmi tényezők, a kor
mányt alkotó és az ellenzéki
pártok, a megyei, a települési
és a kerületi önkormányzatok.

"Az országban sok száz
helyi lap, rádió- és televízió
állomás működik, döntő

többségükben közpénzen. A
nyilvánosság hatalmi mani
pulálása ebben a szférában a

közszolgálati rádiót és
televíziót érintő kísérleteknél
lényegesen durvább és
gátlástalanabb, mert míg azok
ellenállásba is ütköző

kísérletek, a helyi lapok,
rádiók, televíziók és újabban
internetes portálok - ma már
tudomásul vett gyakorlatként
- többnyire az önkormányzati
testületek túlsúlyos oldalának,
jellemzően a polgármesternek
rendelt propagandaeszközök.

Egy magántulajdonosnak
lehetősége van tulajdonával
rendelkezni, de a közpénzzel
finanszírozott média közszol
gálati feladatot kell, hogy
ellásson, pártatlanul kell a
nyilvánosságot szolgálnia."

Azt már csak mi tesszük

hozzá, hogy jó lenne, ha a
baloldalhoz közelebb álló
szövetség ugyanilyen vehe
mene iával hivná fel a figyel
met az elektronikus sajtóban
tapasztalható egyoldalú kom
munista-liberális nyolTIulás
ról... H. E.

Stancolt és _.~
hagyományos ....,....,;",••"

papírdoboz gyártása,
szitázás.
Stancforma,
szitaforma készítés!
Üzem mobil: 20/523-2787
Iroda 20/428-7030
Ügyvezető 20/9142-122
Telefon/fax: 66/282-095

Gyomae., Ipartelep u. 1/1.
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135 éve született Istók János szobrász
Nyolcvan éves a gyomai emlékm"

Istók szülőhelye: a keleti vége
Hétfalu (Siebendöljer) gyííjtőneve annak a hét barcasá

gi csángó-magyar falunak. amelyek lakosai a törlénelem
forgatagában, a végvárak védelmében igyekeztek megőrizni

önazonosságukat ebben a kúlönleges világban, C1171elvbe a
Barca, Olt, Feketeúgy, Tatrang folyók, valamint a
Kálpátok, a Kárpát-kanyar összezárt magyarokat, s:::á
szokat és románokaI.

Erdély e kicsiny. kiitönleges világáha. a Barcaság!Ja. öt
szoros. {/ törcsvári (1290 lll). a tömösi (1050 mr cc ó-sánci
(J 295 lll). a bratocsai (1272 111) és a bodzai (634 m) torkol
lik és az egeltartó, kékes hegyek álla! köriilvelt völgyekben
tiz csángó-magyar Ialu házacskái túndökölnek, melyek
közúl négy teljesen összeépú!t - Bács/álu, Tiil-kös,
Csernáljálll, Hosszúfalu - és Négy/alut alkotják: három 
Tatrang, Zajzon, Pürkerec - nag);on közel vannak
egymáshoz és Négyfaluhoz is, igyegyiill Hétjálut képezik:
három - Apáca, Krizba, Barcaújfalll - pedig lávola!Jb,
Brassótól északra fekszenek.

A településrendszer alapitása a magyar királyság
délkeleti határának a védelméhez kötodik. E szolgála Ital
kapcsolatos a "csángó" népességnév egyik magyarázata is.
mely szerint jeladás volt a feladatuk. A közösség emléke::ete
a környék több lármafájának az emlékét is őrzi.

1928-ban avatták fel Istók
Júnos szobrát a gyomai

reformátos templom
kertjében

Gyüj ternényes kiáll ítását
l 964-ben a pesterzsébeti
múzeumban rendezték meg.

Istók Budapesten hunyt cl,
1972. február 22-én.

(hetfalu.ro)

Hadtörténeti Múzeum, Inczédi
László plakettje Szarvason 
1912, Brassai Sámuel emléke
a szegedi emlékcsarnokban 
1925) sokasága egészíti ki
munkásságát.

A két világháború közti
időszak egyik legtöbbet
foglalkoztatott köztéri szob
rásza volt Magyarországon.
Műveiben realisztikus, natu
ralista elemek keveredtek az
akadémikus megoldással.
Leginkább emlékmű- és port
részobrászattal foglalkozott.
Művészetét nagy szakmai
mügond, érzékeny mintázás
jellemezte.

Négy szobra áll Buda
pesten, tizenhat vidéken
(Cinkotán, Gyomán, Jászalsó
szentgyörgyön, Köröstarcsán,
Kunszentmiklóson, Moson
ban, Nagydorogon; katonai
alakok Öcsödön, Rákosfalván,
Sárszentmihályon).

Istók 1963-ban Érdemes
muvesz, 1970-ben pedig
Kiváló művész címet kapott.

Bem Apó - bronz,
Bem tér, Budapest

május elsején a Parlament
előtt állt. Az 1. világháború
után számos hadiemlékmüre
kapott megrendelést.

A legismertebb, hatásos,
nagyméretű szobrát, a Bern
szobrot 1934-ben állították fel
Budapesten a Bern József
téren. Számos épületplasztikát
(Sportoló nő és férfi,
Budapest, Császár uszoda,
1928; a Mezőgazdasági

Múzeum barokk épülethom
lokzatára készített Szőlőmü

ves és Erdészet szobrai) és
többnyire márványba faragott
síremléket készített (Ihan
Károly), Kerepesi temető,

1910; Péterfy Sándor,
Kerepesi temető, 1913; Holló
Lajos bronz síremléke, Kere
pesi temető, 1913).

Jelentősek kisméretű mell
szobrai (Vörösmarty, Jókai,
Vajda János, Madách). Móra
Ferenc mellszobrát Kiskun
félegyházán állították fel
1959-ben; közéleti személyi
ségek mellszobrai (Molnár
Viktor 1904, Gerlőczy Károly
1906, Berzcviczy Albert,
Balás György, dr Bókay
Árpád, Wlasics Gyula stb.).
Dombormüvek (Petőfi Sán
dor, Nagyszeben; Rákóczi,
Romhány 1932), plakettek,
érmék, emlékművek, portrék
(Gábor Áron 1952

Az 1848
49-es szabad
ságharc, va
lamint az I.
világháború
hősi halot
tainak em

lékművét - Istók János szob
rász alkotását - a gyomai
református templom kert
jében állították fel I 928-ban.
Ehhez a szoboralakhoz
emelté~{ 1990-ben két emlék
követ a II. világháborús
áldozatok emlékére (Varga
Géza alkotása).

Istók János 1873. június
l S-én született Bácsfajuban.
Elemi iskoláit szülőfalujában

végezte, majd 18S7-ben
beiratkozott a hosszúfalusi
müfaragászati iskolába, ahol
Kupcsay János volt a szak
tanára. Tőle tanulta a szob
rászat ábécéjét. Tanulmányait
l 892-től a müncheni akadé
mián folytatta. Valószinüleg
tanára, Kupcsay hatására, hisz
ő is ott tanult. l 90S-ban azután
hosszabb külföldi tanul
mányúton gazdagodik mester
ségbeli tudásában. Minden
anyagi támogatás nélkül jutott
el azokba az európai városok
ba, ahol érzése szerint tanul
mányoznia kellett a szobrász
elődei teremtette értékeket. A
budapesti szobrászati mes
teriskolában Stróbl Alajos
növendékeként fejezte be
tanulmányait.

Fiatalon megbízást kapott
a Magyar Nemzeti Múzeumot
alapító Széchenyi Ferenc
szobrának elkészítésére, a
száz éves alapítási évfordulón
(1902) szobrát felavatták. E
munkájáért királyi arany
érdemrenddel tüntették ki.
1905-ben a Ramasetter Vince
szoborpályázat első díját
nyerte, a szobrot 1905-ban
állították fel Sümegen. Kőből

faragott, 1912-ben már kész
mellékalakjai közül Munkát
szimbolizáló szobor 1919.
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Fogas kérdések

Adohányos drogfüggő?
Már Gyomán is kipróbálhatja
a jade köves masszázságy
egyedülálló hatásait!
-masszázs

.-'
-akupresszúra ~~,';-;;;:'
-fényterápia ~~:L:': /~'('.:.

,.
-hőterápia

i

-kristályterápia i

Számos betegségre hatékonyan
alkalmazható!

Bejelentkezés telefonon:
20/360-2025
5500 Gyomaendrőd, Semmelweis utca 4.
AFÜRDŐVEL SZEMBEN

Ami rajtunk múlik...
Az Endrődi Jóga Klub vendége

Császárné Benke Mária, aki most
Gyomaendrődön nekünk mutatja be
tudását, mondja el tapasztalatait. A
sokfelé járt, immár határainkon túl is
ismert és szeretett Marika előadásain, tré
ningjein és könyveivel alapismereteket
tanít az "élni tudás" new tantárgyból.
Megmutatja a felesleges szenvedéstől

mentes életet.
Várunk minden érdeklődőt 2008.

május I 7-én, szombaton délután 2-órakor
az Endrődi Közösségi Ház emeleti
nagytermébe. Belépőjegy ára: 300,-ft/fő.

Stranszki Mihályné
Jóga Klub

Felhívás 50 éves
találkozóra!

Az endrődi általános iskolában
1958-ban végzettek találkozóját
szervezzük meg ez év szeptem
berében.

Vo It osztálytársaink j elent
kezését várjuk a következő címre
küldött levélben, hogy a részletes
tájékoztatást megküldhessük:

Latorcai János és Gellai Margit
5500 Gyomaendrőd, Pf.: 77.

Leveleteket várva szeretettel
köszöntünk:

Latorcai János
Gellai Margit

"Apám erős dohányos volt. Erős

ember, akit a dohányzás életének
virágkorában ragadott el. Emlékszem,
mikor fiatal srácként figyeltem őt regge
lente, ahogy köhögött és slejmot köp
ködött. Azt is láttam, hogy nem élvezte,
és egyértelmü volt számomra, hogy egy
gonosz szellem szállta meg őt.

Emlékszem, mikor mondtam anyámnak:
"Soha ne engedd, hogy dohányozzakl"
Tizenöt évesen egy fitnesz fanatikus
voltam. A sport volt az életem, és majd
kicsattantam az egészségtől, életerőtől és
önbizalomtól. Ha valaki azt mondta
volna nekem, hogy egyszer majd napi
száz szál cigarettát fogok elszívni, feltet
tem volna az egész életen át kapott kere
setemet, hogy ez soha nem fog
megtörténni. Negyven évesen testileg és
lelkileg is egy "cigarettadrogos" voltam.
Eljutottam addig a stádiumig, amikor a
legbanálisabb testi vagy szellemi cse
lekvést nem tudtam egy szál cigaretta
nélkül elvégezni. A legtöbb dohányosnál
az élet normál stresszei váltják ki a
rágyújtást, mikor csörög a telefon, vagy
mikor társaságban kell mozognia.

Én tudtam, hogy a cigaretta megöl'
Lehetetlen volt becsapni magam. De,
hogy miért nem fogtam fel, hogy mi ját
szódik le a fejemben, azt nem értettem.
Pedig ott volt az orrom előtt. Nevetséges,
hogy a legtöbb dohányos valamikor abba
az illúzióba esik, hogy a dohányzás
számára élvezet. Én azért dohányoztam,
mert azt hittem, hogy erősíti az
idegeimet, és könnyebben tudok tőle

koncentrálni.
Most nemdohányosként szinte alig

hiszem el, hogy volt ilyen időszak az
életemben. Olyan, mintha egy rémálom
ból ébredtem volna. De még milyen
rémálomból ! A dohányzásnak nem az
egészség- vagy "pénztárcakárosító"
hatása a legrosszabb, hanem az, hogy
eltorzítja a pszichét. Az emberek minden
féle elfogadható magyarázatot keresnek,
hogy tovább dohányozhassanak. Amint
Ön egyszer nikotinfüggő lesz, az agy
mosás dupla erősséggel hat. Az Ön
tudatalattija tudja, hogy a kis bestiát etet
ni kell, és minden mást kikapcsol az Ön
gondolataiból. A félelem hajtja az
embereket arra, hogy dohányozzanak, a

félelem az üresség érzésétől és a bizony
talanságtól, amely eluralkodik az
emberen, ha a nikotinszint csökken.

Ha Ön nincs tudatában ennek a
félelemnek, az nem azt jelenti, hogy nem
létezil<. Önnek nincs szüksége arra, hogy
átlássa a mechanizmust, mint ahogy a
macska sem látja át a padlófűtés

csöve inek elhelyezkedését, csak annyit
tud, hogy jó meleget fog érezni, ha egy
bizonyos helyre ül. Az agymosás a fő

nehézség a leszokáskor Végül sikerült.
Nehéz és hosszú folyamat volt, de
megérte. Az első lépés: az elhatározás. Az
elhatározás, hogy megteszem. E nélkül
nem megyl"

(Egy gyógyult dohányos vallomása.)

Ha Önben is megfogalmazódott az
elhatározás, de egyedül nem megy, van
segítség. Mivel a dohányzás betegség,
célszerű orvosi segítséget igénybe venni.
A piacon számos tapasz, rágó és nem
olyan régóta már dohányzásrólleszoktató
gyógyszer is kapható. A tapaszok és a
rágó nikotint tartalmaznak, tehát azon a
logikán alapulnak, hogyha nem
dohányzunk, máshonnan kellene pótolni
a nikotin adagot, amihez a dohányos
szervezete hozzászokott. Ez azonban szá
mos csapdát rejt magában. Ha a niko
tinpótló terápia során rágyújtunk, a
nikotin túladagolás tünetei mutatkoznak.
Bizony, túladagolás! És itt következik a
másik legnagyobb csapda. A nikotinpótló
terápiák ugyanis "kutyaharapást szőrével

elv" alapján működnek. Mérget viszünk
be a szervezetünkbe, hogy meggyó
gyuljunk.

Ezt az ellentmondást feloldandó,
próbáltak olyan leszokást, segítő gyó
gyszert kidolgozni, amely nem tartalmaz
nikotint. Ez a vényköteles gyógyszer
nemcsak remény jelent a leszokni vágyók
számára, de valódi eredményt hoz! A
leszokás sikeréhez azonban az első és
legfontosabb lépés az elhatározás, a
leszokási idő alatt pedig tovább növeli a
siker valószínűségét, ha a leszokni vágyó
pszichés segítséget is igénybe vesz. .J ó
hír, hogya fent említett gyógyszert
szedők számára egy ingyenes, személyre
szabott virtuális segítség is rendelkezésre
áll. Dr. Békés Annamária és csapata

www.drbekes.hu



~.. INGYENES APRÓHIRDETÉSEK ..

Itp.-en
eladó.
Érd.:

HÁZ, LAKÁS
A Bethlen G. u. 42. sz. alatti

ház sürgősen eladó. Irányár: 13
millió Ft. Érd. 70/229-2806

Gyomán, a Bercsényi u. 18. sz.
alatti parasztház nagy portával
eladó. Irányár: 3.5 millió Ft. Érd.:
30/395-7269

GYllmaendrőd központjában
teljescn felújított, hőszigetelt 160
m'-es összkomfortos családi ház +
önálló 40 m'-es összkomfortos
lakréss7.el eladó. Ir. ár: 18,5 millió
Fr. Tel 70/566-3938

Gyomán, a Hősök útja 105. sz.
alatt összkomfortos családi ház
eladó. Érdeklődni a h.elyszínen,
vagy 30/6545-0 IO.

Gyomaendrődön, az Október
6. lakótelepen. egy 59 nm'-s, 2
s7.0bús, erkélycs. nagy konyhás,
gázflitéses. csodá latos panorillnás.
rul'ljdoni lakás a L1DL úuház
közvetlen s7.omszédságában olc
són. 6,7 millió Ft-ért eladó. Érd:
30/324-1512"

Öregszőlőben a Kör u. 9. sz.
alatt 2 szobás. fürdőszobás, jó
állapotú parasztház alsóépülettel
eladó. Irányár: 2.6 millió Fr. Érd.:
30/4781-280

Besenyszegen, osztható telken,
60 me-es. 2 szobás, gázfűtéses,

összkomfortos felújított parasztház
telekáron eladó. Irányár: 2 millió
Fr. Érd. 30/995-3647

Gyoma kÖ7.pontjában 3 szobás
kenes. családi ház eladó. Irányár:
15millió Fr. Érd.: 66/284-196

3 szobás. J 30 m'-es ház. 1356
mO-es telken eladó. 80 m'-es
kockaházat kisebb telken beszá
mitok. Irányú: 12 millió FL Érd.:
20/48::>-4899

Gyoma központjában paraszt
ház eladó Gáz van, viz nincs.
Ilányár 3 millió Ft. Érdeklődni:

20/335-8558
Gyoma központjában 3 szoba

összkomfortos. és egy I szoba
összkomfortos ház eladó.
Vállaikozima alkalmas' Irányár:
10.5 millió Ft. Érd. 30/647-2407

Gyomán az Attila utcában
parasztház nagy kemel eladó. Víz,
g,iz. csatorna van. Irimyár: 3 millió
Ft. Érd. 30/531-3930

Nagylaposon, a Simai út 4. sz.
alatt nagy telken, kicsi ház eladó.
Irányin: 300 ezer Ft. Érdeklődni:

661284-194
Endrőd központjában 90 m'-es

öss:ckomfortos 2.5 szobás családi
hú sürgősen eladó. Érdeklődn i:
70/217-9662

Gyomán a Holt-Körössel
szemben, a fürdőhöz 200 méterre 2
szobás családi ház gázzal,
szennyvízzel, fúrott kúttal ,

gyümölcsfákkal, szőlővel eladó.
Érd 70/415-9064,70/275-8736

Gyomán a fürdőhöz közel 3
szobás, összkomfortos ház, gáz
fiítéssel és vegyestüzeléssel, ipari
árammal eladó. Irányár: 11,8
millió Ft. Érd.: 30/425-312 I

A Polányi u. 8. sz. alatt ház
eladó. Irányár: 4 millió Ft Érd.:
30/529-8903

Gyomán a Zrínyi tI. 1/5. sz.
alatt ház eladó. Érd.: 70/327-4389,
20/2 19-4079

Endrőd központjában, csendes
helyen családi ház nagy portával
eladó. Irányár: 5,5 millió Ft Érd.:
66/285- 191, 661283-327

Endrődön új építésű, kétszintes
100 m'-es családi ház kis portán,
csendes helyen melléképülettel
eladó. Irányár: 10 millió Ft Érd.:
30/618-1876

Gyomán a Katona J. u. 52/1.
sz alatti 2+3 félszobás családi ház
kétféle fűtéssel, klimával, alsó
épülettel eladó. Irányár: 12,5
millió Ft Érd. 30/481-5232

Gyomán az Álmos u. 15. sz.
alatt 2 szobás ház, kis portával, kis
rezsivel eladó. Irányár: 4,6 millió
Ft Érd.: 20/451-2412

Öregszőlőben a szarvasi
kövesút mellett összkomfortos ház
eladó. Irányár: 2,5 millió Ft Érd.:
30/441-7873

Öregszőlőben, a kondorosi
kövesút mellett 1,5 szobás
parasztház, komfort nélkűli,

gazdálkodásra alkalmas épületek
kel, lakható melléképülettel. ga
rázzsal eladó. Vezetékes víz az
udvaron, ásott kút, villany, telefon
Érd. 30/595-5045

Öregszőlőben a Szőlőskert u.
18. sz. alatti 2 szobás, verandás
ház újonnan kialakított fürdő

szobával, beköltözhető állapotban
eladó. Érdeklődni: 661280-191,
20/490-7557

Gyomán a Gyóni G. LL 22.sz
alatt ház eladó. Ugyanitt Lada
1200-as jó műszaki állapotban
eladó. Érd.: 20/942-8257, 30/571
5298

Gyomaendrőd központjában a
Napkeleti u. 4. sz. alatti 2 szobás,
gázfűtéses 1440 m'-es területű

családi ház nagy melléképülettel
eladó. Irányár: 4 millió Ft Érd.:
30/230-7967,62/442-858

Gyomán, az Arany J. u. 16. sz.
alatt 4 szobás, összkomfortos ház
eladó. Érd.: 20/5266-573

A Vásártéri Itp.-en fóldszintí
1,5 szobás lakás eladó. Érd.:
70/366-281 I

A Vásártéri Itp.-en 1.5 szobás,
középső, felújított lakás eladó.
Irányár: 6,7 millió Ft. Érd.:
30/609-9655

A Vásártéri Itp.-en 3. emeleti,
felújított lakás, és egy 2 szobás
kertes ház eladó Irányár: 6,5 - 3
millió Ft. Érd.: 30/5566-289

A Vásáltéri Itp.-en 3. emeleti,
2 szobás lakás albérletbe kiadó
vagy eladó. Irányár: 6 mi Ilió Ft.
Érd.: 20/9 I83-307

Az Október 6.
fóldszinti, 2 szobás lakás
Irányár: 6,5 millió Ft.
661284- 140

Endrődön, a 4 lakásos
társasházban, csendes helyen 2,5
szobás lakás eladó. Irányár: 7,8
millió Ft Érd.: 20/8232-125

Bútorozott földszinti, 3 szobás
lakás kiadó. Érd.: 66/284-482

Gyomán, a Rózsa F utcában
összkomfortos családi ház eladó.
Ir ár: 9,8 millió Ft. 301249-7622

KERT, TELEK
A Kecsegés-zugban 967 m'

vízparti telek hétvégi házzal,
stéggel, horgászati joggal eladó.
Irányár 5,5 millió Ft. Érd.
70/388-9007

Szántóföldet bérel nék Gyoma
endrőd környékén. Érdek Iődn i:
30/4385-419

Gyomaendrőd Kisfok u. 8. sz.
alatt, közel a Köröshöz, 1213 m2
területű, beépíthető telek eladó.
Irányár: 450 ezer Ft. Érd.: 30/232
0303

2000 négyszögöl földterület
Endrődön eladó, jelenleg lu
cernaföld, I I AK. Érdeklődni:

661284-461
A Pocos kertben 500

négyszögöl föld eladó, a fele szép
lucerna. Érd.: Munkácsy LL 15

Gyomán a Csepűskertben

2880 négyszögöl szántófóld eladó.
Irányár: 900 ezer Ft. Érdeklődni:

66/285-5 IO
Gyomán a Zrínyi u. 43/1. sz.

alatti bekeritett, építési telek, fúrott
kuttal, parkosítva eladó. Jn\nyár:
1,3 millió Ft. Érd.: 30/354-2125

A Fűzfás zugban 400
négyszögöl kert, villannyal, fúrolt
kúttal eladó. Irányár: 300 ezer Ft.
Érd.: Petőfi S. u. )

Gyomaendrőd külterületén 4
ha 3303 m' területi 50,83 AK
értékl szántó, erdő megjelölésű

fóld eladó. Érd.: 30/230-7967
Endrődön a Kürt u. I. sz. alatti

közművesített telek eladó. Irányár:
700 ezer Ft. Érd.: 30/636-6179

MUNKÁT KERES, KíNÁL
Kertek, udvarok szántása,

marása, egyengetése. Érdeklődni:

661386-053
Vasipari munkákat, korlá

tok,kerítések,kapuk és egyéb kar-

bantartási munkálatokat váJJalok.
Telefon:06-30-473-0 I7 I

Veszélyes fák kivágása, tüzi r'a
felvágása, elhanyagolt kertek,
porták, telkek gondozását
vállalom. Érd.: 70/283-0347

Korrepetálás, felzárkóztatás,
fejlesztő foglalkozások, tehetség
gondozás ált iskolásoknak. Iskolai
dolgozatlapok, verseny tesztek
megrendelhetők. Érdeklödni:
30/856-3218

Teraszok, lépcsők, fürdő-

szobák, konyhák, nappalik
hidegburkolását vállalom, Nagy
tapasztalattal, hozzáértéssel, elér
hető áron. Fehér Attila: 30/360
8128

Takaritást, vasalást vállalok.
Érd.: 20/2 I9-4079

Pedikűröst, maniküröst vagy
kozmetikust keresek kialakult
vendégkörre l rendelkező fodrász
üzletembe. Érd.: 30/521-9869

EGYÉB
Láncfűrész, hordók, kaktu

szok, régi bútorok. babakocsi.
Lada és Trabant alkatrészek,
vasvályúk, vashordók, gázfőző,

üstök. mérleg, tennényzsákok.
búvárszivattyú. varrógép stb.
eladó. Érd.' 66/436-086

Babaruhák. nadrúgok. pulcsik.
valamilll kismamablúzük, ingek.
nadrágok lTlegkímélt állapotban
eladók. Érd. 66/284-463

Nem, illetve alig használt latin
és standard táncos ruhák eladók.
Irányár: 10 - 12 ezer Ft Érd.:
70/709-5202

120 literes fagyasztószekrényt
hasonló méreti hűtőszekrényre

cserélnék, Play Station 4 eredeti
játékkal eladó. Érd 66/285-503

47/165 gyomai fiatalember
saját lakással, korban hozzáillő

hölgyet keres 54 éves korig.
Kaland kizárva. Érd.: 30/402-\ 090

Szobabútor, és bútorok olcsón
eladók. Irányár: 5-15 ezer Ft Érd.:
Rózsa Fu. 9.

Méhek rakodókaptárban NB
kereten, 38 család eladó. Érd ..
70/774-3454

Ablaküveg keret üveggel.
hordozható csempekályha, asztali
tűzhely eladó. Érd.' 66/284-482

Téliesített babakocsi, kiságy,
pelenkázó eladó. Irányár: 25 -20
ezer Ft. Érd.: 30/326-2686

Holdfény Söröző a Kulich Gy.
tI. 45. sz. alatt eladó. Érd.:66/283
543,30/243-0437

jó állapotban lévő Kawasaki
GPZ 400 R gyorsasági motor
eladó, Új gumikkal, uj láncszetlel,
fekete szinben. Irányár: 350 ezer
Ft. Érd. 30/612-6740



Hirdetésfelvétel: 70/22·632·99

GYOIVIAENDRŐDÖN
Gyomaendrödön a Vasvári P,il utcában

100 m2-es összkomforlos csabdí h;lz ~bdó.

Ira nyár: 9M FI
A Vl'.lsvári Pál utc~bílll (SO m2-~s KOmrtlftOS

CSJI~di ház ~ladó. Ir~nY{lr: 3M Fl.
A Bocskai ulcaball 86m2-cs

összkomfortos csaladí ház ujszerü. nagYOll
szep állapoIban, duplil gorázzsal eladó.
Irányár: 15 M Ft.

A Koranyi utcaban 120 m2·es
összkomfortos csaladi haz eladó. Irányar: 9 M
ri

A Zrinyi M. ulcában 160 m2·<s
ö.$szkomrorlos cS:lI~di h:12 eladó. Iranyar:
12.7 M Ft

Az Endrödi ulcúban SO m2·es
hagyomanyos fütessel családi ház eladó.
Irányar: 7.5 M Ft

A Sallai uteaball 97 m2-os komfortos
családi ház eladó. IraIlyar: 55 M ri

A Tompa utcaban 86m2-es igeny.sen
felújilo1\ fetkomfortos csaladi ház ömilló
garázzsal eladó. Ipari aram van. Iranyár: 12.S
M FL

Eladó ingatlanok
MEZŐBERÉNYBEN komfortos csaladi ház eladó. Irányar S MFI

A Szenaskt:rt ulc.iban 55m2·es komfor\os

udvari hazresz felujilOll illlapotban ~Indó.

Iranyár: 4,2 MFt
A Kunhalom utcában 160m2-~s cScdildi

haz oladó. bofejezetlen állapotban (50%·os
keszültsogi fokú). Iranyár: 14.5MFt

A Puskin ulcaban I. emd,,;-{i 59 m2-~s

1~ljesen felújilolt. ig':nyesI.':n kial<1kilOll lakás
10 m2-es önalló téirolóval elildo. Mt:zöbaeny
központjaban lévő. jó allapoti! kerte, hóz
cscr~ is erdekel. lrány(ir 12.5 MFI + gZlfflzs
1.2 Mrt

A Vörösmarty utcaban össlkomlono:, 2
szobas családi ház dadó. Irany,ir: 6.5 M ri

A Rákóczi sugáruton II Dm2-es komfortos.
3 szobás csaladi haz eladó. [ranyar: 4,3 M ri

Ingyenes az apró!
A Szó-Beszéd ingyenesen jelenteti meg azoknak az olvasók
nak a lakossági apróhirdetéseit, akik ezen a szelvényen küldik
be megjelentetés céljából l A szelvényen a megjelölt helyre
kell beírni a kívánt szöveget és a szelvényt levelezőlapon

vagy borítékban elküldeni a következő címre: Szó-Beszéd
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 51. 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: , .

Érdeklődni: ,., ,.. ,.,' .

Aláírás: , ,.. , ,.

..tI:deklödni: Tóth Jánosné Telefon: 20/9376-738 .
~j ..~~ .

A Bajcsy·Zs. ulcaban 120m2-es
összkomfortos családi ház eladó. Irányar: 13
Mri

A Tulipán utcáb~n 89m2-es új ~pítésl

(2000-ben epült) összkomfortos csal adi haz
el"dó. Ir"ny"r: 13.5 M ri

A Györi J~nos ulc:~ban 119m2-es
komfonos, tdjesen közművesiten t:lrs:1shilzi
lakú, eladó. Irúnyar: 5,3 M rt.

A Györi J:ínos utcában 77m2-~s komfort
ndkült larsasház eladó. Irányár: 3.2 M ri

A József AHiJa Ulcában 1178 m2·.s Idek
eladó. Ir:ínyar: 25 M FI

A József Attila ulcában 114m2-es
összkomfortos családi haz eladó. Ininyár: 6
M rt

A Zsák ulcában 110 m2-es komfortos
csabdi ház eladó. Tömblakás esaeje is
ádekd Mezöber':nyben. vidékon vagy Ega
városban. Ir[1I1yilr: 8.3 M Ft

Az Áchilll utcábJn 75 ml-es
összkumfortos csnládi haz ~IJdÓ. Vidéki
lömblakás cseréje is erdekel. Irányar: 8 M FI

A VaslJt ulcfJb:lIl 72m2 + 58 ml beépíthető

podlástúrel csoJádi haz eladó. Iranyár: 9 M
rt

Mezöberony központjában. frekventált
h~lycll. ig~llycs~n, exkluzívan felújított
130102-\..'s csal:hli h;iz b~épílh~IÖ padhistérrel
eladó. Az ingallan garúzzsal. mell':k':pülettel,
gyönyörih:n park0siton udvarral vállalkozas
céljara is alkalmns. Iranyár: 24,5 M Ft

A Deák Ferenc utcjban 147m2-es
komfortos polgári haz eladó. Iranyár: 85 M
FI

Mezöber~nyben a Kereki utcéIban 122m2
es tetöreres komfortos csalildi haz 54m2-es
melleképülel1e1. önálló garáZ7.saI eladó.
Irúnyár: 15 M FI

A GUlenbag utcaban 100m2·es komfortos
csabdi ház dadó. Iranyár: 5,5 M FI

A Vörösmarthy ulcaban 65m2-cs

r--------------------------------,

Eladó Gyomán, a
Liget Gyógyfürdő mellet
ti Termál Panzió, tulajdo
nostól. Üzletrész átruhá
zás lehetséges, így a vétel
illetékmentes! Irányár:
28 millió Ft. Telefon:
20/9342-171

Hirdetéseit az interneten ...
is olvassák!

www.szo·beszed.hu

Kerttulajdonosok
figyelem!
Túzifavágást,

veszélyes és egyéb fák kivágását,
metszést, továbbá

fűnyirást, kaszálást, rotálást,

telkek gondozását,
elhanyagolt kertek és

porták
rendbetételét vállalom!

KISTRAKTORRAL KERTSZÁNTÁS!
Hermann Mihály

20/388-22-63

30/346-2190
Briggs benzines szivattyú

eladó. 66/283-033

A Hárs Termál Hotel
fiatal recepcióst keres.

Nyelvtudás előny!

Telefon: 66/282-790

Gyógy-Ház
Gyomaendrőd, Kossuth u. 8,
Telefon: 66/280-258

Sehol! papuesok
nagy választékban I

A Kolmann ltp-en, az épület
tetőráépítésével

új lakások (50-70 m~
kerülnek kialakításra.
Várható átadás: 2009.

A lakások
megvásárolhatók!

Érdeklődni: 20/5695-700

Watt Villamossági Bolt
• Villanyszerelési anyagok
• Izzók, energiatakarékos izzók

• Kéziszerszámok
• Barkácsgépek nagy választékban
• Háztartási gépek és alkatrészek

Gyomaendrőd, Fő út 214.

SÓKABIN
Kiemeit szolgáltatásunk a parajdi sóbányából hozott több mint
1,5 tonna gyógyhatású sóval feltöltött sókabin, amely kiválóan
alkalmas a léguti megbetegedésekben szenvedők kezelésére.
- Gyógyító és immunerősítő hatású.
- 14 éves kor alatti gyermekeknek ingyenes a kezelés.
- Nyugdíjasoknak és diákoknak kedvezmény.
- Az első alkalom mindenkinek ingyenes!
Bejelentkezés a 661280-258-as telefonszámon.

Jó állapotban lévő Babetta
eladó. [rányár: 25 ezer Ft. Érd.:
30/683-9926

Közepes termetű, ivartala
nított házőrző kutya ingyen
elvihető. 3 éves, fekete, tanyára,
családi házhoz. Érd.: 20/9645-90 I

Hízók eladók. Érdeklődni:

20/574-1911
400 literes Zanussi

fagyasztóláda és 180 literes
Zanussi kombi hűtőszekrény

eladó. Irányár: 30-25 ezer Ft. Érd.:
30/354-2125

Mobilklíma eladó. Irányár: 30
ezer Ft. Ugyanitt 92-es Opel
Omega 2600 cm'-es, benzines
autónak alkatrészei eladók. Érd.:



Alegmagasabb minoségi elismerést kap ák
Németh Kft. termékei

A nyílászárókat gyár
tók közül az országban
elsó1<ént a gyomaendrődi

Németh Kft. kapta meg az
ÉMI jelhasználati tanú

sítványát. A minőségjel mellett egy
másik elismerés is alátámasztja: a cég
immáron 15 éve a minőség elköte
lezettje.

Nem mindegy, hogy az udvart és
az utcát vagy a lakást Wtjük, és spó
rolunk a költségeken, például a jó hő

szigetelést biztosító műanyag nyílás
zárók révén is. Ez vezeti másfél év
tizede fejlesztéseiben a gyo
maendrődi Németh Nyílászá-
ró Gyártó és Forgalmazó Kft.-
t, melynek ügyvezetője, Né-
meth Dezső a budapesti Con-
struma építőipari kiállításon
Karikás Györgytől, az Építés-
ügyi Minőségellenőrző Inno-
vációs Kbt. (ÉMI) vezérigaz-

gatójától a legmagasabb szintű jel
használati tanúsítványt vehette át.

- Régi vesszőparipám, hogy nem
feltétlenül a nyílászárók karnráinak a
száma, hanem a beépítési mélység a leg
fontosabb a hőszigetelés szempontjából 
ecsetelte az ügyvezető a Beolnak. - A
most legmagasabb minősítést kapott
IQ SOOO-es nyílászárórendszerünk
ugyan 4 karnrás, de 74 milliméter a
beépítési mélysége, a sokszor 5 kamrás,
de csak 58 milliméteres beépítési mély
ségű ablakokkal szemben. A csekély
árkülönbség rövid időn belül megtérül.

• KLíMABERENDEZÉSEK·
SZEZON ELÖTTI AKCiÓ

forgalmazás.tele ítés.karbantartas

Ingyenes helyszíni felmérés.tanácsadás
10 év szakmai tapasztalat

06/30-9830-485

A gyomaendrődi cég tavaly decem
berben szintén elsó1<ént kapta meg a
nyílászárógyártóknál az Európai Unió
műszab paramétereinek megfelelést
bizonyító CE-jelölés használatát.

- A minősítések megszerzése azért
fontos, mert ezek is alátámasztják, hogy
garantáltan minőségi terméket állítunk
elő, forgalmazunk és szerelünk be 
hangsúlyozta az ügyvezető. - A piacon
jelenleg már legalább 400 cég mú1<ödik,
mi az ár mellett a minőséggel és a meg
bízhatósággal szeretnénk továbbra is az
élbolyban maradni.

És hogy a "műanyag

vagy fa" örök dilemmára
mit mondanak a gyomaend
rődi cégnél? A műanyag

melletti érveik: nem igényel
karantartást, nem kell fes
teni, nem vetemedik, jó a
hang- és hőszigetelése,

hosszabb az élettartama.

Rendeljen online:
az 1. lJonp'pot
havidrj nelkül adjuk Egyszerj 1 OOO Ft

ajandékba
(Csoportos beszed6s1

megbízás esetén)

T
AZ ÖN ÜZLETKÖTŐjE: ÜGYFÉLSZOLGÁLAT:

IGUBUCZ TAMÁS: 70/94492791 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ, I
DÓZSA GY. U. 46. TEL: 152) 273370-L ..:.I

R,;"c,zv16IGlj 1~1!':'lelel.:· A kedvezményes cjanlal 2008.05.01. es ~008.07.31.I:ozölj ervényes o Fiberf'let ,rt. szolgóltojosi lerűl121ein, amennyiben o !'lvonl szolgóllolós r.ÜJÖn beruhóras
nelkűl bizlosilhaló. Az. ojanlatban szerepló kedvezmény o kivon! srolgáUolósro vonalkozo :?009.0ó.3O-ig illetve 201O.06.3O-ig larló szerzódes ki-:geszifés (husegnyilotl ozol) vo!lolÓSQ
eselen ervenyes. l':ivJ?ve. ho o lelepflési eimen oz or.ciobon érinleli S'zolgállotasro vonatkozó szerzódes :?008.03.3'. vian szúnl meg. vagyo szerzödeskóies idöponljobon dijlonozós
óli fenn. Az akciós ajánlatok oz akcio ideje 01011 csal. egyszer vehefők igenybe és egymóssol
össze nem vonha!6o". A r ebe] TV-hez kololl kedvezménYEs Inlernet oral.- addig ervényesek.
amig oz Int'?rnet szolgóllolósra vonaU,ozó husegidó ololl o Kábel TV szolgóllatós fennólI. A í
havi 1000 Fl lebeszélhelö (forgalmi) dli-kedvezmeny igénybevélelenek feltélele. oz ono log
Kebel TV-re vonalkozó szerződés lennlarteso. A leb€·szeU1eI6 kedvezmeny csak Fiberf'lel
Telefon szolgáltatósra. o r.óbel TV huségidejéig érvényes. Jelen t6jeroztalós nem leijes
korű. lovóbbi részletekről és fellételekról bóvebb informóclól a Fiberr..Jet 110nlapjan (w............'1.

f1berneLhu). valamint o területileg illetéres ügYfélszolgóloti iroda munkatorsoilol laphat. 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

HITEL ÜGYINTÉZÉS Lezárják
agyomai Körös-hidat

6. oldal

HITELEK- Hll ELEK
wass iGRE\DE7t.s.

SLOCPQL l Gt/'7Uf..S.
(jI'ORSJlITCUJ'(.I#l. iR j \ JPALlTTI.
FfS7EKR IKOIl/TELEK rJS fl ES KOKIGJ.
SltIlÉLIIIJITELEK.
LIK isUlf \G. I1SSZLllf\G. nücLizl\G.
CUA'VCSI LlZI\G tS IIITELEA".
IDÓSAORI litTl iR IDUl.
lWlTlSTTI/SELÚIIIITELCK.
Ti HUELT l\G ITI~\1l11SPU 51 IflTELUUfTOSf..G
lJJRTUKfF../l.fS.lTtSlIllTCL 1.\"" P ILI l7.ITR.llSI. ll"

HITELEK-
(J UK is l ',is i/fL IS.
U LIKAs fpjrEs.
IIIT/:UII ILTis.
I/-4S7' iULIKiSI"i$iRLis.
Lll4SFEUJ;r-tl.
UK-Ü AORJlER(íiTEs,
LIA is cür ITU.
WUSJíORI JCU.iLOGJ iR IDEK.
AUZII.t.·'L 'I IlOn., I/1TELEK.
I jU~I/.KOI.Ól JI/TELEK.
(VWJ iSIRLISR I I11TfI..

KOMOLY BANKI-" OGYINTtZESI HATTtRREL, 8 ÉVES GYAKORLATTALl

LAK.4SCELÚ ÉS SZABAD FfLHASZN.4L.4SÚ HITELEK
AUPA'~M4T 1,99%-tlÍl.'.'!

FOLYAMATOS AKCIÓ III
BANKI K6LTStGEK TEUES VAGY lIESZLEGES El.ENGElltSE

.. ~,~f......._n~, 'IANKI KOLTIf:~S 19)

n.'~''''IIr1: TÓTH JÁNOSNÉ TÓTH JÁNOS BOROS KRISZTINA
U1Jcti iölJnJNdo irod.w('zdő IRODAI ug"'itcli J~~z.i ztcns

inSJll.lnkol.\"(.·I.t..... \'rtckbt,-o.lö 06l2o-9·22G-990 06120455-1211 v. 06fi0.SS8-924i
06l2o-9·37-6i·38 HIvAsRA HUHOZ MEGYONKl n-lj F.:oc 6W424--314

Irodánk eime: 5650 MEZÖSERENY. FORTUNA TER II. (LOTTÓZÓ me"dll

Hiteikihelyezés akár az ingatlan forgalmi értékének 100%-ig!
Passzív BAR, végrehajtás és APEH tartozás megoldható!

Hitelek már minimálbértül V"gy jövedelem igazolás" nélköl is igényelhetőek!

FONTOS!!' A hitelszmődések mellé életbiztosítás kötése NEM szükséges!

Ahitelügyintézés az Ön kényeimének és igényének megfelelően lakásán,
vagy az irodánkban tötténik - személyre szabottan, gyorsan, szakszefÚen.'

T6bIl bank ajánlata kilz I y;ilasztlultJ

• FORINT ALAPU HrTELEK (UJ LAlÚS EPtrtSE, UJ ulI,As VÁSARLASA)
• LAKA$- ES SZAlAD FELHASZJdUSU HITEl.EK (CHF, JPY)

.. YIUGHITELEK (lakúll:zlng, vlu:llz!ng, '1U'sUzing, 1.akas- .. aabad fe'hnzn"úu hitel.. )

.HITELKIVALTAs ESETEN

Pl.: l millió Forint lakllscclu bitel cselen (JPY· Jopan Yen) ~/lC'"Ofl) t"rkulc.."d.;u:cl..... ~ C"'bt1l

10 évre 7.050," Mo 15 eYre 4.830,- Ft/hó 20 évre 3.730,- Mo 25 c\'re 3.050,- Mo

SVÁJCI FRANK (CHFJ ALAPU HITELEK ÁRFOLYAMGARANCIÁVAl v(lIlY S evES FIX TORlESlTESSEL

IJel&álochltelek illyintezéle SOROl( KfvtJL akir l hét alatt i,1 I
LEINFORMÁLHATÓAK ES MOBILAK VAGYUNKI HÍVJON BIZALOMMAL!

AZ. ELVÉGZETT MU KÁNKÉRT FELELŐSSÉGET VÁLLALUNKI
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Csupa üveg, csupa fém élményfürdőt álmodta
,
Ervek és ellenérvek az élményfürdő építéséről

Az önkorn1ányzat vezetése úgy határo
zott, hogy tovább bővíti a nemrégíben
felújított Liget Gyógyfürdőt. Teszi ezt
annak ellenére, hogy a felújított gyógy
fürdőnk évek óta veszteséggel üzemel: idén
például 49 millió forintos önkormányzati
támogatást kért a Liget Fürdő Kft. A város
irányítói azonban úgy gondolják, hogy egy
új élményfürdő felépítésével jelentősen

lehetne növeln i a vendégek számát, hiszen
nem csupán a gyógyulni vágyók látogatnák
a strandot, hanem a fiatal generáció is itt
tölthetné el szabadidejét. Tény, hogy a
környező települések közül többen is a
fürdőjük fej lesztésébe kezdtek, kezdenek,
sőt a határ túloldalán Arad mellett a gyulai
hoz hasonló méretű termálfürdő épül
Kisiratoson.

Az önkormányzat két céget is megbí
zott a fürdőfej lesztés tanulmánytervének
elkészítésével és közülük az egyik, a
keszthelyi AP-PRÉTOR Kft. május 5-én
egy rendkívüli képviselő-testületi ülésen
mutatta be elképzeléseit. A cég egyik
vezetője szerint ha az 1,6 milliárd forintos
beruházás megvalósul akkor a jelenlegi
"kicsit veszteséges fürdőből hat év után egy
kicsit nyereséges fürdő válik".

Az új élményfLirdőt egyébként a koráb
bi elképzelésekkel ellentétben nem a
Fűzfás-zugi holtág és a Hármas-Körös
gátja körül határolt területre építenék,
hanem a mostani fedett fürdő melletti
kemping területére. (Lásd a fenti rajzot!) A
cég egy a leendő fürdővel fedett folyosón
összekötött szállodát is megálmodott a
mostani autóparkoló területén.

A modernnek tervezett építmény jel
legében sehogyan sem illeszkedik a már

meglévő fürdőépületekhez. Ezzel kap
csolatban Várfi András polgármester
lapunknak elmondta, hogy ez csupán egy
tanulmányterv, melynek minden részletét
még módosítani lehet és kell is.

Vass Ignác a képviselő-testület tagja, a
fürdő korábbi igazgatója szerint az
élményfLirdő építését két dolog is indokol
ja: az egyik a fürdő szolgáltatási színvon
alának bővitése, s ezzel avendégkör
szélesítése, a másik a fejlesztés által létre
jövő új munkahelyek, ezzel együtt a
lakosságmegtartó erő.

- Vagy meghagyjuk a jelenlegí fürdő

struktúráját és lesz belőle egy helyi, illetve
többnyire a környékbeli települések által
hasznát ftirdő, vagy pedig csinálunk egy
mai kornak megfelelő modem, de külön
leges és egyedi létesítményt, amely a

külföldiek által is 'Iátogatott lehet. Az
önkormányzat ez utóbbi mellett tette le
voksát - mondta Vass Ignác, s hozzátette,
hogy ezt a létesítményt nem feltétlenül
saját pénzből kell megépítenie, hanem
olyan befektetői csoportot kell keresni,
amely ezt a beruházást megvalósítja.

- Az önkormányzatnak az a feladata,
hogy ehhez biztosítsa a megfelelő infra
strukturális hátteret és tevékenyen vegyen
részt majd ennek az új szolgáltatásnak az
értékesitésében. Az önkorn1ányzatnak tehát
ebben a beruházásban nem kell pénzügyi
kockázatot vállalnia - mondta Vass Ignác.

Várfi András polgármester szerint
Gyomaendrődnek elsődleges kitörési
lehetőségenem az iparfejlesztésben, hanem
a turisztikában rej!iJ<.

- Kevés olyan kiváló tennészeti adottsá
gokkai rendelkező település van az
Alföldön, mint a mi városunk, ahol a Körös
és holtágai mellett gyógyvízű fúrdő is talál
ható. A flirdő korábbi fejlesztését követően

azonban kidelült, hogy számos olyan elem
hiányzik, amely teljeskörűvé tudná tenni a
szolgáltatásokat. Olyan elemekre van szük
ség, amelyek egy család minden tagjának,
minden korosztálynak az igényeit és
szórakozását ki tudják elégíteni.

- Békés megye több településén tÖlién
tek és történnek komoly ftirdőfejlesztések.

Hogyan tud majd Gyomaendrőd megküz
deni a versenytársakkal? - kérdeztük.

- Több környező település is fürdőfej

lesztésben gondolkodik, viszont nekünk
nagyelőnyünk, hogya már meglévő mo
dern fürdőnkre építünk élményfürdőt.

Véleményem szerint az a település nyer
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Lehullott a csempe, de visszarakták...

Szezonkezdés a strandon
ebben a versenyben, amely előbb lép és
hamarabb építi meg a minden igényt
kielégítő fürdőt - mondja a polgármester.

Szabados Krisztina, a Liget Fürdő

igazgatója szerint a turizmus fellendítése
érdekében Gyomaendrőd városnak fej
leszteni kell l

- Vagy a fürdőt kevesebb összegből

ugyan de fejleszti, vagy a fürdőre olyan
nagy volumenben áldoz összeget, amely
egy újabb wel1ness építményt biztosít. Mint
közgazdász mondom azt, hogy ha a város
nak a pénzügyi háttér biztosított és a
megtérülés alaposan alá van támasztva, ter
mészetesen bele kell vágni. Nem lépést kell
tartani, hanem elsőként kell a piacra tömi.
Az új épületet külsőleg a ligethez és a már
meglévő épülethez kell igazítani anyagban
és formájában egyaránt. Tennálvíz adta
lehetőségeket ki kell használni. szerintem
még több tennálvizes medence kell akár
ebbe az építménybe, akár a kinti strandra
egyaránt. A kültéri strandot is kellene még
fejleszteni csúszdákkal. élményelemek1<el
hogy nyári szezonban is legyen vendégfor
galom, hiszen hiába új az építmény, min
denki kintre vágyile Az új wellness házat
valószínűleg az árak miatt a vidékiek
fogják igénybe venni és ennek nem biztosí
tott pillanatnyilag aszállásháttere - mondta
a fürdő igazgatója.

Dr. Kovács Béla képviselő elmondta,
hogy városunk kényszerpályán van: a rend
szerváltás óta három ezerrel csökkent a
lakosság száma. A turízmus lehet a kitörési
pont.

- De vajon mit tud adni a város az idelá
togató fürdőzőknek, akik 3 óra lubickolás
után kiáztak? Sétálnak az este 5 óra után
kihalt városban és nézik akirakatokat.
Nálunk kirakatok sincsenek... De sétálhat
nának a holtágaink, vagy a Körös partján.
De itt a parlagfű, a gaz burjánzik és
elképesztő mennyiségű szemét díszeleg a
vizpartokon. A vendég csak egyszer sétál itt
végig, többet a városba sem jön. Miért nem
tart a város lomtalanítás i akciót') - kérdezte
dr. Kovács Béla.

Egy pedagógus ís hozzászólt a fürdőfej

lesztésről szóló vitában az önkomlányzati
ülésen. Azt mondta, hogya helyi lakosság
nem tudja gyennekeit a fürdőbe vinni, meli
nem tudják megfizetni a belépők árát. Ezéli
sokan nem engedhetik meg a strandolást,
inkább kimennek a Körös partra...

A döntés előtt egyébként az önkor
mányzat szakértőkkel vizsgáltatja meg a
tervezett beruházás lehetőségét és a lakos
ság véleményét is megkérdezi közmeghall
gatás keretén belül. Amennyiben döntés
születik és a pénzügyi finanszírozás is biz
tosított, ak1<or 20 l O. tavaszán megnyílhat
az új gyomaendrődi élményfürdő.

Május l-én megnyílt a Liget

Gyógyfürdő kültéri strandja, és ezen a

napon ingyenesen fogadták a

vendégeket. Szabados Krisztina, a fürdő

igazgatója lapunknak elmondta, hogya

nyitás nem volt zökl<enőmentes, hiszen

április első hetében vették észre, hogya

az egyik medence használt vizét a

holtágba vezető - 1954-ben épült 

csőrendszer összeroppant. Ennek

cseréjét sürgősen el kellett végezni,

hiszen még a medencékben lévő, úgyne

vezett téli vizet sem tudták emiatt

leengedni.

A 2004-ben elkészült, új fedett

fürdővel egyidőben felújított kinti ter

málmedence faláról az elmúlt telek

folyamán lepotyogtak a burkolócsem

pék. A végleges javítással már nem

lehetett várni, ezért az egészet leverték

és a termálmedence új szigetelést és új

burkolatot kapott. A medencét emiatt

csak a nyitás után két héttel vehették

birtokba a fürdőzők. A termál medence

egyébként új napernyőrendszert is

kapott.

Az igazgatónőtől azt is megtudtuk,

hogya hátsó medence mellé két ruhafo

gassaI ellátott pihenőhely került.

Ugyanehhez a medencéhez egy gyer

mekcsúszdát is építettek és a pancsoló is

kapott egy kisebb csúszdát. Ettől a sze

zontól kezdve a fürdő területérf IS

működik termálvizes ivókút.

Zárt ülésen elemeztek
Eddig 25 millót nyertek

Az önkormányzat gazdasági

helyzetét elemezték a képviselő-testület

május 29-i iilésén a nyilvánosság

kizárásával. Pénzügyi tanácsadót alkal

maz Csapó Ágnes személyében az

önkormányzat a pénzügyek intézésére.

A polgármester lapunknak annyit

említett a zárt ülés végén, hogy a február

végén kibocsátott l milliárd forintos

kötvény már eddig 25 milliós nyereséget

hozott Gyomaendrődnek.

Ugyancsak zárt ülésen döntöttek a

képviselők a Gyomaendrőd N evelés

ügyéért Oklevél adományozásáról. A

kitüntetést dr. Valach Béláné kapja.

A fürdő árai mérsékelten emel

kedtele egy felnőtt belépő ára a tavalyi

730 forintról 800 forintra nőtt, a 6-18

éves korig igénybevehető gyermek

belépő ára nem változott, 600 forint

maradt.

Múlt év őszén a fedett fürdő gyó

gyászati részlegén beindították a well

ness szolgáltatásokat: a gyógynövényes

fürdőt, a mézes-csokoJádés masszázst, a

különböző elektromos kezeléseket. A

tapasztalatok szerint ezeknek nagy

sikere van a vendégek körében.

Az igazgatónő a jelenlegi hat

négyzetméteres szaunát nem tartja

megfelelő méretűnek és a szolgáltatási

színvonala is elmarad a ma kívánatostól,

ezért a fedett uszodában kihasználat

lanul álló emeleti teraszon egy

gőzfürdőt, egy infraszaunát és egy

hagyományos szaunát szeretne építtetni

a közeljövőben.

Szabados Krisztina büszkén említi,

hogy a fürdő árbevétele 2007-ben az

előző évhez képest 12 millió forinttal

nőtt. - Míg a környező szállásadók

egyike sem vallott be évi 200-300 ezer

forintnyi idegenforgalmi adónál többet,

addig a fürdő tavaly 1,4 millió forint

idegenforgalmi adót fizetett be a város

kasszájába - mondta végül Szabados

Krisztina, akinek igazgatói megbíza

tását meghosszabbította az önkor

mányzat.

Több száz embert
akar valaki alkalmazni

Várfi András polgármester bejelen
tette, hogy négy olyan gazdasági tár
sasággal van megállapodás, amelyek a
Gyomaendrődi Ipari Parkban csarnokot
építenek. Hogy milyen cégekről van szó,

azt nem árulta el, mint ahogyan azt sem,
hogy ki az a nagybefektető, aki megke

reste a város vezetését azzal, hogy több

száz ember foglalkoztatását vállalná

Gyomaendrődön.

Jóváhagyta a képviselő-testület a

Gyomaszolg Ipari Park Kft. új igaz
gatójának munkaszerződését. Egy évre
nevezik ki az embert, azzal hogy 12 havi

végkielégítést kap, ha a város jogtalanul
mond fel neki a kinevezés lejárta előtt.



4 Szó-Beszéd 2008_ június

Minél több aszemét a nál j

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket
Gyomán a fürdő mellett a
Liget Söröző és Étteremben l

egyenes arányban emelked
het. Az üzemeltetési szerző

désben foglalt előírt mennyi
ségtől ma még több település
kevesebbet szállít be a
telepre.

Furcsa ellentmondás jel
lemzi tehát aszemétügyet,
hiszen az üzemeltetőnek és a
tulajdonos önkormányzatok
nak is az az érdeke, hogy
minál több szemetet termel
jen a lakosság, ugyanakkor
az állampolgárokat szinte
minden önkormányzat
igyekszik ösztönözni a minél
kevesebb szemétképzésre ...

Dr. Csorba Csaba jegy
ző kérdésünkre elmondta,
hogy a Remondis Kft egy
ma még nem jogerős környe
zethasználati engedély alap
ján a gyomai hulladéklerakó
ba csak a kilenc tulajdonos
önkormányzat területéről

származó kommunális hul
ladékot fogadhatja be. A
korábbi engedély nem tartal
mazott korlátozást arra
nézve, hogy az üzemeltető az
ország bármely részéből

hordhat be szemetet a
gyomaendrődi lerakóba.

Amennyiben idő előtt

megtelik a hulladéklerakó
gödre, akkor a tulajdonos
önkormányzatok megépíthe
tik a jelenlegi telep melletti
újabb, a kettes számú depó
niát, amely további néhány
évre jelenthet megoldást.

Június 1-től HÉTVÉGI MENÜ!
Szombaton és vasárnap
3 féle leves és 5 féle főétel közül választhat!
Ár (körettel és savanyúsággal):

850 Ft/fő

beszállítónak kell lerugdosni
a kamionról a szemetet Bár,
ha nagyon akarják a telepen
lévő traktor is segít letolni a
platóróL

Amennyiben az üzemel
tető az ország más részéről

származó szeméttel egy-két
év alatt megtölti a hulladék
lerakót, úgy a telep tulaj
donosai, a kilenc önkor
mányzat újra a zsebébe nyúl
hat és újabb milliárdokért
építhet újabb hulladéklerakó
telepeket Igaz ez sem gond,
mert a szemét nem csak az
üzemeltetőnek, hanem a
telepet építettő önkormány
zatoknak is jó üzlet.

Az üzemeltető, a
Remondis Kft. egy egyszeri
60 millió forintos úgyne
vezett koncessziós díjat
fizetett a tulajdonos városok
nak. (Ez az összeg csak
abban az esetben jár vissza,
ha tíz éven belül megszűnik

az üzemeltetési szerződés.)

A gyomaendrődi hulladék
lerakó tulajdonosainak, a
kilenc környező önkormány
zatnak évente 25 millió
forint bérleti díjat fizet a
Remondis a telep üzemelte
téséért. A kapott összeget a
települések egymás között a
lakosság számának arányá
ban osztják szét. Az évi 25
millió forintos összeg a
beszállított szemét mennyi
ségének növekedéséve!

Lapunk előző számában
már olvashattak arról, hogya
gyomaendrődi önkormány
zat gesztorságával, a kilenc
környező önkormányzat által
állami pénzből létrehozott
Gyomaendrődi Regionális
Hulladéklerakó működte

tését a Remondis Kft. nyerte
el közbeszerzési elj árás
során. A vesztes pályázó, az
AS.A Kft. kártérítési igényt
nyújtott be, s a jogi procedú
ra még most is folytatódik.

A gyomaendrődi önkor
mányzat ellenőrizni akarta a
hulladéklerakó működését,

az üzemeltető cég, a
Remondis Kft. tevékeny
ségét, ám a kft. nem engedett
betekintést - üzleti titkokra
hivatkozva - a papírokba. A
hírek szerint ugyanis nem
csupán a tulajdonos önkor
mányzatok kommunális hul
ladékával tömik a milliárdos
beruházással épült és ti
zenévre elegendő helyet biz
tosí tó szeméttelep gödrét,
hanem az ország más
részéről, - sőt egyesek még
azt is tudni vélik, hogy
külf6ldről- is hoznak szeme
tet Gyomaendrődre.

A telepre bárhonnan szár
mazó hulladékot befogad
nak. Ezt bizonyítja az a
hangfelvétel, melyet lapunk
hoz juttattak el a napokban.
A Remondis Kft. egyik
mobilszámát hívták azzal,
hogy szeretnének két ka
mionnyi bebálázott lakossági
hulladékot a telepre szállí
tani. Az egyik mobilszámon
hívták a céget, egy úr vet1e
fel a kagylót, és azt mondta
semmi akadálya nincsen, de
a lerakott szemétért ton
nánként 8550 forint+áfa díjat
kell fizetni, s mivel rakodó
gépük nincsen, ezért a

Üzem mobil 20/523-2787
Iroda: 20/428-7030
Ügyvezető: 20/9142-122
Telefon/fax: 66/282-095

Gyomaendrőd,

Ipartelep u. 111.

Árkedvezményt és
ajándékot adunk
minden 4000 Ft feletti

vásárlónknak!
- papír és írószer
- nyomtatványok
- nyomtatópatronok
- ajándék, játék, illatszer

FényképesJ egyedi
bögrék kedvenc

fotójával, szöveggel!
Szülinapra, névnapra,

anyák napjára!
Fénymásolás, spirálozás,

iratfűzés!

MAZSI PAPíR·
íRÓSZER

Gyomaendrőd, Kossuth u. 34.

Stancolt és RÖ~
hagyományos ........"""...,..."

papírdoboz
gyártása, szitázás.

Stancforma,
szitaforma készítés!

- Környezetvédelmi

állapotfelmérés

- Számítógépes

futóműbeállitás

- Járműdiagnosztika
- Hibakód-olvasás

Környezetvédelmi
zöldkártya!

AUTÓSOK
FIGYELEM!

Varga Béla,
autószerelő mester
Gyomaendrőd, Csokonai u. 37.
Telefon:
66/610-650
30/289-6465
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Helybéli tahók tördelik a fákat
Pünkösd hétvégéj én

vasárnap reggelre vir
radóra a Fő úton járók
döbbenten látták, hogy a
Sallai út környékén több
karvastagságú fát kitör
tek. Vélhetően az éjszakai

italozásból hazafelé tén
fergő ifjú tahók voltak a
tettesele A kitört fák
napokig díszítették a Fő

utcát, így nemcsak a hely
béliek, hanem az átutazók
is láthatták a gyomaenrő-

di vandalizmus nyomait.
A virágzó lombú fák
közül egyet körbekötözve
visszaállitottak, ám kér
dés, hogy kibírja e a
pusztítás okozta sérü
léseket...

Határ Győző nevét
kapja a könyvtár
Az önkormányzat folyamatosan

vizsgálja az általa fenntartott
intézmények költséghatékony műkö

dését. Már az elmúlt esztendőben

határoztak arról, hogya városi
könyvtárat és a Rózsahegyi-könyvtárat
egy intézménnyé vonják össze. Az
összevont intézmény a nemrégiben
elhunyt, gyomai születésű Határ Győző,
író nevét venné fel ősszel.

Ismeretes, hogy a városi könyvtár
eredetileg két telephelyen Gyomán és
Endrődön működött. Az endrődi

művelődési házban működő könyvtárat
1997. októberétől a Rózsahegyi
iskolához csatolták, iskolai és köz
könyvtári feladatellátással. Az endrődi

könyvtárat tehát kiveszik az iskola
szervezeti kereteiből és a városi
könyvtár szervezeti egységeként mű

ködtetik tovább egyenlőre ugyanazon a
helyen közkönyvtárként.
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Lezárják a gyomai közúti hidat
2008. június

A Magyar Közút Kht. Békés Megyei
Igazgatósága tájékoztatja az olvasókat,
hogy a gyomai Hármas-Körös hid
felújítási munkálatai június 2-án kez
dődnek és június 30-án fejeződnek be.

A hídfelújítás időszakában félpályás for
galomkorlátozás és jelzőJámpás irányítás
lesz június 2-től június l3-ig. Június 14. és
június 29. között a dilatáció csere
munkálataihoz a híd teUes szélességében le
lesz zárva. A teljeshídzár ideje alatt csak a
gyalogos forgalom lehetséges.

Szabó Hajnalka, a Magyar Közút Kht.
Békés Megyei Igazgatóságának müszaki
főmunkatársától megtudtuk, hogy a gyomai
Hármas-Körös hídon a dilatációk cseréjére
kerül sor. A Dévaványa felőli hídfőnél és a 4.
támaszban lévő dilatációt kelJ meghibásodás
miatt kicserélni. E mLtnkálatok során
egyidőben a híd két szélén lévő bídszegélyt
is felújítják. A teljes hídzár idejére
Gyomaendrődről Mezőberény és Körös
ladány érintésével lehet Dévaványára eljutni
autóval, illetve autóbusszal.

Szabó Hajnalkátói megkérdeztük, hogy
miért éppen a gyomai hídat újítják fel akkor,
amikor az endrődi közúti híd már minősít

hetetlenül rossz állapotban van. A müszaki
főmunkatárs elmondta, hogy az endrődi

hídra már jogerőst építési engedély van,
melyet átadtak a Nemzeti !nfransruktúra
Fejlesztő Zrt.-nek. Ez a társaság foglalkozik
az endrődi híd felújításának lebonyolításá
val. Állítólag jó esély van arra, hogy az
endrődi híd felújítása a közeljövőben

megkezdődhet.

Virág Mihály. a Magyar Közút Kht.
Békés Megyei Igazgatóságának megyei
igazgatója tájékoztatta lapunkat arról, hogya
Gyomaendrőd-Körösladányközötti igencsak
leromlott állapotban lévő útszakasz felújí
tása már évekkel ezelőtt elkezdődött.

- Jelenleg két fel nem újított útszakasz
van. Az egyik a Körösladány 2 kilo
méterkövétől a 8. kilométerkőig tartó sza
kasz, a másik a Gyomaendrődhöz közeli
rész. Ez utóbbi szakasz felújítása rövidesen
megkezdődhet állami, úgynevezett útpénz
tári pénzből, iIJetve a Beruházás Ösztönző

Alapból. A 106 millió forintos munka befe
jezésének határideje: idén, augusztus 6-a
tájékoztatta lapunkat Virág Mihály.

A Körösladányhoz közelebbi szakasz
felújítása a Dél-Alfóldi Regíonális Operatív
Program keretében szerepel a kormány által
jóváhagyott kiemeit projektek listáján. A ter
vek szerint július végén kötnének szerződést

a kivitelezővel, s a munkálatok csak ezután
kezdődhetnek. Egyébként a ladányi út már
korábban felújított középső szakaszán talaj
tani problémák keletkeztek. Virág Mihály

szerint itt is komoly beavatkozásokra lesz
szükség. Ennek tervezése is folyamatban
van. A dévaványai út is szerepel a felújítás
ra javasolt utak listáján, de erről a szakaszról
még döntés nem született.

A 46. számú út Mezőtúr-Gyomaendrőd

közötti szakaszának nagyrészét felújították.
Míg a Jász-Nagykun Szolnok megyei részen
a megyehatál1ól Mezőtúrig végig felújították
az utat, addig a Békés megyei szakaszon
csak részben jutott új aszfalt az útra.

Virág MiháJy ezzel kapcsolatban
elmondta, hogy a Békés megyei szakaszon a

Szerkesztőségünkbe az utóbbi időben

több bejelentés is érkezett, miszerint a
városban mérgeskígyók ütöttek tanyát.
Volt olyan állat, melyről a rémült lakosok
fotót is készitettek, igy meghatározhatóvá
vált milyen fenevaddal állunk is szemben!

A hüllő beazonosítása miatt megkerestük
Czifrák .Gábort a Körös-Maros Nemzeti Park
Igazgatóság természetvédelmi területfelü
gyelőjét. Megkértük továbbá, hogy adjon
felvilágosítást a térségünkben található
kígyóféJékről.

- Magyarországon mindössze két mérges
kígyófaj, a keresztes és a rákosi vipera él,
melyek száma, élőhelyük pusztulása miatt
annyira megfogyatkozott, hogy még a kutatók
is csak ritkán találnak rájuk.

Hazánkban a kigyók rendjét két csoportra
oszthatjuk: valódi sikló/élék családja
(Colubridae), a másik csoportba a viperafélék
családja (Viperidae) tartozik. Ennek a család
nak két képviselője található hazánkban:
keresztes vipera (Vipera bems), rákosi (parla
gi) vipera (Vipera ursinii rakosiensis). A két
vipera közül egyík sem található
Gyomaendrőd térségében, de még Békés
megye területén sem.

A rákosi vipera az egész világon csak
hazánkban él. Az egyik állománya a Fertő

Hanságban, míg a másik állomány a Duna 
Tisza közén található. Testhosszuk alig éri el
az 50 cm-t, tehát igen apró hüllőkről van szó.

A keresztes vipera hazánk gyakoribb
vipera faja, de ennek ellenére csak a
Zemplénben, valamint Zala, Tolna és Somogy
megye lápos területein él. Testhosszuk csak
kivételes esetekben érí el a 80 cm-es nagysá
got. A fején látható jellegzetes X alakú minta,
illetve a szemétől a nyakáig futó sötét csík is
fontos határozó bélyege. Mind a két vipera
fajnak, igaz a mérges kígyók közé sorolandó,
marásuk többnyire ártalmatlan. Most te
kintsük át azokat a siklókat melyek városunk
környezetében élnek:

38-40 km szelvény közötti részen a napok
ban megtörténik a müszaki átadás.

- Megyénkben 1450 kilométernyi állami.
országos közútról kell gondoskodnunk.
Sajnos sok helyen probléma van az utak
minőségével, ezért a jelenleg elTC a célra
fordítható forrásból a megye más részén is
szükséges volt beavatkoznunk, ezé11 a 46
számú út ezen részének csak a legrosszabb
szakaszát jelöltük ki felújításra. Még az idén
folytatódik a munka a megyehatárig. A
leendő kivitelező versenyeztetése folyamat
ban van - mondta a megyei igazgató.

Vízisikló: Térségünk legelterjedtebb sík
lófaja, elsősorban folyók, holtágak mellett él.
Testnagysága elérheti a 150 cm-t. Színezete
változatos: háta zöldesszürke, de lebet fekete
is, a hasi része csontfehér szegélyíí. A hátán
páros fekete pontsor fut végig. A legbiztosabb
határozójele a tarkón kétoldalt található fél
hold alakú sárga folt. A sikló mérget nem ter
mel, de ha megriasztják kobraállást vehet fel.
Végső esetben döglöttnek tetteti magát, vagy
kloákájából váladékot spriccel ki támadójára,
ami ártalmatlan, ám annál büzösebb és
nehezen mosható le a bőrfe!ületről.

Kockássikló: a vízisikló után a legelter
jedtebb siklófaja a Körösök vidékén. Mind a
vízisikló mind a kockássikló a vízhez kötődik.

Testhossza elérheti a 100 cm-t. Alapszíne olaj
zöldes szi.irke, amelyet a hátán sötét színű

négyzetek tarkítanak, mint azt a neve is mutat
ja. Apró fogakkal rendelkezik, mellyel zsák
mányát kapja el, de ez mérget nem tartalmaz.
Olyannyira veszélytelen, hogyelfogásakor a
harapást meg sem kísérli, viszont büzös
váladékát ő is előszeretettel spricceli.

Térségünkben ritka a rézsíkló, melynek
maximális testhossza 70 cm. Teste szürkés,
barnás, hasi része téglavörös vagy
kékesszürke színezetü. A Körösök vidékén
csak nagyon ritkán találkozhatunk vele.

- Összefoglalva tehát a fent említett
három siklófaj előfordulhat Gyomaendrőd

térségében, de egytől egyig ártatlanok az
emberre nézve. Hajlamosak vagyunk minden
sikjóban félelmetes mérges kígyót látni és
sokszor ez az ellenszenv sajnálatosan odáig
fajul, hogy elpusztítjuk ezeket az állatokat.
Magyarországon minden hüllő védelem alatt
áll, ígyelpusztításuk szankciókat vonhat maga
után' A siklók fontos táplálékai a gólyának,
kócsagnak, gémnek. Próbáljunk meg együtt
élni ezekkel a számunkra ártalmatlan álla
tokkal és akkor tettünk azért, hogy térségünk
állatvilága színesebb maradjon - mondta
Cziffrák Gábor.



az első gyomai érettségizők

Cigányul is beszélnek a városházán
Nyolc millió nyelvi képzésre

2008. június

Törvényt kezdeményez a kormány
a cigány nyelvhasználat kiter
jesztéséről. A parlamentnek május 23
án benyújtott javaslat célja, hogy öt
éven belül az összes város-,
községházán, közintézményben legyen
olyan munkatárs, ak.i beszéli a cigány
nyelvet. A dolgozók nyelvi képzésére a
Gyurcsány-kormány évente 8 millió
forintot szán.

A tervezetet Kállai Emő kisebbségi
ombudsman is támogatandónak tartja,
bár megjegyezte, hogyacigányságnak
azért vannak égetőbb problémái.
Gyomaendrődön dr. Csorba Csa ba
Jegyző lapunlmak elmondta, hogy e

alálkozta

Szó-Beszéd

téren a városházát nem érheti
meglepetés: két közalkalmazott is vizs
gázott a romani nyelvből. (A roma
nyelvből tett vizsgát nyelvvizsgaként
fogadják el. Sokan, pl. a rendőrök egy
része is ebből tett vizsgát, részben a
cigány nyelv viszonylagos egysze
rűsége, csekély szókincse miatt... )

Az is tény - tette hozzá a jegyző -,
hogy ez idáig még egyetlen roma sem
akarta cigány nyelven intézni ügyeit
Gyomaendrődön, s ezt soha nem is
követelték.

Nem kell már sokat várni, s talán a
kínai nyelvtudás IS kötelező lesz a
városházákon...
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Marad a Hősök útja
Egy önkormányzati képviselői

indítvány szorgalmazta, hogya Hősök

útja kapja vissza eredeti elnevezését, és
legyen újr Hősök Emlékútja. Bár a
képviselő-testület támogatta a gyomai
település egyik régi utcaelnevezésének
visszaállítását, az utca 251 választásra
jogosult lakóinak nagy része azonban
nem támogatta a névmódosítást.

A lakók április elején kaptak levél
ben tájékoztatást a Hősök útja névmó
dosíási ügyében és a borítékban talál
ható szavazó lappal mondhattak
véleményt.

Az utca nagykorú lakóira kiterjedt
népszavazás eredménye szrint az
utcanévmódosítással a lakók 12,7
százaléka értett volna egyet.

A Gyomai Gimnáziumban elsőként

érettségizett öregdiákok találkoztak
május 17-én egykori iskolájukban. Az 50
éves érettségi találkozón az egykori

diákok mellett a tanárok közül részt vett

Dombos László, Fekete László,

Herzberger Tibor, Kovács Gábor,

Solymosi János és Szabó Tibor. Az

egykori osztály megemlékezett elhunyt
tanáraikról Balogh Bálintról, Bíró

Teréziáról, dr. Csókási Béláról, Csüllögh

Ferencről, Darvas Tiborról, Juhász

Kálmánról, Szabó Ernőről és Tömösközi

Balázsnéról.

A szép számban megjelent egykori

osztály tagjait dr. Kovács Béla, a gim

názium jelenlegi igazgatója és Várfi
András polgármester köszöntötte, majd

Fekete László tiszteletbeli osztályfőnök

tartott rendhagyó osztályfőnöki órát a

véndiákoknak.
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- Kedves Gina, sokan nem hiszik el, hogy lehetséges ilyen gyorsan állami
nyelvvizsgát tenni, méghozzá előtanuLmányok nélkül. Kérem, mO/ulja eL, hogy
sikerült elérnie ezt a nem mindennapi eredményr'

- Valójában én sem gondoltam, hogy képes leszek rá. Volt már egy nyelv
vizsgám, s ahhoz bizony hosszú évekig gyűjtögettem a tudást s a bátorságot,
mielőtt belevágtan1.

- Tavaly nyáron viszonr az egyeremi vizsgaidőszak urán. július eLején egy
egészen új nye/ver kezdeti !anulni, s szepremberben sikeres közéPfof...1í C
nyelvvizsgárrel1, ráadásul egyéni tanulássaL, ranári segí/ség nélkül. Igaz?

- Valóban így történt. Egy ismerősöm java- .--------------,
solta, hogy próbáljak ki egy új nyelvtanulási
módszert, amelynek segítségével Ő néhány
hónap alatt levizsgázott angolból Ez felkeltette
az érdekJődésemet, és vásároltam egy
tananyagot. Amódszer a Kreatív Nyelvtanulás,
melynek kidolgozója Gaál Ottó, aki 27 közép
fokú á1Jami nyelvvizsgájával a nyelvtanulás
egyéni bajnoka Magyarországon.

- Miró7 más és miró7 ilyen sikeres ez a mód
szer? Tudtommal ugyanis megtalálharó a Mi
niszrereLnöki Hivatalban, a KülkereskedeLmi
Főiskolán. a világbajnoki és olimpiai ezüstérmes női kéziLabda-váLogalOltnál,
az úszóválogmoltnál, a magyar bíróságokon, de olyan kiváló emberek könyves
polcain is, mini pl. Freund Tamás Bolyai-díjas akadémikus vagy Szakcsi
Lakatos Béla.

- Nekem az tetszett berme, hogy azormal célnyelven keUett megszólalnom,
lniközben a kétnyelvű tananyag segítségével folyamatosan ellenőrizni tudtam
magamat. A gyakorlatok, csak a tárgyalt szókincsre és nyelvtama épülnek, így
minden külső segítség nélkill megoldonam ó1<el Az anyanyelvi lektorok által
készített hanganyag a kiejtés tökéletes elsajátításában segített. Nem volt stressz, de
volt helyette sikerélmény, visszaigazolás. Mire végigértem az anyagon, mintegy
kettőszáz órát beszéltem célnyelven. Így gyorsan kialakul a beszédkészség, ráadá
sul nyelvtani hibáktól mentesen' Az oktatócsomag és a CD minőségű

hanganyagok a középfokú nyelvvizsga követelményeit veszik célba. Én szeretnék
további nyelveket is ezzel a módszerrel elsajátítani - és belólük nyelvvizsgázni.

- Milyennyelvekbó7 hozzáférhető a Kreatív Nyelvtanulási Módszer?
- Eddig angol. német, francia, olasz, spanyol, svéd és norvég nyelvre ké-

szült tananyag. Sőt a szerző gondolt azokra is, akik már megtanultak angolul,
németül vagy franciául, ugyanis elkészült az úgynevezett Kikérdező CD-Tár
ezen a három nyelven. Ez az anyag a tizenkét lecke 3000 legjobb mondatát tar
talmazza írásban és 15 CD lemezen, a könnyebb mondatoktól haladva a nehéz,
összetett mondatokig. Nagyon jól használható a megszelL:ett tudás szinten
tartásában és a reakcióidő csökkentésében, de nem része a tananyagnak.

- Ön szerin! mennyi idő szükséges a tananyag elvégzéséhez?
- Nekem a nyári szünetben sok időm volt, s gyorsan haladtam, de tudtom-

mal a tanulók többsége egy tanév alatt elvégzi. En nem találtam drágának, az
oktatócsomag ára hanganyaggal együtt 19.900 Ft, ez alig egy tucat magánóra
költségeinek felel meg.

- Kedves Gina, sok sikerr a további tanulásához, s kívánok még tíz
nyelvvizsgár'

(A kívánság részben tefjesülJ, Szekeres Georgina a cikk elkészülte után
pár nappal újabb sikeres középfokú nyelvvizsgát tett a Kreatív Nyelvtanulási
Módszerrel, ezúttal angolból)

Tóth Lás7Jó 20-996-5533, www.kreativnyelvtan.hu

Gaál Ottó nagysikeru tankönyvének bemutatója
Gyomaendrődön!

Új ÚT A NYELVTANULÁSBAN!
Eredeti módszer, különlegessége az önáJJó beszédgyakorlás, egyéni tanulási tempó I

ANGOL, NÉMET, FRANCIA, OLASZ, SPANYOL, SVÉD, NORVÉG
tananyagok megtekinthetó1< és megvásárolliatók:

a Katona József Városi Művelődési Központban (Kossuth út 9.),
2008. június 9-én, hétfőn, 17 és 19 óra között.
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Terranova hőszigetelő redszerek akciós áron!

Weber Terranova 30 év, 30 szín akció! 30 szín a fehér árában!

Aljzatkiegyenlítö 2100 Ft/25 kg. • Emelt minöségü
ragasztó 1050 Ft/25 kg. • Flex ragasztó 2520 Ft/25 kg.

• Extra Flex ragasztó fehér 3600 Ft/25kg.
Áraink áfás ára

GYOMAENDRŐD
06-30/3326-075 MI..o..:;':..1l'l6oZ0

KIVITELEZÉS • HÖSZIGETEL
GIP ZKARTON ZER LÉS· ZSINDELYEZÉS



Határszemle ellenőrzések kezdődtek

Milliós bírságot fizet a telep

Bővíteni kell a szennyvíztisztítót

10

- Magyar jövő: összeomlás vagy 4
százalék feletti hazai terméknöve
kedés? A mezőgazdaságban várható jó
termés akár 4 százalék feletti hazai ter
méknövekedést is eredményezhet lon
doni elemzők szerint. Az elemzők

szerint a mezőgazdaság nélkül a gaz
dasági növekedés továbbra is igen
lanyha, mintegy 2 százalék körül lesz
az idén is.

- A növénytermesztés számára az
elmúlt hónapok időjárása igen kedvező

volt, régi paraszti mondás, hogy "a
márciusi por és a májusi eső aranyat
ér". Ez az idén megvalósult.

- Azonban szólni kell arról is, hogy
még mindig volt olyan felszántott vagy
müveletJen tábla, ahol nem végezték el
a terület bezárását a csapadék
megőrzése érdekében. Ettől függet
lenül jelenleg biztató a határ képe,
nemcsak Gyomaendrődön, hanem az
egész országban.

- Aratás előtt legfontosabb kérdés,
hogy milyen áron sikerül majd eladni a
tem1ényeket. Az új termésű búza iránt
egyre nagyobb az érdeklődés: 4300 
4450 forint/! 00 kg-ot fizetnek a
felvásárlók a gazdálkodók telephelyén.
Számunkra jó hír, hogy az unióban
csupán 30 napra elegendő búzakészlet
van. Az olajos magvaknál a tőzsdén

tartják szintjüket az árak, a kereskedők

és a vevők nem tudnak megegyezni az
árakban.

A képviselő-testület a közelmúlt
ban tárgyalta a városi szenny
víztisztító telep korszerűsítésí munkái
nak megindítását. A beruházás részben
pályázati pénzből valósulna meg, a
pályázat előkészítésével kapcsolatos
feladatok ellátására az önkormányzat
bruttó 6 millió forintos összegben
megbízási szerződést kötött a Békés
Mérnök Kft.-vel. Az első fordulóban
benyújtott 65 millió forintos

Szó-Beszéd

- A mezőgazdasági termékek
általános drágulása miatt nemcsak a
boltokban vásárló háziasszonyok feje
fáj, hanem bajba került a hazai
élelmiszeripar is. A költségek megug
rottak, de áraikat nem tudták ehhez
hasonlóan emelni, ezért az élelmiszeri
par eredménytermelő képessége a kö
vetkező időszakban tovább hanyatlik.
Ez ma az ágazat legnagyobb gondja'

- Európában, így hazánkban is
magas élelmiszerárakra kell beren
dezkedni, ezért ismét feléledhet az '50
es évekbeli gyakorlat:' a termelőtől

való közvetlen vásárlás. Az unió
vezetése két válaszlépést készített elő a
drágulás megfékezésére: fokozatosan
megszünteti a mezőgazdasági termelés
útjában álló korlátokat, ezzel
egyidőben a piacot megkívánja védeni
a versenytársak rosszabb minőségü ter
mékeitől.

- A minisztérium felhívja az ingat
lantulajdonosok és földhasználók
figyelmét, hogy az FVM Földügyi és
Térinformatikai Főosztálya elrendelte
a 2008. évi határszemle ellenőrzésének

végrehajtását. A jogszabály kötelezi a
földhasználót a termőföld müvelési
ágának megfelelő termeléssel történő

hasznosítására, vagy a termelés foly
tatása nélkü] - a talajvédelmi előírások

betartása mellett - a gyomnövények
megtelepedésének és terjedésének
megakadályozására. Hunya Elek

előkészítési munkálatokra 85 száza
lékos támogatás igényelhető. A
beruházásra azért is szükség van, mert
a szennyvíztisztító telep állaga lerom
lott, az alkalmazott technológia
elavult, a környezetvédelmi szabályok
szigorodtak és a környezetvédelmi
hatóság folyamatosan nagy összegű

bírságot szab ki a környezetszennye
zés miatt a gyomaendrődi szennyvíz
tisztító telepre.

2008. június

Kitüntetés
A Nyomda- és Papíripari Szövetség

a Gyomai Kner Nyomda Zrt. javaslata
alapján a több évtizedes szedő és
tipográfusi tevékenysége alapján
Márton Jánost, a nyomda termelési
igazgatóját Hess András díjban
részesí tette.

Márton János nevéhez fűződik a
nyomdaipari füzetek tipográfiai ter
vezése és a 125 éves jubileumi
mirukönyv tervezése is.

Pilznói kirándulás
Május 9 és 12-e között egy önkor

mányzati képviselőkből, hivatali és
intézményi dolgozókból álló delegáció
vendégeskedett lengyelországi testvér
városunkban, Pilznoban. A delegáció
megismerkedett a pilznoi fej lesztési
törekvésekkel, kulturális és szabadidős

programokban vett részt, illetve a part
ner polgármesterek áttektntették az
elkövetkező időszak együttmüködési
lehetőségeit.

Kereteztek és restauráltak
A Gyomaendrőd Város Köz-

gyűjteményeiért elnevezésű közala
pítvány múlt évi jelentését tárgyalta és
fogadta el a képviselő-testület május 29
i ÜJésén. A városi képtárat működtető

alapítvány működési költségeire a város
tól 1,2 millió forint támogatást kaptak, a
szakmai feladatokra pedig 500 ezer
forint támogatásban részesültek a civil
szervezetek pályázati alapjából.

Az alapítvány a képtár kezelő admi
nisztrátor foglalkoztatásához 562 ezer
forint bértámogatást kapott a munkaügyi

központtó\. Az alapítvány kuratóriumá

nak elnöke tavaly, havonta bruttó 50.000

forint tiszteletdíjat kapott. Az új elnök,
tiszteletdíja idén havi 70.000 forint. A
képtár gyüjteménye a múlt évben nem

gyarapodott, ugyanis a beszámoló szerint
a vásárlásra nincs pénzügyi keretül<.
Ugyanakkor képek keretezésére 47 ezer
forintot költöttek és öt Corini Margit
festményt restauráltattak 200 ezer forint
értékben. A Corini képeket Kunkovács
László fotóművésszellefényképeztették,

s a munkáért az alapítvány 140 ezer

forintot fizetett. A városi képtár 2007
ben összesen 1461 látogatót fogadott.



2008. június Szó-Beszéd 11

A tennészetet óvni, védeni, ápolni
kell mindannyiunknak, a felnőtteknek

éppúgy, mint a gyerekeknek. Ezért a
Föld Napja alkalmából intézményünk - a
l(js Bálint Általános Iskola és Óvoda
minden gyermekközössége részt vett a
szebb és tisztább városért akcióban'

Az önkormányzat felhivására
Magyar Béláné igazgatóhelyettes és
Szurovecz Zoltánné tanárnő, a Környe
zetvédő Kommandó vezetője szervezte
meg az egész napos programot.

A Százszorszép Óvoda kis lakói
udvarukat rendezték, és virágokat
ültettek az óvónénik irányításával. Az
alsós gyerekek a tanító nénik vezetésével
lelkiismeretesen szedték az előre kijelölt
útvonalakon a szemetet. Felsős diákjaink
osztályfőnökeikkel jó néhány utcát, teret,
parkot megtisztítottak az eldobott
mlíanyagoktól, papíroktól, iivegektőL..

Az akció szervezetten, fegyel
mezetten zajlott le, köszönet a
nevelőknek és a diákoknak, amiért
rendezettebbé, tisztábbá tették váro
sunkat. A következő idézet talán
mindenki számára elgondolkodtató
lehet:

"A Föld nem az emberé. az ember a
Földé' Bármi történik a Földdel, a Föld
fiaival is történik. Minden erőddel, teljes
lelkeddel, egész szíveddel őrizd meg őt

gyermekeidnek I "

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda
NevelőtestüJete

AFöld Napja

egyike a megemlékezőket igazoltatta, a
másik a romák indulatait próbálta
fékezni.

A rendőrség jelentéséből kiderült, s
a két rendőrbírósági tanúvallomásában
is szó esett arról, hogya veszekedés
ben a következő kijelentések is elhang
zottak (szó szerinti idézet a rendőrségi

. l . b" l) K .dI B " IJe entes o :" ... anya. ... clgany.
Levágom a fejeteket karddal, ha nem
mentek el a házam elől! Szólunk a
csabai romáknak és ők majd elintéznek
titeket' Mostantól ti lesztek a kisebb-

, r"seg.
A rendzavarással vádolt személyek

közül többen feltették a kérdést: a
kiérkező rendőrök miért csak a gárdis
tákat és szimpatizánsaikat igazoltatták,
a romákat pedig nem? A kérdést a
bírónő is feltette a tanúként beídézett
kér rendőrnek. Válaszként az hangzott
el: szerették volna a romák adatait is
felírni, de azok elszaladtak az iga
zoltatás elől. ..

Egyedül a rendőrségen bejelentést
tevő roma asszony adatait sikerült
felírniuk, akit tanúként idéztek meg a
bírósági tárgyalásra. A gárdisták közül
többen sérelmezték az eUárás egy
oldalúságát - Í!1a a beol.hu.

Állatorvosi Rendelő és Dr. Bubó Állatpatika
. Vényre és vény nélkül kapható gyógyszerek, baromfi vakcinák
- Takarmánykiegészítők, vitaminok
- Fertőtlenítő szerek
- Minőségi kutya-, és macskatápok (Eukanuba Hill's, Royal Canin)
- "Pet Shop" óriási választékkal:
- Pórázak, nyakörvek, hámok, gumi és plüssjátékok, boxok, fekhelyek,
- Papagáj és rágcsáló kiegészítők, kozmetikai szerek, etető és itató tálkák
Aktuális ajánlatunk: -:-r=-,...,...,....".,.""

- Bolha és kullancsirtó szerek nagy választékban
- Légyirtószerek, patkányírtószerek
- Baromfi vakcina (Gumboro)
- Ásványi kiegészítők

Nyitva tartás:
Hétfő, szerda, péntek: 9-11, 16-19 -- kedd, csütörtök, szombat: 9-11
Sürgős esetben is elérhető telefonszám:
- Markos Csaba Telefon: 30/55-900-09, E-maII: markoscsaba@anet.hu

Új szolgáltatás: RTG - Diagnosztika
- Dr. Kreisz Ágnes, Mezőberény, Madách u. 10/a.
E-maii: kreiszagnes@anet.hu Telefon: 30/206-5050

Dr. Kuliga Krisztina, a Szarvasi
Bíróság bírája május 26-án 12
órakor ismertette a határozatot,
mely szerint nem követett el
szabálysértést az a kilenc személy,
akik ellen rendzavarás miatt indult
eljárás a Szarvasi Rendőrkapi

tányság feljelentése alapján. A
bíróság tehát az eljárást megszün
tette, a végzés a kihirdetés időpon

tjában jogerőre emelkedett, az ellen
fellebbezésnek nincs helye.

A több órán át tartó bírósági tár
gyaláson egy szarvasi, tavaly decem
ber 15-Í hangos összeszólalkozás
körülményeit vizsgálták. A tárgyaláson
kilenc vádlottat és két tanút hallgattak
meg, a harmadik tanú nem jelent meg.
Az elmondottak alapján a következő

történet rajzolódott ki: az összetűzés

egy roma család és a Magyar Gárda
néhány tagja, valamint a velük szimpa
tizáló személyek között alakult k.i.

A gárdisták a Vajda Péter utcába
indultak, ahol Bajcsy-Zsilinszky Endre
szülőházánál akartak egy kisebb
megemlékezést tartani. Útközben a
Klucsjár utcában megálltak egy roma
család házánál, ahol tudomásuk szerint
igen rossz körülmények között tar
tanak egy gyámság alá helyezett férfit.
(csicskáztatás?) Az ő állapotáról érdek
lődtek, de a romák azt mondták, nem
tartózkodik otthon.

Ezután hangos szóváltás alakult ki,
melynek eredményeként a roma család
egyik tagja, B.M. bejelentést tett a
rendőrségen, sérelmezve, hogy miért
kérik számon rajtuk a "feketeruhás"
emberek az általuk gondozott férfi
körülményeit.

Mire a Szarvasi Rendőrkapitányság
két rendőre a helyszínre érkezett, a
"feketeruhások", már nem tartózkod
tak a romák Klucsjár utcai háza előtt, s
időközben a Vajda Péter utcán tartott
megemlékezésük is végetért.

Néhányan közülük a Klucsjár utca
irányába indultak (arra vezetett az
útjuk vissza a Magyar Gárda Békés
megyei irodájába), s újabb hangos
szóváltás alakult ki. A két rendőr
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Pünkösdi búcsú Csíksomlyón
Vezető tavaszi-nyári

SHOll papucsok
széles választékban!

Egészségügyi végzettséggel
rendelkező alkalmazottat keresünk!

Érd. személyesen az üzletben vagy telefonon:

Gyomaendrőd, Kossuth u. 8.
Telefon: 66/280-258

Latorcai János
Gellai Margit

Az endrődi általános iskolában
1958-ban végzettek találkozóját
szervezzük meg ez év szeptem
berében.

Volt osztálytársaink jelent
kezését váljuk a következő eimre
kiildött levélben, hogy a részletes
tájékoztatást megkiildhessiik:

Latorcai János és Gellai
Margit 5500 Gyomaendrőd, Pf:
77. Leveleteket várva szeretettel
köszöntünk:

Felhívás 50 éves
találkozóra!

Bejelentkezés telefonon:
20/360-2025
5500 Gyomaendrőd, Semmelweis utca 4.
AFÜRDÖVEL SZEMBEN

Már Gyomán is kipróbálhatja
a jade köves masszázságy
egyedülálló hatásait!

Számos betegségre hatékonyan
alkalmazható!

-masszázs

-akupresszúra

-fényterápia

-hőterápia

-kristályterápia L-_--"~ ....J

beszédében hangsúlyozta, hogy a
jelenlévők nem csupán a nyelvben és a
hitben vannak együtt, hanem a szeretet
is összetartja őket. Emlékeztetett a
globalizáció folyamataira, s kijelen
tette, hogy ilyen körülmények között
egy olyan kis nemzet, mint a magyar
nem diktálhatja a világot meghatározó
törvényeket. Hangsúlyozta azonban:
rajtunk múlik, hogy életünkbe been
gedjük-e az életellenes törvényeket.
"Hiába mond a törvény nemet az élet
re, ba mi igent mondunk, nem a
törvény öl, hanem az ember !" A szat

mári püspök kijelentette: életünket az
Isten, a haza, a család, a tisztaság, a
becsület, a munl<a, a felelősségtudat, az
áldozat és az élet szentsége kell, hogy
vezérelje.

Az elmúlt évtizedek hagyománya
inak megfelelően idén is résztvettek a
szertartáson a különböző szerezetes-,
és lovagrendek képviselői, a
dísz~gyenruhás, hagyományőrző

huszárok, a különböző egyházköz

ségek zarándokcsoportjai és idén
először ott volt a Magyar Gárda mint
egy ötven fős alakulata is. Gyoma
endrődről mintegy negyvenen vettek
részt az idei búcsún most először táblá
val és a város zászlajával.

A múlt évben az ünnepi áhitat
végén jégesőtől áztak bőrig az
ünneplők, idén a szentmise közepén a
környező hegyekből jött fellegekből

ömlött eső a tömegre. A zarándokok

nagy része azonban megvárta a szent
mise végét és több százezer esernyő

alatt énekelték el a magyar és a székely
himnuszt.

Az idei 442. csíksomlyói búcsúra
Erdélyből, a Csonkaországból,
valamint a többi elszakított területről

és a világ más tájairól több százezer
magyar érkezett és ünnepelt együtt a
két Somlyó-hegy közötti nyeregben.

A csíksomlyói pünkösdi búcsú ma
már a világon szétszéledt egész ma
gyarság, Szűz Mária oltalma alá aján
lott népünk nagy ünnepe, mely közös
múltunkat, közös kultúránkat és egyre
szorosabbá váló összetartozásunkat
jelképezi. En-e is utalhatott az idei
ünnepi szónok Schönberger Jenő, szat
mári püspök, amikor az előző napok
ban adott interjújában úgy fogalma
zott, hogy ez a pünkösdi találkozó
olyan, mint amikor a világban szét
szóródott gyerekek az anyai házban
találkoznak újra.

Az idei csíksomlyói búcsúra a
Magyar Államvasutak különvonatot
indított Budapestről. Ezen a vasúti
pályán egyébként 64 éve nem járt ma
gyar mozdony. A vonat több mint
ötszáz utasa május IO-én részt vett a
búcsún, majd másnap a vonat tovább
indult Gyimesbükkre, ahol nemzeti
közadakozás segítségével helyrehozták
és felújították az 1000 éves határon, a
Magyar Királyi Államvasutak leg
keletebbre fekvő vasúti őrházát az
egykori Rákóczi vár lábánál. Pünkösd
vasárnap délben az őrházzal szemközti
domboldalon közös szentmisét mon
dott a gyimesbükki plébános és Böjte
Csaba atya, aki ugyanekkor nyitotta
meg a közelben legújabb gyermek
mentő házát.

Az csíksomlyói ünnepség megkez
désekor emlékeztették a jelenlévőket,

hogya zarándoklat, a búcsú a
legdemokratikusabb intézmény, hiszen
itt mindenki egyenlő, mindenki zarán
doknak számít. Elhangzott az is, hogy
mindkét oldal politikusai szerettek
volna felszólaIni az ünnepen, ám
ezeket a kéréseket udvariasan elutasí
tották a szervezők. A búcsú egyetlen
hivatalos meghívottja a celebráns

ünnepi szónok Schönberger Jenő, szat
mári püspök volt. Az eseményen részt
vett Jakubinyi György gyulafehérvári
érsek is. Schönberger Jenő szent-
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Lezüllesztett érettségi
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Ismét megkezdődött a versenysze
zon a gyomaendrődi kajakosok
számára. Az első nagy megmérettetés
május l6-l8. között zajott Győrben a
Maraton Országos Bajnokságon. A
borongós, szeles, nem túl ideális
időben szépen teljesítettek a
gyomaendrődi kajakosole A 2ü
gyomaendrődi versenyzőből tízen
pontszerző helyen végeztek. A tavalyi
versenyen szerzett 26 ponthoz képest
idén 63 pontot gYLijtött a Körös Kajak
Egyesület. Korosztály tól függően,

5, IÜ, 15 kilométeres távokat kellett tel
jesíteniük a versenyzőknek, egyéniben
és párosban.

Eredmények: Tótka Sándor,
Magyar Bajnok (K-l IV évf.) I.
helyezést ért el. Harmadik helyen
végzett Kiss Csaba (K-1, VI. évf.) és
párosban Ágoston Kata - Kéri Virág
(K-2, IV. évf.). Negyedik lett a párosok
versenyében Gyarmati Balázs
Litauszki Tibor (K-2, V. évf.). Ötödik
helyezést ért el Gellai Tamás (K-I, IV.
évf.). Hatodik lett Gyarmati Balázs (K
l. V. évf.) és párosban Rákosfalvi Dóra
- Tímár Tímea (K-2, III. évf.)

Gyakorló pedagógusként számomra
elfogadhatatlan az a magyar nemzeti
tudat ellen folytatólagosan elkövetett
bűncselekmény-sorozat, amit több oktatá
si miniszter és a közoktatás területén az
utóbbi időben tevékenykedő partizá
nalakulat követ el diákjaink, kollégáink és
az egész magyar oktatási rendszer ellen.

A történet azzal vette kezdetét, hogy
2005-ben Fidesz-es, SZDSZ-es, MSZP-s
konszenzussal bevezették az ún. kétszintű

érettségi vizsga rendszerét. Azért a
közoktatási káoszért, amit ezzel az esze
ment "reformmal" előidéztek kár volt
egyetlen fillért is kivenni a költségvetés
ből. Véleményem szerint az egész rendsz
er csapnivalóan úgy rossz, ahogyan van,
ám én most itt csupán a szakterületemet
érintő magyar nyelv és irodalom, illetve a
történelem tantárgyak új vizsgarendjével
foglalkozom.

Már azt a tényt is elképesztőnek

találom, hogya hatmadik évezred elején
úgy kezdődik egy érettségi vizsga, hogy
középiskolai intézményvezetők afféle
hordárként kamionra való mennyiségű

papíranyagot szállítanak ki a vezetésük
alatt álló intézménybe. Vajon mire jó ez?
15Ü évig úgy folyt az érettségi, hogy
csupán egy borítéknyi tételre volt szük
ség, az írásbeli vizsga tételeit pedig a
nyolcvanas évektől reggel beolvasták a
rádióban, illetve a televízióban. Csak nem
érintett üzletileg valamelyik papírgyártó,
vagy nyomdaipari baráti cég abban, hogy
országosan több százezer tonna menny
iségű iratot kell az érettségi napján kiszál
lítani?

Az érettségi vizsga színvonalának
lezüllesztése önmagáért beszél. Úgy gon
dolom, hogy az egészen egyszerűen

közbotrány, - bár jelen sorok íróját atyai
büszkeséggel tölti el - hogy a tavalyi
érettségi görög történelemre vonatkozó
tesztfeladatait az akkor még ötödik (!)
életévét sem betöltött gyermekem is gond
nélkül megoldotta! Talán két éve szere
pelt ún. rövid esszéfeladatként a reformá
ció és irányzatai című kérdés. A
követelmény az volt, hogy a vizsgázó kb.
tíZ(I) sorban fejtse ki mondanivalóját
kerek, egész mondatokban, szövegsz
erűen arról a témáról, amelyről a
javítókulcs vázlatszerű megállapításokat
tartalmazó útmutatása is kétszer olyan
terjedelmű volt'

A tavalyelőtti érettségi vizsga javítási
útmutatójában szerepelt egy 1956-os
kérdés kapcsán, hogy a vizsgázó mutas
son rá arra, hogy a kiszabott büntetések
nem állottak mindenkor arányban az
elkövetett bűncselekmény (') súlyával.
Akkor most a jó bolsevik ,jogfelfogás"
szerint 1956-ban harcoló hőseink,

nemzeti mártírjaink bűnözők voltak?
Tudjuk, szerintük, igen. S azt is tudjuk,
két Magyarország van' Az egyik a
gyurcsány-féléké (szándékosan írtam kis
betűvel') a másik pedig a miénk! Akik
hiszünk a Kárpát-medence egészére kiter
jedő, szent, magyar hazánkban.

A magyar nyelv és irodalom érettségi
vizsga anyagát tekintve, megszólaIni sem
lehet' Ma Magyarországon, az SZDSZ
országlásának hetedik évében le lehet
érettségizni akár úgy is, hogy a vizsgázó
négy éven keresztül lényegében nem
vette elő a középiskolás irodalom
tankönyvét. És nem tud semmit nagy
klasszikusainkról, Balassiról, Kö!cseyről,

Aranyról, Vörösmartyról. Mert idióta
érvelő szövegeket kell szerkeszteni a
nagy semmiről!

Meg kell ezt a tizenéves korosztályt
védenem, mert sokszor rágalmazzák őket,

pedig állíthatom, végtelenül tiszták, és
normális tanárokra vágynak, akik nem
finnugrászatot, angolszász-bolsevik pro
pagandahazugságot tanítanak a második
világháborúról. És arra, hogy elmondják
nekik őszintén, mi volt a bolsevizmus. Az
Andrássy út 60-nal, Recskkel,
Kistarcsával, a Hortobággyal, GuJággal,
az 1956 utáni gyilkosságokkal, és mll1
dennel'

Olyan aljas gaztetteket állami
segédlettel ebben az országban még soha
nem követtek el, mint 1956. november
negyedikét követően a kommunista
el vtársak megtorlásképpen egész
nemzetünkön. Ezt a tényt nem lehet
elégszer ismételni, és a mártírokra
emlékeznünk kell, mint ahogyan az aljas
gyilkosok neveit sem feledhetjük. Mert ez
a nemzeti emlékezet része, azzal együtt,
hogy igenis voltak hőseink, és aljas,
puskacső elé való árulóink, muszka
vezetőink. Akik - nem meIIesleg - ma is a
kezükben tartják a politikai hatalmat
Magyarországon.

Lipusz Zsolt
középiskolai tanár



HÁZ, lAKÁS
Gyomán összkomfortos. 130

m'-es családi ház beépített csem
pekandallóval. ganizzsal eladó Ir.
ár: 19 millió Ft. Tel.: 20/5695-700

Öregszőlőben a kondorosi
kövesút mellett 76 m'-es, 1,5

szobás családi ház komfort nélküli,
gazdálkodásra alkalmas épületek
kel, lakható melléképülettel. ga
rázzsal eladó. Vezetékes víz az
udvarban, ásott kút, villany,
telefon. Érd.: 30/595-5045

Öregszőlőben a szarvasi út
mellett összkomfortos ház eladó.
Irányár: 2,4 millió Ft. Érd.:
66/386-523. 30/441-7873

Endrődön a Polányi M. u. 8.
sZ.alatt összkomfortos ház eladó.
Irányár: 4 millió Ft. Érd.: 30/529
8903

Gyomán a Pósa L. u. 12. sz.
alatti parasztház eladó. Érd.:
70/321-1240

Két szobás konvektoros
családi ház a fUrdőhöz köze!. a
Hol t-körössel szemben eladó.
Szenny viz bekötve. fúron kút van.
Irányár: 6.5 millió Ft. Érd.:
70/415-9064

Endrődön, a Zrínyi u. 3. sz.
alatti, kertes összkomfortos családi
ház eladó. Irányár: 5 millió Ft.
Érd. 701273-4406

Endrődőn új építésű, kétszin
tes, összkomfortos 100 m'-es
családi ház kis portán, csendes

helyen eladó. Irányár: 10 millió Ft.
Érd.: 30/618-1876

Gyoma központjában igénye
sen kialakitott, hőszigetelt, 2
szintes családi ház, alacsony
rezsi vel, garázzsal, melléképü
lettel, ipari árammal eladó. Ininy
ár: 15 millió Ft. Érd.: 30/342-2869

Endrődön a Fő úton 4 szobás
tetőtér beépítéses családi ház, gáz
és vegyes fütéssel, garázzsal, ipari
árammal eladó. Érd.: 30/525-6611

Gyomán a berényi út mellett a
várostól 500 méterre családi ház, 2
szoba, központifütés, I hold
földdel, saját ívóvízzel eladó.

Irányár: 6 millió Ft. Érdeklődni:

66/285-510

Endrődön 4 szobás családi ház
alsóépü!ettel, nagy udvarral, ga
rázzsal eladó. Irányár: 25 millió Ft.

Érd.: 30/8565-840
Endrődön 2 szobás családi ház

gazdasági alsóépülettel eladó.
Irányár: 6.5 millió Ft. Érd.: 30/85
65-840

Gyoma központjában 3 szobás

kertes ház eladó. Irányár: 15 millió
Ft. Érd.: 66/284-196

Endrődön a Vasvári u. 3. sz.

alatti parasztház 2 szobával,
összkomfortos. azonnal beköl
tözhető, eladó. Érd.: 30/465-8996

Gyomán az Árpád u. 32. sz.
alatti ikerház egyben vagy külön
sürgősen eladó. Irányár: II millió
Ft. Érd.: 30/465-8996

Gyomaendrőd központjában
teljesen felújított, hőszigetelt 160
m'-es összkomfortos családi ház +
önálló 40 m'-es összkomfortos
lakrésszel eladó. Irányár: 18,5 mil

lió Ft. Érd.: 70/566-3938
Gyomán a Hősök út 105. sz.

alatt 2 szobás összkomfortos
családi ház sürgősen eladó. Érd.:
30/654-50 IO

A Keresztúri úton ház eladó
vagy kiadó. Nappali. 2 fürdős7.0ba,

3 szoba, garázs. Irányár: 12,5
millió Ft Érd.: 30/354-1144

Gyomaendrődön, az Október
6. lakótelepen. egy 59 m'-s, 2
szobás, erkélyes, nagy konyhás,
gázfűtéses, csodálatos panorámás,
tulajdoni lakás a LIDL áruház
közvetlen szomszédságában ol
csón eladó. Irányár: 6,7 millió
forint. Érd: 30/324-1512

A Vásártéri Itp.-en 2. emeleti

1,5 szobás, felújított középső lakás
eladó. Érd.: 70/414-7183

A Vásártéri Itp.-en 3. emeleti

1,5 szobás, középső, erkélyes lakás
eladó. Irányár: 6,2 millió Ft. Érd.:
30/299-1164

A Vásártéri Itp.-en fóldszinti,
1,5 szobás lakás eladó. Irányár: 7
millió Ft. Érd.: 70/366-2811

A Vásártéri Itp.-en 3. emeleti,
2 szobás, erkélyes lakás sürgősen

eladó. Irányar: 6,2 millió Ft. Érd.:
30/4271-323

A Vásártéri Itp.-en földszinti,
2,5 szobás lakás eladó. Érd.:
70/945-2547,30/526-3679

A Vásártéri Itp.-en 1,5 szobás,
felújított lakás sürgősen eladó.
Irányár: 6,2 millió Ft. Érd.:
30/609-9655

Az Okt. 6. Itp.-en fóldszinti 2
szobás lakás eladó. Irányár: 6
millió Ft. Érd.: 66/284-140

Az Ifjúsági Itp.-en fóldszinti
2,5 szobás. részben felújitott lakás
garázzsal sürgősen eladó. Érd.:
20/2033-714,70/3970-704

KIADO
A Fő út legforgalmasabb

helyén üzlethelyiség irodának, stb.
kiadó. Érd.: 20/972-9796

Noszvaj-Síkfőkúton,Egertől 8
km-re szép, csendes környezetben
6-8 férőhelyes összkomfortos
nyaraló kiadó Irányár: 1500
Ft/fő/éj Érd.: 661285-520,
70/5298. 628

KERT, TELEK
A Siratói-holtág mellett 3500

m'-es telken, 2 családi házból álló
birtok sürgősen eladó. Bánnilyen
vállalkozásra is kitűnő. Irányár:
16,5 millió Ft. Érd.: 70/526-9102

A Torzsásban 2350 ln' vízparti
gyümölcsös eladó. Irányár: 1,3
millió Ft. Érd.: 66/283-726,
30/558-1578

Gyomaendrőd környékén
szántóföldet bérelnék. Érd.:
30/4385-419

Gyomán a Zrínyi M. u. 43/1.
sz. alatti bekerített épitési telek
fúrott kúttal eladó. Ugyanitt
Zanussi 180 literes hűtőszekrény

eladó. Irányár: 1,3 millió -25 ezer

Ft Érd.: 30/354-2125

A Pocosban 1100 m' kert, kis
faházza I, fúrott kúttale Iadó.
Irányár: 300 ezer Ft. 66/284-242

GyomaendrődönaKisfok u. 8.
sz. alatt közel a Körös folyóhoz
1213 m' területű beépíthető telek
eladó. Irányár: 450 ezer Ft. Érd.:
30/232-0303

Torzsásban 5180 m' vízparti
telek építési engedéllyel eladó.
Érd.: 30/944-0093

MUNKÁT KERES,
KíNÁL

Nyári hónapokban előkészítő,

ismétlő, felzárkóztató, pótvizsgára
felkészítő foglalkozások indulnak,
általános iskolásoknak. Érd.:
30/856-3218

Kertek, udvarok szántása.
marása, egyengetése. Érdeklődni:

66/386-053
Veszélyes fák kivágása, tüzifa

felvágása, elhanyagolt kertek,
porták, telkek gondozása.
kaszálása. Érd.: 70/283-0347

Konyhai munkára női

besegítőt keresünk csökken
tett munkaidőben.

Büfés munkakörbe nyári
munkára keresünk diákokat
és felnőtt nal és férfi
munkatársakat.

4 oras takarÍtónói
munkaerőt felveszek. Érd.:
Rákóczi u. 32. Telefon:
30/9672-741

Külső-belső térben hideg
burkolást és kisebb kőműves mun
kát vállalok. Érd.: 30/360-8128

A Gyomafa Kft. (Katona J. u.
5-7.) felvételt hirdet asztalos állás
betöltésére. Érd.: 66/386-551,
30/9551-118

Idős néni gondozását vállalom
lakásért. Érd.: 30/81 1-6479

Ügyinlézőként elhelyezked
nék. közgazdász. irodavezető

végzettség, angol és német
nyelvtudás. Teljes vagy részmun
kaidőben. Érd.: 70/527-3156

EGYÉB
A Holdfény Söröző. aKulich

Gy. u. 45. sz. alatt eladó. Érd.:

66/283-543,30/243-0437
Teljesen új SI im váltós

kerékpár, 120 literes fagyasz
tószekrény. Play Station 4 eredeti
játékkal eladó. Érd.: 661285-503

Nagyon jó állapotban lévő

Babetta eladó. Ugyanitt nyugdíjas
nő kereskedelemben besegitést
vállalna. Irányár: 25 ezer Ft.
Érd. :30/683-9926

Újszerű álJapotban lévő,

használt Hajdú centrifuga eladó.

Irányár: 13 ezer Ft. Érdeklődni:

20/465-6645

Műanyaghordó, boroshordó,
teljesen új gyapjútakaró eladó.
Érd.: 66/386-954

I éves tacskó keverék, kedves,

ÚJ GUMIABRONCSOK
árusítása mindenféle gépjárműhöz.

Szerelés, javítás, centírozás!

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

PVC 700 Ft/m2 ártól,
1-4 méter szélességben!

TAPÉTA 500 Ftltekercs ártól
kapható I

A PVC házhozszállítása megoldható!
Gellai Miklós· Gyomaendrőd, Fő út 29.

Telefon: 66/285-392

Régi bútorokat,
használati tárgyakat

vásárolok!
Készpénzben

a helyszínen fizetek!

Telefon: 30/9·533·594

II
II
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komfortos c:;alildi hilZ cl:1dó, ll<lnytir: 8 MFt
A Sz~n;iskt:rt utcában 55m2-es komfortos

udv:ul h;lzre5z felujitott állapoIban dadó.
1r.·lIly:ir: 4.2 MFI

A Kunhalom uteriban 160m2-cs csabdi
hliz eladó. bert:jat:tl~l1 áll:lpotban (50%-os
kcszülts';gi !okú). lrúny:ir: l4.5MFt

A Puskin utcában l. em.;::lt:ti 59 m2-es
t~ljesen felújított. igénYt.'sell ki:1l:J.kított bk;ls
10 m2-l:s önálló ttÍrolóval l:lado. M~zöber~ny

kőzponljában ICvö. jó álbpol1J kerles hú
C$~rt: is erdckel. Jr-anyftr 12.5 MFt + garftzs
1.2 MFI

A Vörösmarty utdban összkomfortos 2
szobás csalúdi haz eladó. Irúnyár: 6.5 M f,

A Rákóczi sugárúton 110m2-es komfortos.
3 szobás csaladi ház eladó. lrtlnyár: 4.3 M rt

Gyomaelldródön a VJsv;iri Pal utcában
J00 m2-es összkomfortos cSJladi haz dadó.
Iranyar: 9M FI

A V:1s\'<Íri Púl utcabo.n 60 m2-es komfoflos
csaladi haz elodó. Ir:inyar: 3M Ft.

A Bocskai ulcaban 86m2-es
összkomfortos családi luiz Ujszcrií. nagyon
szép állapotban. dupla gar:izzsal eladó.
Iranyár: 15 M Ft.

A Korányi utcában 120 m2-es
összkomfortos családi ház dado. lrány:k 9 M
FI

A Zrinyi M. ulc;1ban 160 m2-~s

összkomfortos csalúdi h;.'\z eladó. Iranyar:
InMFt

Az Endrödi utcaban SO m2-es
hagyományos fút~$scl családi ház elaJó.
Irányár: 7.5 M Ft

A Sallöi ut dban 97 m2-cs komfortos
csaladi haz dodó. Idnyár: 5.5 M fl

A Tompa ulctib:lIl 86m2-C's igenyes~n

felujitoll f"lkomfortos csoladi húz őnalló

gJrázzsal ebdö. IpJri aram vo.n. Ir:inyfw 12.8
M FL

" I' .. I I I

Eladó ingatlanok
MEZŐBERÉNYBEN

Irányár: ..

Érdeklődni: .

Aláírás: ..

A Bojcsy-Zs. uldbon 120m2-es
összkomfortos csoladi hú e'odó. Ir.iny:ir: 13
M Ft

A Tulipan uldban 89m2-cs uj epilesl
(2000-ben epÜII) összkomfortos csol:idi h"z
eladó. Ir:inyar: 13.5 M ft

A Györi Jónos lltc:iban 119m2-<s
komfortos. teljesen közmíiv~sjt~tl larsasházi
lakás eladó. Ir.inyár: 5.3 M fl.

A Györi J;inos lllc;ibon 77m2-es komfort
nelküli tórsashiz eladó. Ir;iny;ir: 3.2 M Ft

A József Atlila utcában 1178 m2-es telek
eladó. lrillly;ir: 2.5 M Ft

A József Allil. ulcaban 114m2-es
összkomfortos csal::ldi ház eladó. lr:inyár: 6

M FI
A Zsak utcab~n 110m2-es komfortos

családi ház dadó. Tömblakas cser~je is

erdekel Mt:zöbt:r~llyben. videken vagy Eger

v:irosbon. ir:iny;ir: SJ M FI
Az Áchim u(caban 75 m2-~s

összkomfortos I:saládi ház eladó. Vidcki
lömblakas csen,je is erdeke\. Irányár: 8 M fl

AVasu! ulc;iban 72m2 + 58 m2 beépilhelŐ

padl:islerrel csaladi ház eladó. lrány:ir: 9 M
Ft

Mczöbereny kőzpontjában. frekvenlall
helyen. ig~nyesen. exkluzivan fdújitoll

130m2·es családi h;iz beepithetö padlásl';rrd
dadó. Az ingallan gar:izzsa\. melkk<pü!ene\.
győnyőrüen porkosilotl udvarral vállalkozás
céljára is alkalmas. lrimyár: 24.5 M Ft

A Deák Ferenc utcában 147m2-~s

komfortos polgári hóz eladó. Irányár: 8.5 M
FI

Mezöber';nyben o Kereki ulóban Inm2
cs tetöter~s komfortos csaladi ház 54m2-es
me!lek';pü!ellel. őnalló garázzs,,1 eladó.
Irányár: IS M FI

A Gutenberg ulcúban 100m2-es komfortos
csal;idi hiz eladó. Ir;inyár: 5.5 M FI

A Vörösm~rthy utcflban 65m2-~s

Ingyenes az apró!
A Szó-Beszéd ingyenesen jelenteti meg azoknak az olvasók
nak a lakossági apróbirdetéseit, akik ezen a szelvényen küldik
be megjelentetés céljából! A szelvényen a megjelölt helyre
kell beírni a kívánt szöveget és a szelvény t levelezőlapon

vagy borítékban elküldeni a következő címre: Szó-Beszéd
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 51. Egy apróhirdetés
szövege lehetőleg ne tartalmazzon 15 szónál többet! A hirde
tések szövegéért felelősséget nem vállal a szerkesztőség!

Feladó neve: .

Címe: .

Az apróhirdetés szövege: .

r--------------------------------~

• •
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Nyereményjáték a
www.cipcirip.hu

turisztikai oldalon!

Kerttulajdonosok
figyelem!
Tüzífavágást,

veszélyes és egyéb fák kívágását,
metszést, továbbá

fünyírást, kaszálást, rolálást,

telkek gondozását,
elhanyagolt kertek és

porták
rendbetéleiéI vállalom'

KISTRAKTORRAL KERTSZÁNTÁS!
Hermann Mihály

20/388-22-63

fotelek, varrogep, színes tv,
fekete-fehér tv, szenes kályha,
terménydaráló eladó. Érd.:
66/284-775

Simson 51-es Eko, Piaggio és
Simson motorok eladók. Érd.:
30/372-2624

Gyógy- és divatpapucsok!

A Hárs Termál Hotel
fiatal recepcióst keres.

Nyelvtudás előny!

Telefon: 66/282-790

SÓKABIN
Kiemeit szolgáltatásunk a parajdi sóbányából hozott több mint
1,5 tonna gyógyhatású sóval feltöltött sókabin, amely kiválóan
alkalmas a léguti megbetegedésekben szenvedők kezelésére.
- Gyógyító és immunerősítő hatású.
- 14 éves kor alatti gyermekeknek ingyenes a kezelés.
- Nyugdíjasoknak és diákoknak kedvezmény.
- Az első alkalom mindenkinek ingyenes!
Bejelentkezés a 661280-258-as telefonszámon.

Gyógy-Ház
Gyomaendrőd, Kossuth u. 8.
Telefon: 66/280-258

ScholI papucsok
nagy választékban I

Watt Villamossági Bolt
• Villanyszerelési anyagok
• Izzók, energiatakarékos izzók

• Kéziszerszámok
•Barkácsgépek nagy választékban

• Háztartási gépek és alkatrészek

Gyomaendrőd, Fő út 214.

Eladó Gyomán, a
Liget Gyógyfürdőmelletti
Termál Panzió, tulajdo
nostól. Üzletrész átruhá
zás lehetséges, így a vétel
illetékmentes! Irányár: 28
millió Ft. Telefon:
20/9342-171

játékos szuka kutya ingyen
elvihető családi okok miatt.
Érdeklődni: 66/285-520, 70/529
8628

Költözés miatt konyha-
szekrény, gáztüzhelyek, kombinált
szekrény. 4 személyes rekamié,
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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· E-maii: szobeszed@index.hu

HITELÜGYINTÉZÉS

Pl.: l millió Forint lákuscdu hitel eSClen (JPY • Japin Ycnlll1llcsoo)' t,jrkWl:JoJd til ebu '" t"\'bc'n
10 eYre 7.050,- Ft./hó IS evre 4.830" Ft/hó 20 eyre 3.730.. Ft/hÓ 25 cvrc 3.050,· Mo

SVÁJCI FRANK (CHF) ALAPU HITELEK ÁRFOLYAMGARANC[ÁVALy~gy SEvES FIX TORLESZTESSEL

A kanadai főváros Magyar Házának kórusa lesz városunk
vendége augusztusban. Az együttes augusztus IS-én a Gyomai
Református Templomban lép fel este 8 órától a Gyomaendrődi

Zenebarátok kórusával. Másnap a halfőzőversenyen mutatja
be szakácstudományát a kanadai magyarok csapata.

1fI1!\\ H,Rf\f)I/l \.
SlOCPOI. ÚGI'/1'7i::ZEs.
GI'ORS/lITfLf.A: (,-lA<AR JNAI',/f.ATT).
f'f5lfUAA'Ó lI/TELfA' (JJ tYEJ /lORIG) •
SlEMtLl'IlIJrEl.Hl,
I.AI\AS l.iZING. l 'ISSZJ.iZ/AG , VldGÚZISG,
Gt:PKOCSI ÚZIMi ts J/ITELEIí.
IDÚSIíORI ÉLn;,JJlADEA-.
,.,OlTlSln'JSELŐI1l1TELEK,

TERI/EL TISG.-lTLINf;A IS PLl'Sl J1JTELLEl/fTÚSÉG
BIRTOKFEJLESZ7EsIIJlTEI. (NFA P,il.l',.jZATI:A1SJ.,tD..

HITELEK- HITELEKHITELEK
(J t ,,\ n l l\ III lS,

l'l L-Ifl.·js tPJTf.~,

/llTEU,1I >iL TAS.
HAS1,v..iLT LlK.-iS I'AS~jRLÚ.

LllVis FfLUJÍr.Ú,
UK..iS KORSIER{isiTEs.
UK.úJ1űJ'irf:s.

WOSKDRI JEU..tLOCJ..iRADÖ"
"ÜLIUi.ALIf·IIOTTllIfTELfA",
"";LULIi.OZÓt lJ/TELEK.
F6LDl'tjS-lRUsRtII/lTEL.

KOMOLY BANK' -.s OGYINTÉZÉSI HÁTTÉRREL, B ÉVES GYAKORLATTAL'

LAKÁSCELÚ ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITELEK

ALAPKAMAT 1,99%-tól'"

Hiteikihelyezés akár az ingatlan forgalmi értékének IOO%-ig!
Passzív BAR, végrehajtás és APEH tartozás megoldható!

Hitelek már minimálbértöl vagy jövedelem igazolása nélkül is igényelhelöek!
FONTOS!!! ll. hitelszmödések mellé életbiztosítas kötése NEM szükséges!

Ahitelügyintézés az Ön kényeimének és igényének megfelelően lakásán,
vagy az irodánkban történik - személyre szabottan, gyorsan, szakszerűen'

Üqyfélfogadas es teljes körú l3jékottatas barmikor (hétvégen isl idópont eqyeztetessell
Plusz szolgált.tásunk: INGATLANKOZVETITÉS ÉS ÉRTÉKBECSLÉS

TlS"Je!m,/: TÓTH JANOSNÉ TÓTH JANOS BOROS KRISZTINA
üzleti fót.lIÚCSJdó irodlveZl.>tó IRODAI Og)'vitdi .lSSzisztens

ingatlankÖl.veUIÓ, l,,'r1l'~becsló 06120-9·220-990 06/'.0-455-1211 v. 06fl0.5S8-9247
06120-9·37-67·38 HJvAsRA HÁZHOZ MEGVONKI Tc]) Fax: 6(»'424·314

Irod'n~ címr: 5650 \lllUBlRlW. FORTL.\\ TlR II. fl orrúlt> md''''{

FOLYAMATOS AKCiÓ III
BANKI KOLTSÉGEK TELJES VAGY RÉSZLEGES ELENGEDÉSE

(AKÁR TEUES BANKI KOLTSéGMENTESS~GI
MlIldenkonaktuilis ako6naoler~e telefonon vagfSl~~kozta~uk

T b bank ajínlat1l k6zúl vílaszthat!

oF INT ALlI'U HrrELEIl (UJ U!lAS EPITESE, UJ UKAS vAsARLÁSAI
oUK.4s- ÉS ZAaAD FELHASZNÁLÁSU HITELEK (CHF, JPY)

~VILAGHITELEI( (~.,~ vI~.,"""u.MH 1IlteWI)

OHlTElJUvÁLrU ESETEM

IJ.ldloCblte1ek önl.th", SORO" KIvIIL ak" l bél .1.11 Isi I
lEINFORMÁlHATÓAK ÉS MOBILAK VAGYUNKI Hiv[ON BIZALOMMAL!
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Ipari park ipar nélkül
Elkészült a gyomaendrődi iparfejlesztés stratégiája

Békés megye ipari parkjai döntően

1999-ben ~öttek létre. A megye ipari
parkjainak összterülete mintegy 420
hektár. A gyomaendrődi Ipari Parkot
a város szolgáltató kft-je a
Gyomaszolg működteti. Az ipari
övezet összes területe 39 hektár, a
beépíthető terület 16 hektár. Eddig
három vállalkozás települt a területre.
A gyomaendrődi ipari park sajnos az
elvárásoknak a mai napig nem tudott
eleget tenni. Kevés a betelepülő cég,
így továbbra is kevés a munkahely.

A gyomaendrődi ipari parkról
készített stratégiai tanu lmánytervét
készítette el és mutatta be a képviselő

testület júniusi ülésén az Intradelog
Kft. szakembere.

Elhangzott, hogya tanulmány
elkészítése előtt a készítők a város 30
cégével, vállalkozásával készítettek
interjúkat, és ezek során a cégvezetők

számot adtak arról, hogy miben látnák
a város ipari fejlődésének lehetőségét.

Az is kiderült, hogy Gyomaendrődön

kevés olyan cég van, amelyik tanult
embereket, diplomásokat tudna
foglalkoztatni. Ehelyett inkább a
betanított munkások alkalmazása a
jellemző a gazdasági szférában. A
tanulmány azt is fejtegeti, hogy mitől

beteg a gyomaendrődi gazdaság.
Elhangzott, hogy nincs egy olyan
multinacionális cég, amely aktiviz.'ilná
a helyi vállalkozókat, akik közül
többen akár beszállítóként dolgozhat
nának a multicégnek. Egyedül a
Hőtechnikai és Gépipari Kft. törekszik
erősen arra, hogy más, nagyobb
cégeknek legyen beszállítója.

Sajnos a megye többi ipari parkja is
hasonló gondokkal küzd: kevés a
betelepülő cég. Az is tény, hogy a
gyomaendrődi ipari parknak semmiféle
előnye nincs a többivel szemben. A
sikeres ipari parkok az országban
általában ott találhatók, ahol jó a
közlekedés, esetleg autópálya mellett
fekszenek, vagy ha a közelben nagy
multinacionális cég telepedett meg.
Míg Gyomaendrődön két olyan cég
van, amelynek l milliárdos árbevétele
van, addig Szarvason például két vál-

lalat is büszkélkedhet 20 milliárdos
árbevétellel. Mindez természetesen
kihatással van az önkormányzatok
iparűzési adóbevételére is.

A tanulmány a gyomaendrődi

ipartelepités erősségének tartja a vi
szonylagosan szakképzett munkaerőt,

az iskoláknak köszönhető szakképzési
lehetőségeket, az eddig kihasználatlan
vasúti szállítás lehetőségét, továbbá
azt, hogy közel vagyunk az
országhatárokhoz és a geotermikus
energia, azaz a termálvíz is előnyt

jelenthet. Gyengeségünk viszont, hogy
a városban nincsenek úgynevezett
tudásalapú cégek, az utak minőségét

tekintve is rossz a közúti megközelít
hetőségünk, a városnak gyenge a maga
san kvalifikált munkarő-meg

tartóképessége és emellett folyama
tosan öregszik Gyomaendrőd népes
sége.

Gyomaendrőd iparának szerkezetét
is vázolja a tanulmány. Eszerint leg
nagyobb számban (97) az építőipari

vállalkozások találhatók meg, textil-, és
cipőipar területén 31 vállalkozás
működik, majd ezt követik a faipari
(17) cégek, valamint a 15 nyomdaipari
és ahhoz köthető vállalkozások.
Mintegy kétszázra tehető a mikro-, és
kisvállalkozások száma. Az egyéni vál
lalkozók száma 843 fő, árbevételük
összesen 6 milliárd 178 millió forint.

A város iparűzési adó eimén befolyó
bevételei évről-évre 10-20 százalékos
mértékben növekednek és járulnak
hozzá a helyi költségvetéshez. A város
nak ez a bevétele 2007-ben 215 millió
forint volt.

A tanulmány többféle megoldási
lehetőségetkínál. A stratégiai tervben a
gyomaendrődi bérszínvonal elmara
dottsága, az ipar szerkezete azt jelentik,
hogy az iparfejlesztés szempontjából új
iparágakat indokolt meghonosítani.
Ilyan iparág lehet az elektronikai ipar,
az autóipar, esetleg a villamos
szerelvény ipar. Középtávon szükség
van egy multinacionális nagyvállalat
letelepítésére, valamint az alternatív
energiatermelés első ütemének meg
valósítására. A román határhoz való

közelségünk miatt kézenfekvő lenne a
közeli külföldi piacok megszerzése.

Az önkormányzat szerepe a helyi
ipar megtartásában és fejlesztésében,
valamint az egészséges gazdasági
légkör megteremtésében van. Fontos
lenne a helyi beruházásoknál a helyi
vállalkozók bevonása, a szakmai
fórumok szervezése. Az önkor
mányzatnak támogatni és ösztönözni
kell a helyi vállalkozásokat. A multina
cionális cégeket viszont nem segíteni,
hanem ide vonzani kellene - hangzott el
a tanulmányterv bemutatóján.

A fejlesztésekkel biztosítható lenne
a város folyamatos fejlődése, megáll
hatna a lakosság számának csökkenése,
a város elnyerhetné igazi vonzerejét és
dinamikusan fejlődő településsé válhat
na.

Csábítóbb Románia
Amig Magyarországon százmil

liárd forintokat költött az állam
különböző iparinak szánt
jOldterületek közmííves itésére, ipari
parkok kialakitására, a tőke és a
beruházók vonzasara, addig
Románia e téren is megelőzött min
ket. Gombamódra szaporodnak a
küljöldi cégek a szomszédos
országban és ma már megértük azt,
hogy nem Romániából járnak át
hozzánk dolgozni, hanem magyar
munkások sőt, orvosok találnak
állást Románia-szerte.

A tőkét, az ipartelepitő cégeket
nem különösebben érdeklik a
közmíívesitett ipari parkok. de még
csak egy vasútvonal közelsége sem.
Példa erre a Nokia cég, amely
Kolozsvártól 20 km-re egy falu
határában a disznóólak és a
tehénistállók mellett épitette fel I

mintegy 120 millió eurós befek
tetéssel mobiltelefongyárát, ahol
jövő év végére 3500 dolgozót alkal
maznak... Valósziníileg az olcsó
munkaerő, a kedvezőbb gazdasági
környezet csábitóbb, mint egy
közmíivesitett ipari telek. ..
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Beperelték az önkormányzatokat Átvágtak egy gázvezetéket
Lapunk korábbi számaiban

már hirt adtunk arról. hogya
régi gyomai téglagyár mögött
található regionális hulladék
lerakó telep felépítése kapcsán
két per is folyamatban van.
Egyrészt a szemétteJep
környezetében lévő földek
tulajdonosai indítottak pert az
önkormányzat ellen. mert
tudtuk és beleegyezésük nélkül
a szeméttelep körüli 500
méteres körzetben védőövezet

bejegyzésével korlátozták gaz
dasági tevékenységüket. A
másik pert az az ASA Kft. indí
totta, amely a szer .léttelep
üzemeltetésére kiírt pályázaton
vesztes lett a másik pályázóval,
a Remondis Kft.-vel szemben.

Az ASA Kft. 225 millió forin
tos kártérítési pert indított a
szeméttelep 9 tulaj donos
önkormányzata ellen, mert
szerinte szabálytalanul döntöt
tek. Bár a közbeszerzési eljárás
során a Remondís nyeri, a
vesztes cég bírósághoz fordult.
A testület a közbeszerzési dön
tőbizottság határozatát megvál
toztatta. Az A.s.A. Kft. most
elmaradt haszon címén 225
milliós kártérítést követel az

önkormányzatoktól.
- Ez a per megy a maga

útján, viszont nekünk is meg
kell vizsgálni, hogy az előző

ciklusban hozott döntésnek kik
a személyi felelősei - mondta
Vádi András polgármester.

Kissé vontatottan halad
Gyomaendrőd belvíz mente
sítő beruházásának keretében
az a csatomaépítés, melyet a
Sade Kft. nyert el. A kirendelt
műszaki ellenőr szerint a cég
- talán, hogy ilyen jellegü
referenciával is dicseked
hessen - olyan nyomott, ala
csony áron vállal ta el a
gyomaendrődi munkát, hogy
pénzügyi gondok is jelent
keztek a munka során.

Ezeken túl a kivitele
zéskor előre nem látott prob
lémák nehezítették a munkát.
A Vásártéri lakótelep mellett
a munkagép átvágott egy
gázvezetéket, ami miatt
hetekre kellett leállniuk a

munkával. A tervezéskor, a
közmü-egyeztetés idején sem
a tervrajzok, sem a Dégáz
nem jelezte, hogy azon a
területen a föld alatt
gázvezeték húzódMI. Az
ilyenkor kötelező feltárás
során derült ki, hogy egy kar
vastagságú villamosvezeték
is rejtőzik a földben, amit az
áramszolgáltató cég rajzai
sem tartalmaznak.

A helybeli építési vál
lalkozók közül többen
kifogásolták, hogy bár az
önkormányzat a gyomaend
rődi vállalkozók támogatását
hirdeti, a különböző munkák
nál rendre vidéki cégek kap
nak lehetőséget.

Mobilt dugott a gatyájába a tolvaj
A rendőrök felszólítására az alsó

nadrágjából varázsolta elő az ellopott
mobiltelefont az a gyomaendrődi

fiatalember, aki a Liget Gyógy
fürdőben garázdálkodott június 11
én. A tolvajt a fürdő dolgozói fogták el
még a strand területén.

Június l l-én késő délelőtt az egyik

fürdőző házaspár jelentette az

úszómesternek, hogya kinti strand

területén lerakott táskáikból eltűntek az

irataik, a pénztárcájuk, a karórájuk, és a

mobiltelefonjuk. Az úszómester - aki

mellesleg Colombo filmeken

nevelkedett - nem esett kétségbe és
azonnal a tettek mezejére lépett. Felhívta

az ellopott mobiltelefon számát, amely
azonban már ki volt kapcsolva. A

nyomozás úgy tűnt megreked ezen a

szinten, ám eközben észrevette, hogya

kinti úszómester kollégája egy karszalag
nélküli, a strandra valószínűleg beszö

kött srácot próbál kiebrudálni a

ftirdőből. Az alig 14 éves fiú trágár
szavakat vágott az úszómester fej éhez,

így a kiabálásra összesereglettek a ftirdő

dolgozói is.

A nyomozást vezető úszómesternek

időközben gyanús lett a fiú, illett rá

ugyanis a meglopott házaspár últJI adott

személyleírás. A fiút időközben kive

zették a strand kerítéséhez letámasztott

biciklijéhez. A kerítés előtt azonban az
utolsó pillanatban mint ahogy

Colombo hadnagy szokta az
úszómester még egy utolsó kérést

intézett a fiúhoz: nevezetesen, hogy for

gatná-e ki a zsebeit? A fiatalember erre
nem volt hajlandó, sőt, ek.kor mene

külőre fogta a dolgot. Az úszómesterek

és a fürdő dolgozói pedig nyomban utá

naeredtek.
A tolvaj azonban beszaladt az

uszodába, és bezárkózott a férfi wc-be.

Az úszómesterek hiába könyörögtek

neki, nem akart kijönni. Hosszú, feszült

percek következtek: a budiajtón kívül a

fürdő dolgozói, belül a tolvaj I Idő

közben rendőrt is hívtak, akinek szavára

végül hallgatott a tolvaj és ajtót nyitott.
A wc-ből a víztartályba eldugva

előkerültek az iratok és a pénztárca, a
mobiltelefont pedig csak a rendőrségi

motozás során adta elő az alsónadrágból.

Vastagon rohad akukorica aholtág medrében Új turisztikai weblap
www.cipcirip.hu

Külterületi holtágaink általában

holtági egyesületek kezelésében van

nak. A vízpótlást, a vízfrissítést, a hal

telepítést a holtág partján ingatlan tulaj

donnal rendelkező egyesületí tagok

finanszírozzák némi önkormányzati

anyagi segítséggel. Ugyanakkor a

horgászengedé lyek értékes ítésébő l

származó bevétel az egyesületek

kasszáját gyarapítja. A legtöbb helyen a

tagság úgy gondolja, hogy ha már tagdí

jat fizet, akkor igyekszik is jelentősebb

mennyiségű halat kiszedni a vízből. Az

eredményes horgászathoz előbb azon

ban etetni kell. A Bónom-zugi horgá

szoktól kaptuk a hírt, hogy sokan zsák

számra borogatják, öntik a kukoricát a

holtág nádasaiba, hogy a halakat a

horoghoz csalogassák. Egy horgász

speciális monitoros halradarral feltér

képezte a meder alját, s jóllátható, hogy

több helyen vastagon áll és rohad az

etetésre beöntött kukorica. Hal azonban

a csalihoz képest kevés van...

Uvegezés
képkeretezés

kisebb asztalosmunkák!
Házhoz is megyün:~1

Gyoma, Fő út 187. sz.
(a Bethlen Kollégiummal szemben)

.~ Hirdetéseiket az interneten is .
·,1!ijf~~~~·':~olvassák! ..<f~·: .~. ,
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~Stancoltés RÓ~
hagyományos ......._~"'.

papírdoboz
gyártása, szitázás.

Stancforma,
szitaforma készítés!
Üzem mobil: 20/523-2787
Iroda: 20/428-7030
Ügyvezető: 20/9142-122
Telefon/fax: 66/282-095

Gyomaendrőd,

Ipartelep u. 1/1.

Árkedvezményt és
ajándékot adunk
minden 4000 Ft feletti

vásárlónknak!
- papír és írószer
- nyomtatványok
- nyomtatópatronok
- ajándék, játék, Illatszer

Fényképes, egyedi
bögrék kedvenc

fotójával, szöveggel!
Szülinapra, névnapra,

anyák napjára!
Fénymásolás, spirálozás,

iralfűzés!

MAZSI PAPíR·
íRÓSZER

Gyomaendrőd, Kossuth u. 34.

AUTÓSOK
FIGYELEM!
Környezetvédelmi
zöldkártya!
- Környezetvédelmi

állapotfelmérés

- Számítógépes

futóműbeállítás

- Járműdiagnosztika
- Hibakód-olvasás

Varga Béla,
autószerelő mester
Gyomaendrőd, Csokonai u. 37.
Telefon:
66/610-650
30/289-6465

Honti Antal 1921. szeptem
ber 17-én született régi keres
kedő családból, s ugyancsak
régi szokás szerint, tovább kel
lett volna örökítenie a megbe
csült szakmát. A békéscsabai
Felsőkereskedelmi Iskolából
azonban egyenesen mundérba
öltözött, s noha nem a tűzvonal

ban, hanem hadikórházban tel
jesített szolgálatot, a fogságot
sem kerülhette el.

Itthon, 1946 tavaszát köve
tően sem a már megalapozott
család iránti felelősség, sem a
társadalomnak a nyugati
fogságból hazatérővel szem
beni bizalmatlansága nem tette
lehetővé, hogy főiskolán pal
léroztassa tehetségét. Ismerős,

gyakori, keserű romantikájú
sors ez a huszadik századi ma
gyar valóságban. Ezt is érdemes
lett volna (vagy lenne még)
számba venni: hány tehetséges
ember kallódott el a szegénység
útvesztőiben.

Honti azonban nem kallódik
el, csupán kényszerpályákon
közelít álmaihoz, amelyek
egyre inkább (akaratán kívül is)
a személyestől a közösségi
megvalósítás irányában módo
sulnak. De akármilyen gazdag,
szerteágazó pályán halad 
munkásságát három síkban
követhetjük.

1. Tárgyformáló és kör
nyezetalakító iparművészként

végezte a legszélesebb körű és
leghálátlanabb tevékenységet:
mindig változó (ma úgy mon
danánk: piaci) igényeket kellett
kielégítenie, a rendeltetés és az
anyagok (a rezet kivéve) több
nyire átmeneti jellegűek voltak,
viszont önmagát és családját
kizárólag ezeknek a kézműves

feladatoknak a tervezésével és
kivitelezésével tarthatta fenn.

Ízlésbeli engedményt azon
ban sohasem vétett. Vagyis
giccs nem hagyta el műhelyét,

amely ma is, önmagában is egy

"Iátvány": a benne felgyülem
lett szerszám-anyag-makett
terv- és egyéb kellékek révén

feltárulkozó "ezermesterség",
vagy pontosabban egy Ipar-

művészeti alkímia vonzó,
letelepedésre és munkálkodásra
csábító birodalma.

A dekoratőr, tervező-

grafikus és belsőépítész nem
műveket alkot, hanem életfor
mát, életérzést, közérzetet,
esztétikai áramkört gerjeszt.
Ezért tartom szemléletesebb
nek statisztika és a konkrét tel
jesítmények felsorolása helyett
(amit, persze, érdemes lenne
elvégeznie valakinek) a műfa

jok, tehát a funkciók szám
bavételét. Igazából filmes for
gatókönyvként sem lebe
csülendő annak a leltámak a
színessége, korfestő tanúsága,
amely azzal kezdődik, hogy
miután a frissen szabadult hadi
fogoly már sínfelszedéssel,
vagonkirakással sem tud kenye
ret keresni, falvédőt tervez és
fest, majd mesealakokkal
díszített iskolatáskákkal és toll
tartókkal áll be a piací árusok
közé; véletlen folytán bepillan
tást nyer a mező túri fazekasság
ba, kerámia-műhelyt rögtönöz,
s 1948-53 között annyi ötletes
formával gazdagítja a túri kisi
parosok termékskáláját, hogy

majdnem "benne ragad" az
agyagban.

A háború utáni aléltságból
magához térő gazdasági élet,
különösen a felvirágzó szövet
kezeti mozgalom azonban
olyan kihívásokat teremt a rek
lám és a dekoráció iránt, hogy
ebben már-már a művészi

önmagára találás körvona
lazódik: a békéscsabai deko
ratőrműhely, majd az endrődi,

gyomai, mezőtúri ÁFÉSZ,
végül a mezőtúri gépészeti
főiskola tervezőgrafikusaként,

de önálló díszítőművészként is,
faliújságot és plakátokat tervez
és kivitelez.

Az agyag, textil, papír, fa,
műanyag mellett csakhamar
felfedezi legkedvesebb anya
gát: a rezet s ötvösművészi
igénnyel domborított emlék
táblái, cég-firmái, plakettjei ma
is arculatmeghatározó Jegyei
városának; de minden kínnal
keservvel megtanult, majd

fölényesen művelt technikai
fogása egyre inkább egy maga
sabb és összetettebb esztétikai
cél: a komplex belsőépítészeti

mego ldások irányában hatott;
modern, elegáns, becsalogató
enteriőrjei nem a főváros vagy
művészetileg amúgy IS elő

nyösebb helyzetű nagyvárosok
polgárait kényeztették, hanem
kisvárosok és községek
(Gyomán és Békéscsabán kívül
például Nagylapos, Mezőtúr,

Orosháza, Körösladány, Med
gyesegyháza, Mezőgyán stb.)
üzleteiben, fogadóiban, étter
meiben, cukrászdáiban, mű

velődési házaiban nyújtottak
otthont szemnek és léleknek.

És közben elkészül saját
építésű háza a Kisréti út 19.
szám alatt, amelyben sajátkezű

bútorai, lámpái, szőnyegei, lak
berendezési tárgyai között, s a
példa erejével művészeti-iro

dalmi pályákra álló gyermekek
és unokák indulnak el; de ezt az
egymondatos forgatókönyvet
mégsem zárhatjuk anélkül,
hogy teljes képet ne adjunk e

"vidéki Bauhaus" rendel
tetéséről: a közösségformáló
Honti Antal 1980-ban boldogan
nézhetett bele a gyomaendrődi

közösség szemébe, annak a
kalákamunkának a napjaiban,
amelynek eredményeképpen
hozzáépült a házhoz a képtár s
egyben a múlt századi párizsi
szalonok kései, alfóldi rokona,
a Műhely-Galéria.

A bejárati homlokzat
szgrafittóján kecskealakban ölti
nyelvét talmi hiúságra a
Pegazus, s a mindennapi élet
esztétikájának ez a párját
ritkitóan Igaz Don Quijote-ja
egyszer csak így szólt a

világhoz: "... kinyitom laká
som ajtaját minden szépre,
közös élményre vágyó érdek
lődő előtt, akikkel megoszt
hatom örömeimet és szorongá
saimat, tapasztalataimat és
emlékeimet, vágyaimat és
reményeimet. Tessék befáradni,
nyitva a kapui" (hontiantaLhu)

Következő számunkban
folytatjuk!
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Gyomai diákok Nagyenyeden Barbara anyertesek között
Már ötödik éve, hogy nyaranta egy

héten át - az önkormányzat által is
támogatott - cseretáborozáson vesznek
részt a Kis Bálint Általános Iskola diákjai
Nagyenyeden. Az erdélyi testvérváros
ban járt június 23-tól 28-ig a gyomaend
rődi iskola 13 tanulója és négy pedagó
gusa. A gyerekeke t és tanáraikat
nagyenyedi román családok látták

vendégül Az egy hét alatt a város és a
környék nevezetességeivel is megis
merkedhettek a magyar diákok. Jártak
Gyulafehérváron, Marosvásárhelyen és
Torockón is. Ezen kívül a román konyha
hagyományaiba is betekinthettek, amikor
a szentkirályi káposztás lángos tésztáját
mindenki maga készíthette el, melyet
azután kemencében sütöttek ropogósra.

Május elején az
OTP Bank, fáy
András Alapítványa
országos pályázatot
hirdetett a középis
kolások számára. A
pályázat témája az
üzlet és a pénz
világa. EWlez kötőd

ve egy karrierrel, gazdasággal és

takarékossággal kapcsolatos írást, egy

interjút egy környezetünkben élő

vállalkozóval kellett beadniuk a vállal

kozó szellemű diákoknak. A számos
pályázó közülDebrecenből, Zalaeger
szegről, Kazincbarcikáról és Karcagról
kerültek ki a sikeres nyertesek.

Gyomaendrődről, a Kner Imre
Gimnázium és Szakközépiskola tanulói
közül Medve Barbarát választották a
nyertesek közé. A nyereményük, havi
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Lezárták a gyomai közúti hidat

Milliós bírságot fizet a szennyvíztelep

Alakossággal fizettetik meg abírságot
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Védett fáink
A helyi védelem alatt álló ter

mészeti területekről szóló rendelet
kapcsán az önkormányzat elkészíttette

a Torzsási-holtág partján lévő

szelídgesztenyesor részletes felmé
rését.

A szelídgesztenyefákat még 1920
ban egy Erdélyből származó Debreceni
nevű család ültette a holtág belső

partján három sorban, rendezetten. A
szelídgesztenyést egy ideig az
A lkotmány Termelőszövetkezet

bitorolta, majd a későbbi zártkerti
felosztás és területértékesítés után újra
magántulajdonba került. Időközben

különböző gombabetegségek, kezelési

hiányosságok, valamint a holtág víz
szintj ének ingadozása miatt nagyfokú

pusztulásnak indultak a fák.

Mára mindössze 33 élő szelíd
gesztenyefa maradt meg az 1920-as
években ültetett 78 fából, viszont sok
elpusztult fának van erőteljes hajtása,

amely kertészeti beavatkozás mellett
megújulhat. A Torzsási-holtág és a
közeli Hármas-Körös mellett páradús a
terület és ez élteti itt az Alföldön a
szel ídgesztenyefákat.

- Békés megyében de a Dél

Alföldön is egyedülálló termé

szetvédelmi terület lehet a torzsási

szelídgesztenyés telep. -Ehhez hasonló

csak a Dunántúlon, a Balaton
felvidéken fordul elő. Érdekességként
kell megemlíteni, hogy ezek a fák
nagyon öreg kort is meg tudnak élni.
Kőszegen található az ország ilyen
legöregebb fája, mely sao éves - írja

felmérésében Szelekovszky László,
környezetvédelmi szakember.

A Kner Gimnázium udvarán lévő

faállomány is értékes része lehet a
helyi természeti örökségnek.

Az udvar egyik felében 29 öreg,
helyenként száz év feletti faegyed is

található. Ezek kiemelten értékes fák.

Ezen fák védetté nyilvánítása nem

azért indokolt, hogy a további fenn

maradásuk biztosítva legyen, hanem a

védettséggeJ felhívják rájuk a figyel

met, a magasabb kategóriába sorolás

saI pedig nagyobb eszmei és természeti
értékként tarthatják számon a jövőben

- írja a felmérést készítő szakember.

Szó-Beszéd

Kedves olvasónk felháborodva
kopogtatott be szerkesztőségünkbe,

kezében a vízdíj számláját lobogtatva.
A legutóbbi Szó-Beszédben arról
írtunk, hogy a gyomaendrődi szenny
víztisztító telep bővítése és korsze
rűsítése a szigorodó uniós
környezetvédelmi szabályok miatt
elkerülhetetlenné vált. Az Endrődi

határban, a Hármas-Körös melletti
tisztítótelepet - amely a Körösbe enge
di az így, vagy úgy megtisztított
szennyvizet - már így is évente több
millió forintos környezetvédelmi
bírsággal sújtja a hatóság. A bírságot a
telep üzemeltetője a Békés Megyei
Vízművek Zrt. kénytelen fizetni.

Olvasónk éppen ezen háborodott

Június 15-én két hétre lezárták a
gyomai Hármas-Körös hídját építési, híd
javítási munkák miatt. A hídon csak
gyalogosan, kerékpárral és motorbicikli
veI lehetett közlekedni több, mim két
hétig. A Dévaványa felé tartó autóbusz
forgalom Mezőberény és Körösladány
felé volt kénytelen kerülőt tenni. Mivel a
vasúti pálya korszerlísítése miatt
Gyomaendrődről vonat sem közlekedik
Dévaványára ezért a vonatpótló autóbu
szok a vasútállomástól a hídig jártak, a
hídon az utasoknak át kellett sétálniuk, és
a híd túloldalán egy másik buszra feIszál
lva jutottak el Dévaványára.

2008. július

fel. A környezetvédelmi bírságot

ugyanis a cég belekalkulálja a lakossá
gi számlákba, ahol feketén-fehéren
olvasható. hogyavizdíj, a szenny
vízdíj mellett úgynevezett vízterhelési
díjat is kell fizetnünk. Olvasónk
hldomása szerint a vízmű vállalat nem
hldja rendesen megtisztítani a szenny
vizet és azt szennyezetten engedi a
Hármas-Körösbe.

- Érdekes - mondja olvasónk 
hogy csak azoknak kell fizetni
környezetterhelési díjat, akiknél be
van kötve aszennyvízvezeték.

Akiknél ez nincs kiépítve és
emésztőgödrökbe gyűjtik a szenny
vizet, azokkal senki sem fizettet
például talajterhelési díjat.

Sokan próbálkoztak Endrőd felől a
Körös túloldalán a gáton eljutni a ványai
útra, a gát azonban több helyen is le volt
zárva, a dlílőutak pedig olyan gyatra
minőségiíek, hogy ott csak traktorral
lehetett biztonságosan közlekedni. A
Közútkezelő Kht., amely a híd felújitását
végezte, egyébként körültekintően pró
bált eljárni a hídlezárás idejét tekintve.

A gyomaendrődi iskolák ballagási
ünnepségét követő napon kezdték el a
munkát, s az aratás kezdetére tervezték a
híd megnyitását. Arra senki sem számít
hatott, hogy az aratás - az időjárásnak

köszönhetően - korábban kezdődik idén.
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A város képviselő-testülete

pályázatot írt ki a 2008/2009-es
tanévre felsőoktatási intézménybe fel
vett gyomaendrődi fiatalok számára,
tanulmányi ösztöndíj elnyerésére. A
nyertes diák félévente 40 ezer forint
ösztöndíjat kap éi várostól. Azt az
elvárást kell teljesíteni, hogy a pályázó
olyan felsőfokú tanulmányt folytasson,
amely munkába állásakor a településen
is hasznosítható és emellett a támoga
tott diák kötelezettséget vállal, hogy
tanulmányai befejeztével Gyoma
endrődön kíván dolgozni ...

Adományokat várnak
Gyerrnekotthonban lakó 2-18 éves

gyermekek számára szívesen fogadunk
mhanemü és játék adományokat.

Ha szükséges aházhozszállítást
megoldjuk. Érdeklődni: Dévaványa,
Mátyás út l. Telefon: 06-20/288-9088

Tisztelt Véradók!
Tisztelt Lakosság!

A Magyar Vöröskereszt
Gyomaendrődön három alkalommal
szel'Vez véradást a nyár folyamán. A
gyomai városrészen a Katona József
Művelődési Központ ad helyet ren
dezvényünknek 2008. július l4-én 8
11.30 óra között és 2008. július 21. 8
11.30 óra között. Endrődön a
Közösségi Házban 2008. augusztus 8
án 8-10.30 óra között.

Személyi igazolványát és TAJ kár
tyáját feltétlenül hozza magával! A
Vöröskereszt minden régi és új véradó
szeretettel vár! Segítsen, hogy
segíthessünk!

A Vöröskereszt használt mha, ház
tartási eszköz gyűjtő akciót hirdet. A
háztartásokban fo löslegessé vált tiszta,
jó állapotban lévő ruhanemüt, ágy
neműt, cipőt, játékot stb. gyüjtünk,
melyek a szociálisan rászorultak között
kerülnek kiosztásra.

Az adományokat a Fő út 3/1. sz.
alatti irodánkban, valamint a Fő út 210.
sz. alatti Diadem Gyógyszertárban
tudjuk fogadni munl<anapokon 8-14
óra között.

Nagyné Pintér Ágnes

Szó-Beszéd

Pedagógus elismerés
Gyomaendrőd Város Önkor-

mányzatának Képviselő-testülete

május 29-i testületi ülésén a beérkezett
javaslatok alapján dr. Valach
Bélánénak nyugdíjas pedagógusnak
Gyomaendrőd Város Nevelésügyéért
Elismerő Oklevelet adományozott.

"Dr. Valach Béláné nyugdíjas
pedagógus testnevelés-biológia szakos
tanár, aki rendkívül elkötelezett
pedagógusként végezte munkáját. A
testnevelés és biológia tárgyak
szeretetén kívül lelkes és következetes
osztályfőnökként városunk helytörté
netének ismeretét és szeretetét is átad
ta tanítványainak" - áll a kitüntetés
indoklásában.

A kitüntető oklevél átadására a
2008. június 2-án ünnepélyes keretek
között került sor.

Szabadságon
A Hősök úti Orvosi rendelőintézet

dolgozói egységesen augusztus 4-től

augusztus IS-ig szabadságon lesznek.
Ez idő alatt a szokásos módon a
békéscsabai kórház rendelőintézete

fogadja a betegeket.

Táblaavató
Június 28-án, szombaton Alfold

SPA táblát avattak a Liget Fürdőben.

Ezt a védjegyet azok a fürdők kapják,
amelyek tagjai a Dél-alfoldi Termál
klasztemek. Szabados Krisztina igaz
gató elmondta, hogy a gyomaendrődi

fürdő a három kategória közül a
gyógyfürdők körében érdemelte ki a
védjegyet. Az Alfold-SPA a gyógy
vizek, a gyógyszolgáltatások, az alföl
di romantika és a napfény melegét
jelentő elismerés.
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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.
Telefon:

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

Családi Vasárnap
a Dreher Söröző-Étteremben
Július 6. Őszibarack krémleves. Marha

lábszárpörkölt galuskával Káposzta saláta.
Házi vegyes rétes.

Július 13. Hideg gyümölcs leves. Kijevi
csirkemell, burgonya püré, kerti saláta
dressinggel Túrós gombóc.

Július 20. Csontleves lúdgége tésztával.
Sertéscsülök pékné módra, steak burgonya,
kovászos uborka. Málnahab.

Július 27. Májgaluska leves. Kolozsvári
töltött káposzta. Csokis piskóta.

Telefon/fax:66/386-444

880 Ft/adag
Étkezési utalványokat elfogadunkl

Körösi Weekend
Horgász-, hobby-, és kempingszaküzlet

HORGÁSZFELSZERELÉSEK
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



Rákóczi tábor Gyomaendrödön

A Rákóczi Alapítvány vezetólt Várfi András polgármester is fogadta

A táborozóknak tart eligazítást Ayklerné Papp Zsuzsa

Erdélyi diáklányok a Liget Fürdóoen

Lázas készülődés jellemezte a gyoma
endrődi szervezők:et, akik: a Rákóczi Ala
pítvány idei ifjúsági táborának a részt
vevőit fogadták június 28-án, szombaton.
Várakozással teli perceket élt át Ayklerné
Papp Zsuzsa, az alapítvány elnöke, aki azt
mondta, minden fiatalt szeretne megis
merni a tábor során.

Kanadai zászlókat lengető középisko
lások álltak Gyomaendrődön a Fő út és a
Hősök útja sarkán, a Bethlen Gábor Szak
képző Iskola előtt, hogy a Felvidékról, a
Kárpátaljáról, Erdélyból és a Vajdaságból
érkező buszok biztosan jó helyre kanya
rodjanak. A torontói Rákóczi Alapítvány
vándortáborának első állomása volt Gyo
maendrőd, ahova Homok Emő újságíró öt
lete nyomán jöttek a határon túli területe
ken élő magyar fiatalok.

- Kanadai látogatásomkor ismerked
tem meg az alapítvány vezetőivel, itthon
pedig a város, a Templomos Lovagrend és
vállalkozók is a kezdeményezés mellé áll
tak. Így tudunk mi most 135 felvidéki, kár
pátaljai, erdélyi és vajdasági diákot fogad
ni - sorolta az érkezó1< gyŰ!Űjében az ötlet
gazda. Azt már az alapítvány elnöke,
Ayklemé Papp Zsuzsa árulta el, miért dön
töttek tizenöt éwel ezelőtt úgy féIjével,
hogy táborpatrónusokká válnak.

- Kárpátaljáról szánnazunk. Amikor
látogatóban ott jártunk, megkérdeztük a
környezetünkben lévő fiatalokat, voltak-e
már Magyarországon. Sokan nemmel vá
laszoltak. A kultúra, a gyökereik, a szívük
is inkább erre húzza ó1<et, mint Kijev felé.
De a gazdasági különbségek miatt keve
sebb esélyük van az utazásra. Azóta az ala
pítványunk ó1<et, a határokon túlra szakadt
magyar diákokat táboroztatja. S tesszük
ezt azért, hogy önbizalrnukban is megerő

sítsük ó1<et - mondta a Torontóban élő

Zsuzsa asszony.
Répási Diána két barátnőjével az első

buszról szállt le, kiderült ez a jármű hozta
a Vajdaságból érkezett diákokat.

- A táborba való jelentkezés feltétele
volt, egy pályázat: különböző magyar iro
dalmi és történelrni témákban kellett dol
gozatot írnunk. A pályázatunkat elfogadta
az alapítvány, Szegeden már jártunk, kí
váncsiak vagyunk Tokajra - mondták
vidáman. A Kikinda mel1etti Kisoroszon él
Nyári Tamás, aki újságban olvasott a ván
dortáborról. Ács Dániel pedig egy volt tá
borozó biztatására döntött úgy, ő is szeret
né bejárni Magyarországot. Megadatott
neki is a lehetőség.

Városi összefogással várta Gyomaend
rőd a fiatalokat. A Diákok határok nélkül
program, anút a Rákóczi Alapítvány 80
gyermekkel indított hódító útjára, s mára a
létszám megtriplázódott, az idén Károly-



díjat kapott. Az umos elismerés abban
erősíti az ötletgazdákat, hogy mindenütt
vannak jóakaró, önzetlen civil segító1<:,
akik képesek ezekért a gyerekekért össze
fogni. Erre nagyon jó példa Gyomaendrőd,
ahol Farkas István pékmester vendégfo
gadó pogácsával, a Sikér Kft. üditőitalok

kal, a Gyomai Kner Nyomda kiadványok
kal várta a táborozókat. A fiatalok ingyen
strandolhattak, s másnapi útravalóul étel
csomagokat is kaptak. A rendezdezésben a
Templomos Lovagrend Tiszántúli csoport
jának tagjai vállaltak segítő szerepet Ung
völgyi János vezetésével.

A gyomaendrődi gyülekezés, regisztrá
ció után strandolás következett, majd a
fiatalok a katolikus templomban misén, a
református templomban istentiszteleten
vettek részt. Másnap a három csoportra
osztott diáksereg három autóbusszal há
rom külömböző irányba indult el Magyar
ország felfedezésére. Két hét múlva Buda
pesten találkoznak, itt lesz a vándortábor
utolsó állomása. Csete Ilona A nap végén szentmisét tartott Tímár Mihály plébános a katolikus templomban

A táborozók egyik csoportja

Uniós elismerés a Rákóczi AlapítványnakGyomaendrödön
indult a 15. tábor
A Rákóczi Mozgótábor 1994-ben

indult, a Rákóczi Alapítvány irányítá
sa és támogatása alatt. A Tábor éven
te 135 fiatalt fogad Erdélyból, Felvi
dékról, Kárpátaljáról és Délvidékról,
abból a négy kelet-európai Magyar
országgal határos országból, ahol
kulturális kisebbségben élnek. Min
den év júliusában 17 napot töltenek
együtt magyarországi körutazáson.
Így Magyarország jelenlegi határain
kívül élő magyar diákok tanulhatnak
egymástól, előadásokat hallgathatnak
a magyar nyelvról, történelemról, iro
dalomról, népi hagyományokról, épí
tészetról és a demokratikus intézmé
nyek alapításáról. A Rákóczi Mozgó
táboron résztvevő diákok tisztán lát
ják, hogy fontos feladat vár rájuk kör
nyezetük szellemi újjáépítésében. A
tábor célja a kölcsönös megértés és a
remény teIjesztése.

20ü8-ig több mint 2000 diák vett
részt a Mozgótáborban, amelynek idén
ünneplik a IS-ik sikeres évfordulóját.

A tábort követően a diákok egy
oklevelet kapnak, mely kijelenti azt,
hogy a résztvevő a Rákóczi Családi
Körnek a tagja. Ez a Kör azért léte
sült, hogy a hovatartozásukat bizto
sítsa, a baráti kapcsolatok fenntartá
sát elősegítse. Anyagi segélyt nyújt
az Alapítvány azoknak a diákoknak,
akik. középiskola után tovább szeret
nének tanulni, de anyagilag erre nincs
lehetőségük.

A Rákóczi Szövetség 1953-ban alakult,
hogy megőrizze a magyar kultúrát Kanadában
és ezáltal szolgálja a kanadai magyar közös
séget. A Szövetség alapító elnöke Korponay
Miklós volt, aki azt a célt tűzte ki, hogy e jóté
konysági szervezet a kanadai magyarok kultu
rális igényeit képviselje, őrizze az egyesületek
közti barátságos egyensúlyt és együttműködést.

168 különböző magyar egyesület, beleértve a
történelmi egyházakat, írta alá az együttműkö

dési szerződést világszerte, de fó1<éppen az
Egyesült Államokban és Kanadában, ami ma is
érvényben van.

1976-ban, egy névváltozás után, a Szövet
ségból Rákóczi Alapítvány lett. Azóta az Ala
pítvány fő célkitűzése "a magyarságtudat fenn-

tartása a magyar származású ifjúságban világ

szerte", a magyar diákok támogatásán keresz

tül. Az Alapítvány ösztöndíjakkal, adományok

kal és egyetemi konferenciák rendezésével se

gíti elő a magyar kultúra iránti érdeklődést az if
júságban.

A Kanadai Rákóczi Alapítvány ikerszerve

zete, a ll. Rákóczi Ferenc Alapítvány megkap

ta az Európai Parlament által első ízben meghir

detett ifjúsági Károly-díjat. A Rákóczi Magyar

ságismereti Mozgótábor programja elnyerte

mind a nemzeti, mind pedig az európai zsűri

egyhangú támogatását. Négyszáz szervezet

programjai közül ítélték ezt a tábort a legér

demesebbnek a díjra.
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A SZÓ-BESZÉD GAZDAHíREI
Aratás közben

,

Erdemes fúrni
Délkelet-magyarország földjei

alatt rejtőzik Európa egyik legjobban
őrzött energiatitka, egy hatalmas
földgáztartalék, amelyet sokáig
elérhetetlennek tartottak, írta a The
Wall Street Journal Europe.

A Makói Árok évtizedeken át csak
olajipari szakemberek szűk csoportjá
nak jelentett valamit. Ez megváltozott
áprilisban, amikor az amerikai Exxon
Mobil, a világ legnagyobb olajtársasága
részesedést vásárolt a vállalkozásból.
Magyarországon már előtte is
újságfőcímek hirdették, hogy nem csak
Magyarország lehet önellátó földgázból
a makói vagyonnak köszönhetően,

hanem összes kelet-európai szomszédját
is elláthatja, emlékeztetett az újság.

Ez azonban nem várható egyhamar,
mert a gáz kemény kőzetben van,
amelyből nem szabadul ki egykönnyen.
Korábban az ilyen, úgynevezett nem
hagyományos olaj- és gázlelőhelyeket a
nagy olajcégek túl nehéznek és költ
ségesnek minősítették.A növekvő ener
giaárak és a technológia fejlődése miatt
ez a felfogás változóban van, és a befek
tetett dollármilliárdok végül is segíthet
nek a világkereslet nyomásának eny
hítésében, írta a lap.

A makói földgázvagyont a világ
egyik legnagyobb nem hagyományos
lelőhelyeként emlegetik. A koncessziós
kanadai Falcon Gil & Gas Ltd. úgy be
csüli, hogya koncessziós területe körül
belül 1,2 billió köbméter földgázt tartal
maz. Ez háromszor annyi, mint Nagy
Britannia bizonyított földgázkészlete,
írta az újság.

A makói kitennelés ugyan nehe
zebbnek ígérkezik, de van egy nagy
előnye: Makó az európai gézvezeték
hálózat közepén van. - A piac készen áll,
a térségben az értékesítés nem lesz
probléma - idézte a The Wall Street
Journal Europe a Mol kutatási-termelési
divízió vezérigazgató-helyettesét.

A washingtoni Jamestown Alapít
vány elemzése szerint a makói földgáz
iparszerű kítermelése 2011-től várható,
2012-től kezdődően évente 10 milliárd
köbméteres teljesítménnyel. Összeha
sonlításul: az európai gázfogyasztás
negyedét fedező orosz Gazprom tavaly
548,5 milliárd köbméter földgázt ter
melt. Magyarország éves gázfo
gyasztása 14-15 milliárd köbméter.

Hunya Elek

kötnék, így megoldanák, hogy föld
spekulánsok ne juthassanak földhöz.

- A Gazdasági Versenyhivatal
sejtése szerint közel egytucat hazai
malomipari vállalkozás állt össze a
lisztpiac felosztása, az árak stabi
lizálása, illetve a külföldi konkurensek
távoltartása érdekében. A vizsgálat
megindult.

- Javában tart az aratás: az őszi

árpából 5-6,5 tonna/hektár közötti ter
mést, repcéből 2,3-3,5 tonna/hektár
közötti termést értek el a gazdálkodók
Gyomaendrődön.Az őszi búza aratása
június végén kezdődött, termésered
mények még nincsenek lapzártáig. Az
árpa és a repce esetében már ismertek
az eladási árak, az őszi búza áraira még
várni kell.

- A földművelésügyi minisztérium
javasolja, hogy nem feltétlenül kell
aratáskor eladni a termést, más szak
vélemények alapján a környező orszá
gokban is a mienkhez hasonlóan jó ter
més mutatkozik, ezért nem fog jelen
tősen nőni a búza átvételi ára. Jelenleg
nehéz eldönteni, hogy mikor érdemes
eladni, mindenesetre most még az a
legfontosabb, hogy be legyen takarítva
az ígéretes, jó termés.

- Hazánkban a kedvező mezőgaz

dasági lehetőségeinket ma még nem
tudjuk megfelelő mértékben kihasznál
ni. Azt lehet mondani, hogy az agrári
um és vidék nincs felzárkózó pályán.
Ennek alapvető feltétele a naturális
mutatók javítása, bár ez önmagában
nem elegendő. Javítani kell a
szervezettséget, az összefogást a ter
mékpályák szereplői között.

Az élelmiszerIáncok - a haszon
maximalizálása érdekében - nagy euró
pai térségekre szerveződtek meg, és
erre nem készültek fel a hazai agrár
piaci szereplők. A piaci szereplőknek

és a civil szférának nagyobb szerepe
lehetne az érdekérvényesítésben, az
egységes fellépés és összefogás érde
kében. Emellett több tudásra és a szak
tanácsadás fejlesztésére is szükség van.
Összességében az agrárium egyedül
nem képes megoldani a vidék gondjait,
de fejlett agrárium nélkül sem lesz
felzárkózó vidék.

20 ll-től a földmoratórium
megszünik, így nyugati befektetők is
vásárolhatnak termőföldet hazánkban.
Ezért a parlamenti képviselők egy
része szeretné értékesebbé tenni a ter
mőföldet, mégpedig a birtokvásárIást
igényes földművelési szakvizsgához

Állatorvosi Rendelő és Dr. Bubó Állatpatika
- Vényre és vény nélkül kapható gyógyszerek, baromfi vakcinák
- Takarmánykiegészítők, vitaminok
- Fertőtlenítő szerek
- Minőségi kutya-, és macskatápok (Eukanuba Hi/I's, Royal Canin)
- "Pet Shop" óriási választékkal:
- Pórázak, nyakörvek, hámok, gumi és plüssjátékok, boxok, fekhelyek,
- Papagáj és íágcsáló kiegészítők, kozmetikai szerek, etető és itató tálkák
Aktuális ajánlatunk: ..."".,.,..,...,...,."...,..,.,.,
- Bolha és kullancsirtá szerek nagy választékban
- Légyirtószerek, patkányírtószerek
- Baromfi vakcina (Gumboro)
- Ásványi kiegészítők

Nyitva tartás:
Hétfő, szerda, péntek: 9-11, 16·19 -- kedd, csütörtök, szombat: 9-11
Sürgős esetben is elérhető telefonszám:
- Markos Csaba Telefon: 30/55-900-09, E-maii: markoscsaba@anet.hu

Új szolgáltatás: Röntgendiagnosztika
- Dr. Kreisz Ágnes, Mezőberény, Madách u. 10/a.
E-maii: kreiszagnes@anet.hu Telefon: 30/206-5050



Aszocik újabb prospektusa...

Rendszerszerű hazai korrupciót
mér a Transparency Magyarországon

2008. július

Már újra búcsúzott egy osztály a
Szent Gellért Iskolából. Bizony t\ira
eltelt nyolc esztendő' Ti, akik most
ballagtatok, 2000. szeptemberében
kezdtétek az első osztályt. Veletek
együtt kezdődött a tornaterem építése
is, 2006. nyarán építettük be a
padlásteret, hogy még kényelme
sebben tudjatok tanulni, hogy legyen
szaktanterem is.

2006 nyarán változás történt az
iskola vezetésében. Már azért sajnos,
mert 2006 szeptember 12-én az új
igazgató kizavart az iskolából, azzal,
hogy én ide többet be nem tehetem a
lábam.

Ezért nem mehettem el a ballagáso
tokra sem. Így Tőletek, csak így, az
újságon keresztül tudok elbúcsúzni.
Ballagásotok alkalmából valamennyi

ötöknek minden jót kívánok. Kívánjuk,

hogy szándékotokat, terveiteket kísérje
lsten áldása. Emlékezzetek szeretettel

iskolátokra. Egyben köszönöm szülei
teknek azt a gyönyörü virágkosarat.

A soraimat Tőletek kapott idézettel
zárom:

"Élni való l1únden élet,
csak magadnak híí maradj.
Veszteség nem érhet téged,
hogy ha az lész, ami vagy. .,

Goethe
Köszönettel: Pali bácsi, Ida néni
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Szó-Beszéd

A mai napon több millió magyar
állampolgárhoz hasonlóan én is
megkaptam a (másra úgysem alkalmas,
mert eredetileg fényes papíron van) 24
oldalas MSZP-kiadványt.

(Az erre elköltött millióknak
lehetett volna megfelelőbbhelyet talál
ni).

A hárommillió mélyszegény
(ko Idus) Magyarországán, amikor a
8%-boz közelít a munkanélküliség, a
valós statisztikák szerint a munkaképes
korú lakosság 40%-a nem tud
munkához jutni, ehhez krém a tortára,
hogy az 1-1,5 millió cigány 90-95 %-a
nem is akar dolgozni és rekordméretű

ikerdeficittel küszködik az adósság
spiráiban vergődő ország és népe,
akkor kapok egy kiadványt...

Ebből a kiadványból megtudtam,
hogy sülthülye vagyok - sokmillió
magyar honfitársammal (vagy Fodor

Gábor definíciójával: "itt lakóval")
együtt. Nem látunk az orrunknál
tovább, és mindnyájunkat elmegyógy
intézetbe kéne zámi (persze, ha meg
maradt volna ... ).

A kiadványból kiderül, hogy az
országban minden a legnagyobb rend
ben van' Fantasztikusan, 30%-kal,
nagyságrendekkel elemelkedtek a reál
bérek, 40%-kal nőtt a nyugdíjak vásár
lóértéke, igazságosabb a családok
támogatása, csökkent a gyógyszerek
ára, minőségivé vált az egészségügy,

színvonalasabbá az oktatás, a felszá-

Szinte lehetetlen kornlpciómente
sen működni a magyarországi üzleti
életben a Transparency International
(TI) nemrégiben bemutatott tanul
mánya szerint.

A nemzetközi korrupcióellenes

civilszervezet Korrupciós kockázatok

az üzleti életben című helyzetelemző

tanulmánya szerint sokkal nagyobb a
korrupció az üzleti és a kormányzati,
önkormányzati szektor között, mint az
üzleti szektoron belül.

A vállalkozásokra és a versenyre
vonatkozó közvetlen jogszabályi

környezet megfelelő, a tágabb jogsza-
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molás útján a feketegazdaság, nagyobb
a biztonság, sohasem látott mértékben
vált jövedelmezővé a mezőgazdaság

és, idézem: "A magyar gazdák az egyik
nagy nyertesei az európai uniós csat
lakozásnak", továbbá autópályán
járhatunk országszerte'

Minden szép, minden jó, és az
ország lassan leelőzi Svájcot. (Mondta
is Kóka, hogy irigyelnek bennünket a
fejlett nyugaton')

Gyurcsány és az MSZP - az
SZDSZ-szel karöltve - idevarázsolta a
Kánaánt! Miért akarjuk mi ezt a fan
tasztikus miniszterelnököt és pártot
leváltani?

Ez igen' Ez mutatja a valóságot:
200 S-ban Magyarországon, az Európai
Unió tagországában megjelenhet egy
kormányszintű kiadvány, aminek

egyetlen szava sem igaz'
A választópolgárok elé egyelcsalt

és elhazudott választás után ismét egy
tökéletesen hazug reklámpropagandát
löknek oda, mintegy folytatását és
megkoronázását eddigi tevékeny
ségüknek, amelyért nem kell bÜn
tetőjogilag felelniük' Megismétlik,
mert megismételhetik az attrakciót!
Mindenféle következmény nélkül
lophatnak, csalhatnak, hazudhatnak 
az ellenzéknek csúfolt tehetetlen,
Fidesz segítségével, amelyik az
SZDSZ-ben talált partnerra' Meddig
tűrjük el ezt??

Tisztelettel: N. P.

bályi környezet azonban "sok esetben
kifejezetten korrupciós mechanizmu
sokat generál". A tanulmány úgy vélte,
a reformra szomló pál1finanszírozási

törvény, a "közbeszerzési törvény

kiskapu i, a nem működő lobbitörvény

és a rosszul működő csődtörvény"

rendszerszerűvé teszi a korrupciót
Magyarországon.

A Transparency International becs
lése szerint a kormpció 20-25 száza
lékkal drágítja meg a közbeszerzéseket.
A szervezet ajánlásában egyebek mel
lett a pártfinanszírozás átfogó reformját
javasolja - írja az MTI.
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Szeretettel várjuk kedves vendégeinket Gyomán a fürdő mellett
a Liget Söröző és Étteremben!

Számos betegségre hatékonyan
alkalmazható!

Az endrődi általános iskolában
1958-ban végzettek találkozóját
szervezziik meg ez év szeptem
berében. Volt osztálytársaink
jelentkezését várjuk a következő

címre küldött levélben, hogy a rés
zletes tájékoztatást megkiild
hessüle Latorcai János és Gellai
Margit 5500 Gyomaendrőd, Pf:
77. Leveleteket várva szeretette!
köszöntünk:

Latorcai János
Cellai Margit

Már Gyomán is kipróbálhatja
a jade köves masszázságy
egyedülálló hatásait!

Vezető tavaszi-nyári

SHOll papucsok
széles választékban!

Egészségügyi végzettséggel
rendelkező alkalmazottat keresünk!

Érd. személyesen az üzletben vagy telefonon:
Gyomaendrőd, Kossuth u. 8.

Telefon: 66/280-258

elhívás 50 éves
találkozóra!

Bejelentkezés telefonon:
20/360-2025
5500 Gyomaendrőd, Semmelweis utca 4.
AFÜRDŐVEL SZEMBEN

-masszázs
~ -"

:~~~~;t 'rr7~;;.
-kristályterápia '---__L-~' ----J

. .' ; Levélcímünk: ./.: ~

Szó-Beszéd Szerkesztősége ...
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 510

E-maii: szobeszed@index.hu

faragta bele. Látható még a református
templom tornya, az egykori református
iskola rajzolata. A szobor kelet felé, a
felkelő nap felé néz, ahonnan jön a
fény, az élet és ahonnan jöttünk mi
magyarok is.

- A tanító ember alakjából szárnyak
nőnek ki, de távolabbról nézve a
keresztény kereszt j ele is lehet.
Hiszem, hogya tanítók krisztusi
tevékenységet végeznek: minden nap
megfeszíttetnek, de minden nap a
mennybe is mennek. Ide faragtam négy
jelet: az egyik a magyar ABC első és
utolsó betűje, a második jel a végtelen,
a számok világára utal, a harmadik
pedig a nyelvi határokat áttörő "a"
hang, a zene dallamvilágára utal. A
negyedik jel a mérleg, amely szellem
mi és testi énünk egyensúlyba tartására
kell, hogy ösztönözzön, mert így való
sul meg az egyén harmóniája - mondta
Cs. Nagy Lajos a szoborkompozíció
alkotója.

Atanító és a diákok

Június 1·től HÉTVÉGI MENÜ!
Szombaton és vasárnap
3 féle leves és 5 féle főétel közül választhat!

Ár (körettel és savanyúsággal):

850 Ft/fő

A Kis Bálint Általános Iskola
Hősök úti épületének udvarán, a régi
piactér sarkánál, közel a Kner-emlék
fákhoz faragott oszlopokat helyeztek el
nemrégiben. Egy nagy, több, mint két
méteres és öt kisebb különböző méretű

faragott oszlopaiakokat avattak fel a
Kis Bálint Napok keretében. Az
alkotót, az iskola tanárát, Cs. Nagy
Lajost kérdeztük a művéről.

- Maga az oszlopjelkép egy ősi

motívum, teremtő-, és megtartó ten
gely az égi és a földi világ összeköt
tetése. A hunok és a többi keleti nép is
felállította azt a totemisztikus életfát,
amely körül különböző rítusok zajlot
tak. Az oszlopokba mindig jeleket
véstek. A központi oszlop a tanító
ember alakja, a gyomai iskola
névadójának emlékére. A kisebb
oszlopok a tanítványokat formázzák.
Kis Bálint neve és aláírásának másola
ta alulra került a rönkbe, a csónak
alakú kimélyedésbe pedig az életútját



Fogsorápolás
2008. július

Miss Mazsorett
Színfolt sikerek

Idén május 10-én Nyírbátorban
rendezték meg a II. Nemzetközi
Fúvószenekari és Mazsorett Fesztivált.
A Színfolt senior táncosai kiváló
szereplésükért nagydíjat kaptak,
valamint a közönség is rájuk szavazott,
ezért a Közönségdíjat is átvehették
eredményhirdetéskor.

Június 7-8-án rendezték meg
Oroszlányban a VIII. Országos
Mazsorett Versenyt. A Színfol t
Mazsorett Csoport senior korcsoportba
nevezett összesen 9 kategóriában.
Mindegyikben dobogós helyezéseket
értek el.

Botos menettánc: 2. helyezés
Színpadi botos koreográfia: 2.

helyezés
Összetett verseny: 2. helyezés
Miniformációs pompon tánc: 2. h.
Pompon páros tánc: l. h. Baráth

Beáta, Szűcs Ivett
Pomponos szólótánc: 2. h. Baráth

Beáta
Pomponos szólótánc: 3. h. Fülöp

Zsanett
Botos trió tánc: 3. h. Knapcsek

Kitti, Hajdu Tímea, Gergely Viktória
Botos szólótánc: 2. h. Knapcsek

Kitti
Botos szólótánc: 3. h. Baráth Beáta
A gyomaendrődi mazsorett lányok

nemcsak tudásukkal kápráztatták el a
közönséget, hanem szépségükkel is,
hiszen a mazsorett szépségkirálynő a
szakmai zsűri szerint: Baráth Beáta
lett, míg az első "miss mazsorett"
hölgy pedig Knapcsek Kitti'

Hunya Jolán
az együttes vezetője

Szó-Beszéd

Bár a modem fogászat elsődleges

célja a saját fogazat megtartása,
Magyarországon az 50 év feletti
népesség 50%-a protézisviselő. A
Blend-a-med fogsorápoló termékek a
fogsorviseléssel kapcsolatos problé
mákon segítenek. Megkönnyítik a
mindennapos protézisviselést és
elősegítik a fogsor megfelelő

tisztítását, javítva a fogsor
viselők szájhigéniáját.

Sajnos a magyar
páciensek többnyire nem
fordítanak kellő figyelmet a
fogsor tisztítására, rendsze
rint csak a mechanikai
tisztítást végzik el időnként,

gyakran valamilyen háztar
tási tisztítószerrel. Ugyan
akkor a fogsor megfelelő

ápolását nem lehet elégszer
hangsúlyozni. A nyilvánvaló eszté
tikai előnyök mellett a higénikus
fogsor viselése csökkenti a protézis
stomatitis kialakulását, amelyért a
szájüregben normálisan is jelen levő

gombafajok felelősek.A fogsorviselés
során kialakuló relatíve savas közeg, a
rosszul illeszkedő protézisek okozta
sérülések, a fogsor alatti anaerob
viszonyok és a nem megfelelő

szájápolás egyaránt kedveznek a
gombafertőzés kialakulásának. A
protézis tisztításakor figyelembe kell
venni, hogy az akrilát és a fém
alapanyagú protézisek felszínét óvni
kell a dörzsölődéssel és korrózióval
szemben. A protézis szennyeződése 3
fázisban jön létre:

Eleinte ételmaradék és mucin
akkumulálódik a fogsor felszínén,
amint még könnyen el lehet távolítani
keféléssel, fogkrém segítségével.

A második fázisban a fogsor
alaplemezén lepedék, ún. protézis
plakk képződik, amelyben már a 2-3.
napon létrejön a Gram-negatív
kórokozók dominanciája.

A harmadik fázisban a kalcifikáció
előrehaladtával a plakk elmesze
sedhet, kialakul a protézis-fogkőő.

A Blend-a-dent protézistisztító
tabletta különleges, 2 fázisú hatás
mechanizmus során végzi el a protézis
tisztítását és fertőtlenítését. A tabletta
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fehér anyaga fejti ki a tisztító hatást,
elősegíti a lepedék és az elszí
neződések eltávolítását, a kék szem
csék pedig fertőtlenítenek.Az actident
hatóanyag kiváló oxidálószer, amely
megbontja a baktériumok sejtfalát,
majd leállítja a metabolikus folya
matokat.

A műfogsor viselése meg
könnyíthető protézisragasztó haszná
latával. Így javítható a fogsor
funkcionális stabilitása, biztonságo
sabbá válik a beszéd, evés, nyelés.
Csökken a protézis okozta nyálka
hártya-sérülés veszélye is ~ivel a
ragasztó megakadályozza, hogy a
fogsor alá ételdarabok kerüljenek.

A protézisrögzítők hatásukat a nyál
természetes viszkozitásának fokozá
sával fejtik ki, higroszkópikus tulaj
donságuk révén ugyanis gyorsan
abszorbeálják a nyálat, ezáltal
erőteljesebb tapadást biztosítanak.
Szorosabban lezárják a protézis
széleit, így szívóhatás alakulhat ki.
Nem ragasztók aszó igazi értelmében,
mivel a fogsor tapadását fizikai, nem
pedig kovalens kémiai reakció útján
biztosítják. A fogsorrögzítő paszta
használata fokozza a protézis
stabilitását, de természetesen nem
alkalmas a rosszul illeszkedő, nem
megfeleőentervezett, illetve elhaszná
lódott fogsorok esetében.

A protézisrögzítők és tisztítók
alkalmazása nemcsak egészségügyi
szempontból indokolt, de használatuk
segíthet a protézisviselés során
jelentkező pszichés, emócionális
problémák leküzdésében is.

Dr. Békés Fogászat
Gyomaendrőd



Gyomán a Zrinyi M. u. 1/5. sz.
alatti összkomfortos családi ház
eladó. Irányár: 12 millió Ft. Érd.:
70/420-6152

Medgyesegyházán, központi
helyen 160 m'-es családi ház 1600
m' fóliával eladó. Érd.: 70/385
5910

Gyomaendrőd központjában a
Napkeleti u. 4. sz. alatti 2 szobás
gázfűtéses 1440 m' területi családi
ház nagy melléképülettel eladó.
Irányár: 3.9 millió Fl. Érd.:
62/442-858,20/413-2770

Öregszőlőben a szarvasi út
mellett gáz és központi fűtéses

ház, fürdőszobával, garázzsal,
melléképülettel, nagy portával,
fólddel eladó. Irányár: 2,4 millió
Ft Érd. 66/386-523

Gyomán a Pósa L. u. 12. sz.
alatti parasztház eladó. Érd.:
70/32 \-1240

Gyoma központjában igé
nyesen kialakított, hőszigetelt, 2
szintes családi ház, alacsony
rezsivel, garázzsal, melléképü
leTtei, ipari árammal eladó.
Irányár 15 millió Fl. Érdeklődni:

30/342-2869
Öregszőlőben a Kör utca 48.

sz. alatti 2 szobás fürdőszobás,

központi fűtéses ház eladó. Érd ..
70/261-4329

Nagylaposon a Simai út 4. sz.
alatt, nagy porta kis épülettel
olcsón eladó. Irányár: 300 ezer Ft.
Érd.: 66/284-194

Gyomaendrőd központjában 3
szobás, fél komfortos ház eladó.
Érd.: 301319-0663

Gyomán az Arany J. ll. 16. sz.
alatt 4 szobás komfortos ház eladó.
Irányár' 9,2 millió Ft. Érd.: a
helyszínen

Öregszőlőben a kondorosi
kövesút mellett 500 négyszögöl
telken 76 m'-es. 1,5 szobás
komfort nélküli családi ház, gaz
dálkodásra is alkalmas rnellék
épületekkel, lakható melléképü
lettel, garázzsal eladó. Vezetékes
víz az udvarban, ásott kút, villany,
telefon van. [rányár: 2 millió Fl.
Érd. 30/595-5045

Siófoktól 20 kJn-re 3 szobás,
konyhás. fUrdőszobás ház téglából,

kúttal.
gazdasági épülettel. nagy kerttel
eladó. Irányár: 7,5 millió Ft. Érd.:
66/280-196

Endrődön a Könyves K.
utcában 2+2 szobás, nappalis,
télikertes ház műhellyel, garázzsal
parkosított dupla portán eladó.
Irányár: 10 millió Ft. Érdeklődni:

66/285-860
Az Endrődi u. 1J. sz. alatt 3

szobás összkomfortos lakóház
vállalkozásra, magáncé[ra eladó.
Irányár: 8 millió Ft. Érd.:
helyszínen.

Gyomán, tetőteres csal<idi ház
a!sóépülettel, garázzsal, 770 m'-es
telken, gáz és vegyes fűtéssel,

klímával eladó. Irányár: 12,5
millió Ft. Érd.: 30/481-5232

Gyomán a Gyóni G.u. 21. sz.
alatti kis parasztház eladó. Irányár:
1.5 millió Ft. Érd.: 30/635-5953

4 szobás társasházban lakás kis
kernel és garázzsal eladó. Irányár:
14,5 millió Ft. Érd.: 66/386-621

Gyomán a Hősök útján családi
ház nagy portával eladó. Érd.:
20/461-2327

Endrődön összkomfortos
családi ház eladó. Irányár: 4 millió
Ft. Érd.: 30/529-8903

Gyoma központjában paraszt
ház eladó. Gáz van, víz nincs.
Irányár: 3 millió Ft. Érd.: 20/335
8558

Endrődön 10 éves, vegyes
tüzelésű, 100 m'-es ház rendezett
portán eladó. Irányár: 10 millió Ft.
Érd.: 30/618-1876

Endrődön a vásártérhez közel
2 lakásos, összkomfortos tanyás
ingatlan szántófólddel eladó.
Tetőtér beépithető, falusi turi z
mushoz megfelelő. Irányár: 17,5
millió Ft. Érd.: 20/5198-764

Endrődhöz közel jó állapotú
ház a szarvasi út mellett eladó.
Fürdőszoba van. Érd.: 66/284-260

A Vásártéri Itp.-en fóldszintes,
1,5 szobás, erkélyes, szépen
rendbetett lakást elcserélném
gyomaí részen kisebb, jó állapotú
kocka házra. Irányár: 7,5 millió Ft.
Érd. 66/282-982,30/513-6057

Az Október 6 Itp.-en
fóldszinti, 2 szobás lakás eladó.
Irányár: 6 millió Ft. Érdeklődni:

661284- I 40

A Vásártéri Itp.-en 1.5 szobás
műanyag ablakos lakás sürgősen

eladó. Irányár: 6.2 millió Ft. Érd.
30/522-0317,30/609-9655

AKolmann Itp.-en egy szobás.
első emeleti lakás eladó. Érd.:
66/386-738

A Vásártéri ltp. 21/b. 3.
emeleti felújított lakás eladó vagy
kiadó. Érd.: 20/9183-307

Az Ifjúsági Itp.-en fóldszinti
2.5 szobás. részben felújitott lakás
garázzsa[ sürgősen eladó. Irányár:
7,7 millió Ft. Érd.: 20/2033-7[4.
70/3970-704

Az Ifjúsági ltp-n felújított
lakás garázzsa! együtt eladó.
Irányár: 9 millió Ft. Érd.: 20/251
2838

KIADÓ
Gyomaendrődi főiskolás fiú

keres albérlőtársakat budapesti.
III. kerületi lakásba. Klilön szoba.
Csendes környék. jó közlekedés.
Telefon: 70/226-3299

KERT, TELEK
Gyomán a Zrínyi M. u. 43/1.

sz. alatti bekerített épitési telek
fúrott kúttal eladó. Lakótelepi
lakás is beszámítható. Irányár: 1,2
millió Ft. Érd.: 30/354-2125

4945 m' és 2000 m' fóldterülct
Endrődön eladó. 25 AK. Érd.:
66/284-461

A Pocosban 1100 m' területű

kert eladó, kis faházzal, fúrott
kútta!. Érd. 66/284-242

MUNKÁT KERES,
KíNÁL

Nyári hónapokban előkészítő,

ismétlő, felzárkóztató, pótvizsgára
felkészítő foglalkozások indulnak,
általános iskolásokna!. Érd.:
30/856-3218

Veszélyes fák kivágása, tüzifa
felvágása, elhanyagolt kertek,
porták, telkek gondozása, kaszá
lása. Elérhető áron I Érdeklődn i:
70/283-0347

Fürdőszobák. konyhák, nappa
lik. teraszok IlJdegburkolását és
kisebb kőműves munkát vállalok.
Érd.: Fehér Attila, 30/360-8128

A Fő út legforgalmasabb
helyén üzlethelyiség irodának. stb.
kiadó. Irányár: 18 ezer Ft. Érd.:
20/972-9796

A Holdfény Söröző, aKulich
Gy. u. 45. sz. alatt eladó. Érd.:
66/283-543.30/243-0437

Teljesen új Slim váltós
kerékpár. 120 líteres fagyasztó
szekrény, Play Station 4 eredeti
játékkal eladó. Érd. 661285-503

Műanyaghordó. boroshordó.
nyaraló eladó. Érd.:66/386-954

RK-02 rotációs kapálógép
gyári kocsival eladó. Irányár: 75
ezer Ft. Érd.: 66/282-837

Beépíthető csempekályha
eladó. Irányár: 25 ezer Ft. Érd.:
70/340-5938

Simson alkatrészt, gazpalackot
vásárolok. Irányál·. 500-3000 Ft.
Érd.: 70/633-8213

Yamaha BWS50 frissen
szervízelt robogó. vastagkerekü.
ezüstmetál színben eladó. Irányár:
[20 ezer Ft. Érd.: 66/284-9 [4.
301236-9422

Betonkeverő 3 talicskás, 220
V-os kiváló állapotban eladó.
Irányár: 90 ezer Ft. Érdeklődni:

66/283-257
Gázkonvektor eladó. Irányár:

12-16 ezer Ft. Érd.: 30/345-639
Keresek egy zománcos kályhát

megvételre. lehet teakályha is.
Érd. 20/488-4899

Funai 70 cm-es szines tv eladó.
Irányar: 30 ezer Ft. Érdeklődni:

30/354-2125
Két db keverék kan kölyök

l<utyák elajándékoznánk állatbarát
gazdiknak. Érd.: Szélmalom u. 24.

Költözésből 2 heverő, 2
fotel IeJ. ágynemütartó, termény
daráló, Hajdú centrifuga, egysze
mélyes fotelágy eladó. Érd.:
30/835-9679

Benzines Briggs szivattyú
eladó. Érd. 66/283-033

Malaguti F-12, piros színű

olasz robogó eladó. Irányár: 135
ezer Ft. Érd.: 70/945-3303

Noszvaj-Síkfőkúton, Egel1ől 8
km-re. erdei környezetben 6-8
férőhelyes. összkomf0l1os nyaraló
kiadó. 1800 Ft/fő/éj. Telefon
70/52-98628

ÚJ UMIA RONCSOK
árusítása mindenféle gépjárműhöz.

Szerelés, javítás, centírozás!

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

PVC 700 Ftlm2 ártól,
1-4 méter szélességben!

TAPÉTA 500 Ftltekercs ártól
kapható'

APVC házhozszállítása megoldható!
Gellai Miklós· Gyomaendrőd, Fő út 29.

Telefon: 66/285-392

Régi bútorokat,
használati tárgyakat

vásárolok!
Készpénzben

a helyszínen fizetek!

Te!efon: 30/9·533·594



110m2-es komfortos. 3 szobas családi ház
eladó. Irányár: 4.3 M Ft

Mezöberenyben a Szen:iskert utciban
114 m2-es összkomfortos családi ház nagy
mellekepiilettel. önálló garázzsal eladó.
Iranyil': 8.9 M Ft

Mezöber,;nyben az Ady ulcában 66 m2
es komfortos csalidi h;;z eladó. 4.3 M ft

Körösladinyban a Bem ulcaban 69 m2·
es komfortos csalidi ház eladó. 3.2 M Fl

KörösJadinyban a Szechenyi ulcában
85 m2-es komfortos családi hiz eladó.
Irány",: 5.5 M Ft

B,;kescsabán a Botyánszki Pilné
utcában 98 m2-es komfortos csalidi haz
eladó. Irányár: 13.5 M Ft

Gyomaendrödön a Vasvúi Pál utcában
100 m2-es összkomfortos esaladi haz eladó.
Ir:inyar: 9 M Ft

Gyomaendrödön a Vasvari Pal utcíb;\n

60 m2-es komfortos csaladi haz eladó.
lr:inyar: 3 M Fl.

Gyomo.endródön a Koranyi utcab:lIl
120 m2-es összkomfortos csaladi ház eladó.
Ininyar: 9 M Ft

Gyomaendrödön a Zrinyi M. utcában
t60 m2-es összkomfortos családi haz eladó.
Ininyár: 12.7 M Ft

Gyomaendrödön a Sali ai utcaban 97
m2-es komfortos csal adi ház eladó. 5.5 M Ft

Gyomaendrödön a Tompa utdban 86
m2-es igenyesen felújitoll felkomfortos
csaJadi hiz önáltó ganizzsal eladó. Ipari
áram van. [rányar: t2.8 M Fl.

Gyomaendrődön J Tamasi Áron
utdban 80 m2-es központi füteses csaladi
haz beepithetö padlásterrel, ganizzsal eladó.
IrányaI': 9 M Ft

Oev3vanyan a Gyomai úton 120 m2·~s

központi füteses téglaház beepilell
padlásterrel. mellekepü!etekkel eladó.
lniny<ir: 12 M FI

D,;vavanyan az Eke utc:iban 140 m2-es
fdkomfortos családi hjz eladó. Iranyar:
35M Ft

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 szöveget és a szelvényt levelezőlapon

vagy borítékban elküldeni a következő címre: Szó-Beszéd
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 51. Egy apróhirdetés
szövege lehetőleg ne tartalmazzon 15 szónál többet! A hirde
tések szövegéért felelősséget nem vállal a szerkesztőség!

Feladó neve: _ .

Címe: _.. _ _ _ .

Az apróhirdetés szövege: _ _ __ _.. _._ .

Irányár: _ _.. _ .

Érdeklődni: _ _ __ .

Aláírás: .

Eladó ingatlanok

Érdeklődni: Tóth Jánosné Telefon: 20/9376-738

Mezöberenyben a Bajcsy-Zs. utcában
t20 m2-es összkomfortos családi ház eladó.
Irányár: 13 M Ft

Mezöberenyben a Tutipán utcában 89
m2-es uj epitesü (ZOOO-ben epült)
összkomfortos családi ház elodó.13.5M Ft

Mczöberenyben a Györi János uldban
77 m2-es komrort n<lküli tarsashóz eladó.
lrány:ir: 3.2 M Ft

Mezöberenyben a József Attila utcában
1178 m2-es teJek eladó. 2.5 M Ft

Mezöborenyben a József Attila utcában
J 14 m2·es összkomfortos családi ház eladó.
Irányár: 6 M Ft

Mezöberenyben a Táncsics M. utcában
120 m2-es összkomfort% családi haz
SÜRGŐSEN eladó. Iranyar: 16 M Ft

Mezöberényben aVasut utóban 72 m2
+ 58 m2 beépithetö padIasterrel csalidi haz
eladó. Irányár: 9 M Ft

Mezöber,;ny központjában. frekvenL-ilt
helyen, ig';nyesen. exkluzivan felujitott 130
m2·es családi haz beepithetö padlást,;rrel
eladó. Az ingatlan garázzsal. mellek
epülettel. gyönyörüen parkositott udvalT:lI
vallalkozas celjarn is atkalmas. Iranyar: 24
M Ft

Mezöberénybcn a Kereki utóban t22
m2-es tetöteres komfortos csal adi haz 54
m2-es melték';pülettel. önálló garazzsal
SÜRGŐSEN ELADÓ. Irany",: 14.2 M Ft

Mezöberenyben a Gutenberg utcában
tOO m2-es komfortos csaladi hiz eladó.
Irányar: 5.5 M Ft

Mezöber,;nyben a Szenaskert utdban
55 m2-es komfortos udvari hazresz felujitott
állapotban eladó. Irányár: 4,2 M Ft

Mezöberényben a Kunhalom utdban
160 m2-es családi haz eladó. befejezetlen
állapotban (50%-os k,;szültsegi foku).
Irányár: 12,5 M Ft

Mezöberenyben a Vörösmarty ulc<iban
összkomfortos 2 szobás családi ház eladó.
Irányár: 6,5 M Ft

Mezöberenyben a Rákóczi sugárúton

r----------------==-==----==-----

Kerttulajdonosok
figyelem!
Tűzifavágásl,

veszélyes és egyéb fák kivágásál,
metszést, továbbá

fűnyirásl, kaszálásl, rotáJásl,

telkek gondozását,
elhanyagolt kertek és porták

rendbetélelét vállalom!

KISTRAKTORRAL
KERTSZÁNTÁS!

Hermann Mihály

20/388-22-63

A Kolmann ltp-en, az épület
tetőráépítésével

új lakások (50-70 m')
kerülnek kialakitásra.
Várható átadás: 2009.

A lakások
megvásárolhatók!

Érdeklődni: 20/5695-700

Gyógy- és divatpapucsok!
SÓKABIN
Kiemeit szolgáltatásunk a parajdi sóbányából hozott több mint
1,5 tonna gyógyhatású sóval feltöltött sókabin, amely kiválóan
alkalmas a léguti megbetegedésekben szenvedők kezelésére.
- Gyógyító és immunerősítő hatású.
- 14 éves kor alatti gyermekeknek ingyenes a kezelés.
- Nyugdíjasoknak és diákoknak kedvezmény.
- Az első alkalom mindenkinek ingyenesi
Bejelentkezés a 661280-258-as telefonszámon.

Mogyarósi Ferencné

Gyógy-Ház
Gyomaendrőd, Kossuth u. 8.
Telefon: 66/280-258

Sehol! papuesok
nagy választékban!

Ezúton szeretném köszöne

temet kifejezni mindazoknak, aki

elhunyt édesapám, Varga Lajos

gondozásában valamilyen formá

ban részt vettek. Köszönöm a

Térségi Szociális Gondozási

Központnak. Mraucsik Lajosné

intézményvezetőnek. köszönöm a

II. sz. Idősek Klubjának, Palercsik

Vincéné klllbvezetőnek és munka

társainak.

Köszönöm házigondozánő

jének. Varjú Lászlóné Marikának a

több mint 15 éves kitartó. odaadá.

türelmes munkáját. amivel édes

apámat ellátta. gondozta.

Édesapám 2008. május 18-án

hunyt el. augusztus 17-én ünne

pelte volna 100. szülelésnapjáI.

Ezúttal mondok köszönetet

azoknak is, akik temetésén rész!

vettek.

Watt Villamossági Bolt
• Villanyszerelési anyagok
• Izzók, energiatakarékos izzók

• Kéziszerszámok
• Barkácsgépek nagy választékban
• Háztartási gépek és alkatrészek

Gyomaendrőd, Fő út 214.

. Hirdetésfelvétel: 70/22·632·99

Eladó Gyomán, a
Liget Gyógyfürdőmelletti
Termál Panzió, tulajdo
nostól. Üzletrész átruhá
zás lehetséges, így a vétel
iJJetékmentes! Irányár: 28
millió Ft. Telefon:
20/9342-171
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Terranova hőszigetelő redszerek akciós áron!

Weber Terranova 30 év, 30 szín akció! 30 szín a fehér árában!

Aljzatkiegyenlítő 2100 Ft/25 kg. • Emelt minőségű
ragasztó 1050 Ft/25 kg. • Flex ragasztó 2520 Ft/25 kg.

• Extra Flex ragasztó fehér 3600 Ft/25kg.
raink áfás ára '

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

• I

I' I

. I' • I
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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· E·mail: szobeszed@index.hu

Ára: 189 Ft,
E ZE

Eközben az italmérésbó1 az in
tézkedés alá vont férfi két rokona
is a helyszínre érkezett, és ó1< is az
rendőrökre támadtak. A járőr

ekkor rádión segítséget kért, majd
a kiérkező rendőrökkel együtt a
három férfi támadását elhárítot
ták, ellenszegülésüket megtörték
és a helyi rendőrőrsre ó1<et elő-ál
lították.

A rendőröket ért támadás miatt
a Szarvasi Rendőrkapitányság

vezetője az elkövetó1<kel szemben
büntetőfeljelentést tett az illetékes
ügyészségi nyomozóhivatalnál 
közölte lapunkkal a szarvasi
kapitányság.

~YOMAENDRŐDI,
SZJ·

Előbb kiverte az ablak t,
majd rátámadt aren örökre

Jöttek arokonok is segíteni...
Július 26-án 16 óra 30 perckor

a gyomaendrődi Volán Bisztróból
érkezett bejelentés, miszerint
annak kirakatüvegét egy koráb
ban ott italozó személy ököllel
betörte. A rendőrjárőr a helyszínre
ment, ahol a bejelentést mege
rősítették, majd az elkövetőfelku
tatására indult.

A helyszíntó1 nem messze egy
vérző kezű férfit találtak, akit iga
zoltattak. Aférfi az intézkedő ren
dőröket szidalmazni kezdte, majd
megtámadta. Ekkor a rendőr az őt

megtámadó személlyel szemben
testi kényszert alkalmazott, majd
megbilincselte.
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Betemetik a Dögköröst
Kubikos romák érkeznek közmunkára Borsodból

A város képviselő-testülete legutób
bi rendkívüli ülésén tárgyalta meg azt a
vízügyi-szakértői tanulmányt, amely a
gyomai Erzsébet ligetet és a fürdőt

körbeölelő Falualji-holtág közismer
tebb nevén Dögkörqs mederkotrásának
lehetőségeiről és a kitermelt iszap
elhelyezéséről szól.

Az anyag részletesen ír a holtág
rehabilitációjának megoldásairól és
ennek költségeiről. Mai árakon szá
molva több, mint l milliárd forintba
kerülne a medertisztítás és a kiszedett 
veszélyes hulladéknak minősülő - zagy
elhelyezése és ártalmatlanítása.

Szakértői számítások szerint a
holtág rehabilitációja nem éri meg ezt
a pénzt, ráadásul a tisztítást követően

5-10 év alatt újra eliszaposodna a
gyomai holtág.

A képviselők hosszas vita után a
tanácsadó szakemberek álláspontját
fogadták el. Eszerint először is kiszi
vattyúzzák a Hármas-Körösbe a holtág
vizét, majd egyszeruen földdel feltöltik
az üresen maradt medret. Az ötlet nem

maradt állami támogatás nélkül, hiszen
a közmunka· pályázaton Gyomaendrőd

300 millió forintot nyert a gépi föld
munkát kiváltó kézi közhasznú munká
sok alkalmazására. Az Erzsébet Liget
és környezete ugyanis természetvédel
mi terület, így itt gépi munka igény
bevételét nem engedélyezi a kör
nyezetvédelem, ezért a betöltés java
részét kézi erő alkalmazásával lehet
csak megoldani.

A földet a regionális hulladéklerakó
500 méteres környezetéből hordanák a
mederhez. Ez a terület ugyanis a
szeméttelep védőövezet~kéntvan nyil-

o vántartva, ezért itt növénytermesztés
egyébként sem folytatható. Ezt a
földet, a felszíni réteget tehát i.lymódon
lehetne hasznosítani.

A kézi földmunkákra 40 helyi és
környékbeli munkanélkülit vesz fel a
város szeptemberben, de még 150
embemek tudnának munkát adni. A
Békés Megyei Cigány Kisebbégi
Egyesület felvette a kapcsolatot a bor
sod megyei romaszervezetekkel, s

ennek eredményeként 150 borsodi
munkás érkezik szeptemberben Gyo
maendrődre. Elszállásolásukról még
nem döntött az önkormányzat.

A holtág partján lévő nyaralóházak
és lakóházak tulajdonosait az önkor
mányzat a meder feltöltése után azzal
kárpótoUa, hogy a meder közepéig a
jobb és baloldali ingatlantul-ajdonosok
megnövelhetik földterületük nagysá
gát. Ennek bejegyzését a földhivatalnál
az önkormányzat fizeti. Ide egyébként
építési tilalmat rendelnek el.

Környezetvédelmi szakemberek
ugyanakkor azt ajánlják, hogy a
feltöltött föféiterületen 2-3· évig
káposztát tennesszenek az ingatlantu~

lajdonosok, mert ennek a növénynek a
gyökérzete tömöríti néhány év alatt
kiméletesen a feltöltött meder talaját.

Az ügyben egyébként az önkor
mányzat közmeghallgatást tart még
augusztus végén. A munkálatokat a ter
vek szerint októberben, az őszi

lehalászást követően kezdené az
önkonnányzat.

Január 1·től fizetni kell a termálkúton!
Agyomaiaknak drágább lesz amelegvíz

A városfenntartó és fejlesztő

bizottság előterjesztése alapján január
l-től Gyomán az Áchim utcai ter
máLkútnál fizetni kellene a lakosság
nak az elszállított melegvíz után.

Az elmúlt években ugyanis jelen
tősen megnövekedett a lakossági
igény, a több mint 50 éve vizet adó
kútnak viszont fokozatosan gyengül a
vízhozama. A bizottság álláspontja
szerint a következő esztendőkben

befolyó termálvízdíjakból lehetne
szükség esetén egy új termálkutat
fúrni.

A számítások szerint naponta átlag
ban 8000-10000 liter melegvizet hor
danak haza a lakosok. Hogya kútnál a

fizetést automatákkal, illetve auto
matikus csapokkal, estleg pénzbe
dobós rendszerben, vagy egyszerűbb

módon oldják-e meg, még nem tudni.
Az előterjesztés szerint viszont a
gyomaiak literenként bruttó 10 forin-

tot, az endrődiek pedig 6 forintot
fizetnének a vízért. A különbséget az
indokolja, hogy amíg az endrődiek a
gyomai vízzel hazaérnek, addigra
néhány celsius fokkal csökken a szállí
tott termálvíz hőmérséklete.

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a lapunk 2. és 3. oldalán lévő cikkek tartalma csupán a képzelet
szüleménye. A későbbiekben viszont ne a Szó-Beszédet okolják, ha az olvasottak mégis valóra válnak...
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Szétválik Gyoma és Endrőd?
Helyi népszavazás lesz összel?

Üvegezés
képkeretezés

kisebb asztalosmunkák!
Házhoz is megyDnk!
Gyoma, Fő út 187. sz.

(a Bethlen Kollégiummal szemben)

Vezető tavaszi-nyári

SHOll papucsok
széles választékban!

Egészségügyi végzettséggel
rendelkező alkalmazottat keresünk!

Érd. személyesen az üzletben vagy telefonon:
Gyomaendrőd, Kossuth u. 8.

Telefon: 66/280-258

-masszázs

-akupresszúra

-fényterápia

-hőterápia

-kristályterápia L-.:....-....L.. ....J

Számos betegségre hatékonyan
alkalmazható!
Bejelentkezés: 20/360-2025
5500 Gyomaendrőd, Semmelweis utca 4.
AFÜROÓVELSZEMBEN

Már Gyomán is kipróbálhatja
a jade köves masszázságy
egyedülálló hatásait!

Guminőgyár

Gyomán?
Befektető az ipari parkban

városvezetőnket, vagy akár minde
gyiket. Az alapítvány kuratóriuma
szerint ez hasznára válna mind a
gyomai, mind pedig az endrődi résznek
és végre egészséges rivalizálás alakul
hatna ki.

Egy távol-keleti befektetői csoport
szeretne egy gumiüzemet létesíteni
Békés megyében. Több ipari park is,
köztük a gyomaendrődi, pályázik a
befektetésre.

Városunknak jó esélye van, hiszen
a rendszerváltás előtt a Béke Terme
lőszövetkezet melléküzemágaként, az
akkori Taurus gumigyár támogatásával
már működött egy gumiüzem
Nagylaposon. Eleinte léggömböket,
majd gumikesztyűket gyártott a cég. A
távol-keleti befektető előzetes felmé
rése során e tény, és a még meglévő

szakembergárda is sokat nyomott a
latba. A gumiüzem kirakati próba
bákat, valamint erotikus termékeket,
információink szerint felfújható
guminőket gyártana három műszak

ban, mintegy 110dolgozóval. A hírt
nem erősítették meg aGyomaszolg
Ipari Park Kft.-nél, de nem is cáfolták.

A Gyomaendrődi Vállalkozók
Egyesületében sincs összhang.
Legutóbbi, júliusi közgyűlésükön az
egyesület gyomai vállalkozóit,
cégvezetőit tömörítő tagozat kezde
ményezte Gyoma és Endrőd

szétválását. Indoklásul azt hozták fel,
hogy a gyomai városrészben jóval több
az iparűzési adót is fizető vállalkozás
és cég, mint az endrődi részen. A
gyomai cégek által befizetett pénz
jelentős részét költi a gyomaendrődi

önkormányzat az endrődi településrész
fejlesztésére, elvéve ezzel a lehe
tőséget a gyomai rész fejlődésétől. A
két településrész szétválása esetén
Gyoma továbbra is város maradna, a
furdővárossá fejlesztése nagymérték
ben felgyorsulhatna - mondta a vál
lalkozók egyesületének gyomai
tagozatának elnöke, aki hozzátette,
hogy az ügyben helyi népszavazást
kezdeményeznek ez év őszén.

Gyoma és Endrőd szétválását
ugyancsak támogatja a Körösök
Medréért Alapítvány. A kezdeménye
zésüket azzal indokolták, hogya rend
szerváltás óta több olyan polgármester
is letette névjegyét az asztalra, akik ma
közéleti funkció nélkül vannak, de
tenni akarásuk továbbra is töretlen.
Amennyiben két külön településsé
válna szét Gyomaendrőd, úgy például
Endrődön lehetne alkalmazni telepü
lési polgármesterként valamelyik volt

Polgármestert cserélnek a testvérvárosok
Várfi András polgármester többször

IS hangsúlyozta a Gyomaendrőd és
három testvérvárosa közötti gyümöl
csöző kulturális kapcsolatok
fejlődését. A romániai Nagyenyed, a
lengyelországi Pilzno és a németorszá
gi Schöneck, valamint Gyomaendrőd

jól együttműködik művészeti téren.
A gazdasági kapcsolatok ápolását

és fejlesztését szolgálná az az
elképzelést, mely szerint időről-időre,

körforgás szerűen, 2-3 hónapra pol-

gármestert cserélnének a testvér
városok. Az ötletet tettek is követik:
októberben ugyams próbaképpen
Nagyenyed és Gyomaendrőd egy
hónapra polgármestert cserél. Horatiu
Mihai Josan foglalja el Várfi András
székét városunkban, a ml pol
gármesterünk pedig Nagyenyedre
utazik. A polgármester csere jó alka
lom lesz arra is, hogy a két város
fejlesztési lehetőségeit vendégként
más szemmel nézve, feltáIják.

Kerttulajdonosok
figyelem!
Tűzifavágást,

veszélyes és egyéb fák kivágását,
metszést, továbbá

fűnyírást, kaszálást, rotálást,

telkek gondozását,
elhanyagolt kertek és porták

rendbetételét vállalom!

KISTRAKTORRAL KERTSZÁNTÁS!
Hermann Mihály
20/388-22-63

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy alapunk 2. és 3. oldalán lévő cikkek tartalma csupán a képzelet
szüleménye. A későbbiekben viszont ne a Szó-Beszédet okolják, ha az olvasottak mégis valóra válnak...



Furcsa haláleset
távozott, azóta nem érkezett
haza. Az ügyben körözés
rendel tek el és azonnali
intézkedések történtek az
eltűnt személy felkutatására,
de eredménytelenül. A
szarvasi kapitányság július
30-án kapott értesítést a
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Stancoltés R~
hagyományos ......-

papírdoboz
gyártása, szitázás.

Stancforma,
szitaforma készítés!
Üzem mobil: 20/523-2787
Iroda: 20/428-7030
Ügyvezetö: 20/9142-122
Telefon/fax: 66/282-095

Gyomaendrőd,

Ipartelep u. 1/1.

Árkedvezményt és
ajándékot adunk
minden 4000 Ft feletti

vásárlónknak!
- papír és írószer
- nyomtatványok
- nyomtatópatronok
- ajándék, játék, illatszer

Fényképes, egyedi
bögrék kedvenc

fotójával, szöveggel!
SzüHnapra,névnapr~

anyák napjára!
Fénymásolás, spirálozás,

iratfűzés!

MAZSI PAPíR
íRÓSZER

Gyomaendröd, Kossuth u. 34.

AUTÓSOK
FIGYELEM!

Környezetvédelmi
zöldkártya!
- Környezetvédelmi

állapotfelmérés

- Számítógépes

futóműbeállítás

- Jármüdiagnosztika
- Hibakód-o[vasás

Varga Béla,
autószerelő mester
Gyomaendrőd, Csokonai u. 37.
Telefon:
66/610-650
30/289-6465

Szó-Beszéd

Rózsával fogadjuk
a vendégeket

Nagylaposon, a Birkacsárda szomszéd
ságában utcai rózsaárus köszönti a
Mezőtúr felől érkező autósokat. A nagyla
posi rózsakertészet árusítja itt gyönyörű

virágjait, reklámozva ezzel is cégét, az
Euroflore Kft.-t.

Magánkézbe adnák
a közétkeztetést

Atervezettnél lassabban halad az
intézményi közétkeztetés magánkézbe
adása. A képviselő-testület július 7-i rend
kívüli ülésén ugyanis elnapolták az aján
lattételi felhívással kapcsolatos döntést.

Arról, hogy az iskolák és egyéb önkor
mányzati intézmények étkeztetésének biz
tosításához közbeszerzési eUárás kereté
ben keresnek vállalkozót, már korábban
megszületett a határozat. A testületi ülésen
azonban hosszú vita után sem alakult ki
egységes vélemény az ügyvédi iroda által
elkészített ajánlattételi felhívásról, így a
döntést augusztusra halasztották.

Az ülésre eljött jó néhány gyomaendrő

di, vendéglátásban, közétkeztetésben
érdekelt vállalkozó is. Közülük többen
sérelmezték., hogya magánosításhoz olyan
feltételeket határoztak meg, melyek gya
korlatilag kizárják a helyi vállalkozók
részvételét.

Július 28-án a délutáni
órákban érkezett bejelentés a
Gyomaendrődi Rendőrőrsre,

miszerint F. Gy. gyomaend
rődi lakos, aki biztonsági
őrként dolgozott, 2008.
július 26-án a délutáni órák
ban mezőtúri munkahelyére
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Biciklisek versenye
tart Gyomaendrődön,
bukás Hajdúnánáson

Idén három új település, Gyomaendrőd,

Balmazújváros és Bükkszék kapcsolódott be a
húszas években kitalált, hosszabb-rövidebb
kihagyások után 2001. óta folyamatosan
megrendezett 35. Tour de Hongrie magyar
kerékpáros körverseny vendéglátói közé.

Gyomaendrőd különösen a fókuszba került,
hiszen július 22-én 16 órakor innen rajtolt el
verseny százötven résztvevője. Az eseményre
13 ország 23 csapata érkezett. A legnagyobb
hazai kerékpáros viadal Magyarországon 69,
Szlovákiában 29 települést érintett.

A mezőny öt nap alatt 851,5 kilométert tett
meg. A mezőny Gyomaendrődön egy 3,6 kilo
méteres körpályán, a Kossuth-Bajcsy-Kálvin
Hősök utca útvonalon tekert végig vagy ötven
szer. Erre az időre, mintegy 3 órára, teljesen
lezárták az említett gyomaendrődi utcákat, azaz
a versenypályát.

A gyomai versenyszakaszt egy holland
kerékpáros nyerte, aki később összetettben az
egész versenyt megnyerte. A Tour de Hongrie
végeredménye: 1. Hans Bloks (Hollandia,
Cyclingteam Jo Piels) 20:29:22 óra. 2.
Vladimir Kerkez (Szlovénia, Kranj) 16 mp
hátrány. 3. Ivan Stevic (szerb, Team Szerbia)
34 mp hátrány.

Hatalmas bukás történt a Tour de Hongrie
Balmazújváros és Sátoraljaújhely közötti sza
kaszán. Hajdúnánáson ugyanis elloptak egy, a
versenyzők számára kihelyezett útirányjelző

táblát. Az élen haladó tizenkét versenyző még
jó irányba kanyarodott, az üldözőboly azonban
tévedésből egyenesen haladt tovább. Amikor a
versenyzők észrevették, hogy eltévedtek, hirte
len fékeztek, egymásba rohantak és harmincan
felbuktak. Sajnos sérülések, csonttörések is
történtek a fémtolvajok tevékenysége miatt,
ami nálunk ugyebár furcsa, de nem szokatlan...

Mezőtúri Rendőrkapitány

ságtól, miszerint az eltűnt

személyt holtan megtalálták
Mezőtúr külterületén a
Berettyó folyóban. Az ügy
ben a továbbiakban az eljá
rást a Mezőtúri Rendőrkapi

tányság folytatja.
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Háromszor vágták át a gázvezetéket

A sérült gázvezetéket "műtik". (Hatan nézik. ..)

A lakók az utcán várták a gázveszélyelhárítását

közműegyeztetés alkalmá
val nem vette észre, hogya
terven nem szerepel a
gyomai városrész gázel
látását biztosító vezeték...

alapján ők a munkát
végezték, nem volt feltün
tetve a vezeték. Ahibát a ter
vező követte el, s hasonlóan
vétett a gázszolgáltató szak
embere is, aki a kötelező

fővezetéket vágta el egy
munkagép. A robbanást a
gyors beavatkozásnak kö
szönhetően sikerült elkerül
ni. Az ügyben a napokban
befejezte a vizsgálatot a
bányakapitányság, s mint
kiderült, az ok ezúttal embe
ri mulasztás volt.

Azóta - lapzártáig - még
két alkalommal vágott el
gázcsövet a markológép a
Pásztor János úton. Július
14-én és 16-án. Ez utóbbi
napon a megsérült csőből

süvített a gáz, több mint egy
óra elteltével érkezett egy
rendőrkocsi, majd a Dégéz
emberei. A szomszédos
lakótelepi háztömb lakói az
utcán várták a veszély
elhárítását...

Előfordult például, hogy
a kivitelezők 15 centi
méteres mélységben vágtak
át olyan vezetéket, melynek
80 centiméter mélyen kellett
volna lermie, azaz hanyag
munkát végzett, aki armak
idején lefektette a csöveket.

- Nem hibáztatható az a
cég, amely Gyomaend
rődön, belvízcsatorna-építés
közben május 8-án átvágta a
200 milliméter átmérőjű

gázvezetéket. Az engedélyes
terven ugyanis, melynek

Három alkalommal,
három különböző helyen
vágtak át gázvezetéket a
munkagépek Gyomaend
rődön a belvíz elleni beru
házás során a Vásártéri lakó
telepen. Nem véletlenül, hi
szen a magyarországi köz
műnyilvántartáspontatlan és
hiányos.

Míg az adófizető polgárt
szabályok ezreivel idegesí
tik és bírságolják a közpén
zen eltartott ilyen-olyan
hivatalok aktatologatói, ad
dig az állam, az önkormány
zatok felelőtlenül építkez
nek a fold alatt, de felette
IS ...

A digitalizált közműnyil
vántartási térképészeti tech
nika állítólag drága, a fold
hivatali nyilvántartásokon a
vezetékek egy része nincs is
feltüntetve.

A közműnyilvántartás

hiányosságai miatt me
gyénkben számos olyan víz
és gázvezeték van a fold
alatt, amelyekről nem
tudunk. Egészen addig, míg
egy munkagép át nem vágja
a rejtett csöveket. Az utóbbi
évek legveszélyesebb ilyen
esete idén májusban Gyo
maendrődön történt, amikor
a gyomai városrészt ellátó

Jószágtolvajok garázdálkodnak a környéken
Arendőrség levélben figyelmezteti a gazdákat

Több gyomaendrődi gazdálkodó
kapott levelet a Békés Megyei Rendőr

Főkapitányság Bűnügyi Igazgatóságától
az állatlopások megelőzése tárgyában. A
rendőrség levelében azt írja: "Az elmúlt
időszak tapasztalatai szerint egyes
bűnözők az alföldön előszeretettel válasz
tanak cselekményük célpontjául állattartó
telepeket, épületeket, ahol nagy számban
tartanak nagytestű haszonállatokat (juh,
sertés stb.) vagy baromfit. A tavalyi év és
az idei év első félévét figyelembe véve
megyénk területén összesen hét esetben

követtek el nagy tömegben együttartott
jószágok tekintetében bűncselekmé

nyeket, 4 esetben libákat, 2 esetben
juhokat, illetve l esetben méheket kap
tárokkal együtt tulajdonítottak el
elkövetők...

Az ilyen jellegű bűncselekmények

megelőzése érdekében a rendőrség egy
tájékoztató anyagot készített az állattartók
részére, melyben javaslatokat tesznek az
állatlopások megelőzésére. Eszerint: a
telepeket vegyék körbe kerítéssel, az
ajtókra és ablakokra szereljenek rácsot a

gazdák, az ajtókat, ablakokat legalább két
biztonsági zárral csukják be, nagyobb
állatlétszám esetén alkalmazzanak éjjeli
őrt és emellett szemmel nem látható úgy
nevezett chip-es beültetéssel alkal
mazzanak jelölést az állatokon..."

Mennyivel egyszerűbb dolga van az
amerikai gazdának, aki ha illetéktelent lát
a területén, leakasztja a puskát a falról és
nemes egyszerűséggel lepuffantja a hívat
lan vendéget. Lehet, hogy Amerikában
még áramot is vezethet a kerítésébe a"
farmer?
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Kedves olvasóm!
Szeretném a figyelmedbe ajánlani az én

kis rövid élménybeszámolómat, amelyet a
torontói Rákóczi Alapítvány által
szervezett 15. Rákóczi Magyarságismereti
Mozgótábor 17' napja alatt szereztem.
Először is engedd meg, hogy egy kicsit
meséljek magamról, ki is vagyok, hogy
kerültem ebbe a táborba.

A nevem Kelemen Viktória, 1992.
október 20-án születtem Ukrajnában,
Kárpátalján, Ugocsa megyében, egy festői

fekvésű faluban, Salánkon. Édesapámmal
és édesanyámmal élek együtt. Sajnos
testvéreim nincsenek, ezért vágyom
mindig a közösségbe, hogy minél több
barátot szerezzek. Tanulmányaimat a
Salánki Mikes Kelemen Középiskolában
kezdtem 1999. szeptemberében. Ebben az
évben fejeztem be a 9. osztályt kitűnő

eredménnyel. A tanévek alatt mindig jeles,
tiszta ötös voltam. Nálunk, Kárpátalján, a
9. osztály befejezése egyenlő az általános
iskola elvégzésével, s én úgy döntöttem,
hogy középiskolai tanulmányaimat is
ebben az iskolában folytatom.

Az érettségi megszerzése után pedig
egyetemre vagy főiskolára szeretnék
felvételizni. A jó eredményeim mellett
különféle vetélkedőkön elért helyezé
sekkel is büszkélkedhetem. Például első

helyezett lettem a járási és a megyei
magyar nyelv és irodalom tantárgyi
vetélkedőn. A sok tapasztalat, amelyet
ezeken a vetélkedőkön szereztem, rádöb
bentettek arra, hogy milyen szakmai
területen is induljak el az életbe. Leghőbb
vágyam az, hogy angol-magyar tanár
legyek!

Ezek után hadd térjek át abeígért
élménybeszámolóra, amely tulajdon
képpen a kiírt pályázat megnyerésével
kezdődött. A Mozgótáborba jelentkező

72 gyerek között az én dolgozatom lett az
egyik legjobb. Ezt bizonyítja az is, hogy az
írásom bekerült a tábor Fenyők című

brosúrájába.
A kirándulásunk első állomáshelye

Gyomaendrőd volt. Mindenki fáradtan,
ugyanakkor teli izgalommal szállt le a
buszról június 28-án délben. Rögtön
kedves, barátságos emberek vettek körül
bennünket, ámulva tapasztaltam, hogy úgy
bánnak velünk, mintha régi ismerősök

lennénk. Itt találkoztunk az Erdélyből, a
Vajdaságból és a Felvidékről érkezett többi
táborIakóval. A mihamarabbi megbarát
kozás érdekében a szervezők három nagy
csoportot alakítottak ki (Rákóczi, Zrinyi,
Bethlen) a résztvevőkből, persze
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összekeverve bennünket. Én a negyvenkét
fős Rákóczi csoportba kerültem, s már az
ismerkedést követően családias légkör
alakult ki közöttünk. Ez a csapat bizonyult
később a tábor legjobb és legszorgal
masabb csapatának.

De ez a nap nemcsak a szerveződésé

volt, mert hamarosan már programok
közepette találtuk magunkat. Még aznap
délután ellátogattunk a Kner Nyomdaipari
Múzeumba, ahol megismerkedtünk annak
történetével és jelenével. Távozáskor pedig
emlékeztetőként különböző brosúrákat,
zsebkönyvet, könyvjelzőket kaptunk. De
ez a nap még mindig tartogatott számunkra
meglepetést, felüdülést. Ugyanis a
következő órákban Gyomaendrőd Liget
nevű strandján csobbanhattunk egy jót,
kipróbálva a különböző élményeIemekkel
ellátott - részlegeket: úszómedence,
pacsoló-medence, nyakzuhany, buzgár stb.

A nap zárásaként Gyoma főterének

legszebb ékességébe a Szent Imre
Katolikus Templomba vagy az impozáns
egyszerűségével lenyűgöző református
templomban nyerhettünk lelki felüdülést
ki-kí a maga vallásának megfelelően. Én a
református istentiszteleten vettem részt,
ahol a lelkipásztor biztató szavai a
magyarság megmaradásáról szóltak.

Másnap reggel szomoruan búcsúztunk
el Gyomaendrődtől, ugyanakkor várakozó
izgalommal tekintettünk az előttünk álló
sokat ígérő napokra. Számomra meghatá
rozó volt az itt töltött nap, hiszen kirán
dulásunk első állomása volt, s később is
sokszor jelentett viszonyítási alapot, ha a
szeretetről és a gondoskodásról volt szó.

Amúgy az egész tábor idejére jellemző

a barátságos légkör, a meghitt emberi
kapcsolatok megteremtése. Megtanultam
mi az, hogy emberség, szeretet, törődés.

Ezt a lehetőséget nagyon köszönöm
minden egyes támogatónak és kérem a
jóistent, hogy adjon minden gyoma
endrődinek jó egészséget, szeretetet,
boldogságo t! Köszönettel: Kelemen
Viktória, a 15. Rákóczi Magyarság
ismereti Mozgótábor résztvevője
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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
- nyugdlj-előtakarékosság

- egyéb módozatok az ügyfél igényei
szerint.

Gyomaendrődi képviselet:

Kiss Lajosné (Éva)
Gyomaendrőd,

Madách u. 2/2.
Telefon:

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

PVC 700 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

Régi bútorokat,
használati tárgyakat

vásárolok!
Készpénzben

a helyszínen fizetek!

Telefon: 30/9·533·594

Körösi Weekend
Horgász·, hobby-, és kempingszaküzlet

HORGÁSZFELSZERELÉSEK
teljes márkakínálat!

FOLYAMATOS AKCIÓKl
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



INGYENES APRÓHIRDETÉSEK .
HÁZ, lAKÁS

Endrődön, a Lábas utcában 3
szobás, 100 m'-es családi ház eladó.
Gáz, víz, csatorna bevezetve, 50 m'-es
garázs. Azonnal beköltözhető. Irányár:
6,4 millió Ft. Érd.: 201252-8272

Gyomán a Kis Bálint u. 37. sz.
alatt '5 szobás, 2 nappalis
összkomfortos, beépített tetőterű,

hőszigetelt, gázfütéses lakóház, 80 m'_
es lakásnak kiépített.,lakbató
melléképülettel eladó. Irányár: 20
millió Ft. 66/386-291, 20/423-0560

. Gyomán a Zrinyi M. u. 1/5. sz.
alatt ház eladó. Érd.: 70/420-6152,
701327-4389

Gyomaendrőd központjában a
Napkeleti u. 4. sz. alatt 2 szobás,
gázfltéses, 1440 m' terűletű családi ház
nagy melléképülettel eladó. Irányár:
3,9 millió Ft. Érd.: 62/442-858,
20/413-2770

Gyomán parasztház eladó. Irányár:
3,6 millió Ft. Érd.: 20/942-8257

Gyomaendrődön a Rídegvároson 2
szobás családi ház sürgősen eladó.
Érd.: 20/9183-307

Endrődön a vásártér közelében 2
lakásos, összkomfortos tanya furott és
ásott kúttal, gazcjasági épületekkel, 2
garázzsal és földdel eladó. Irányár:
17,5 millió Ft. Érd.: 20/5198-764

Gyomán a Hősök utján családi ház
nagy melléképülettel és nagy portával
eladó. Érd.: 20/461-2327

Eridrődön a szarvasi út mellett jó
állapotban lévő, fürdőszobás ház
sürgősen eladó. Érd.: 66/284-260

Gyomán a Bocskai utcában családi
ház eladó. Érd.: 70/413-5046

Öregszőlőben a kondorosi kövesút
mellett, a 21. sz. alatt, a buszmeg
állóhoz közel, kertes, komfort nélküli
családi ház gazdálkodásra is alkalmas
épületekkel, lakható melléképülettel,
garázzsal sürgősen eladó. Vezetékes
viz. az udavaron, ásott kút, villany,
telefon. Irányár: 2 millió Ft. Érd.:
30/595-5045, és a helyszínen.

Gyomaendrődön a Napkeleti u. 7.
sz. alatti 3 szobás, központi fütéses ház
eladó. Irányár: 9 millió Ft. Érd.:
66/280-157

Gyoma központi ában 3 szobás +
ebédlős összkomfortos, gázfü1éses,
ipari árammal ellátott ház eladó. Érd.:
70/279-8258

Gyoma központjában Igenyesen
kialakitott, hőszigetelt, 2 szintes
családi ház, alacsony rezsivel,
garázzsal, melléképülettel, ipari
árammal eladó. Irányár: 15 millió Ft.
Érd.: 30/342-2869

Gyomán parasztház hagyományos
és konvektoros fütéssel eladó.

Régiségek, egyéb bútordarabok eladók.
Érd.: 66/283-862

Gyomaendrődön összkomfortos
családi ház nagy kerttel és mellék
épülettel eladó. Irányár: 4 millió Ft.
Érd.: 30/529-8903

Gyoma központjához közel 3
szobás kertes ház eladó. 66/284-196

Endrőd központi részén 2 szobás,
összkomfortos családi ház, kövesút
mellett eladó. Irányár: 5,5 millió Ft.
Érd.: 66/285-191, 66/283-327

Gyomán 1,5 szobás összkomfortos
családi ház sürgősen eladó. Érd.:
30/225-8189

Gyomaendrőd központjában egy 3
szobás és egy 1 szobás összkomfortos
lakás kizárólag együtt eladó. Vállal
kozásra alkalmas. Irányár: 10,5 millió
Ft. Érd.: 30/647-2407

Gyomán a Körös sor 2. sz. alatt 2
szobás, gázkonvektoros családi ház,
szennyvíz bekötéssel és furott kútlal a
fürdőhöz közel eladó. Irányár: 6,5
millió Ft. 70/415-9064, 70/420-7712

Gyomán 3 szobás, J30 m'-es
családi ház eladó. Érd.: 661282-247

Gyomán a Németzugi sor u. 1. sz.
alatti parasztház eladó. 66/282-124

A magtárlaposi sorházakban 160
m'-es hőszigetelt szélső ház garázzsal,
gáz és vegyes tüzelésü fütési
lehetőséggel eladó. Irányár: 15,5 millió
Ft. Érd.: 70/932-5645

A Bethlen G. utcában 2 szobás
felújított, összkomfortos kockaház
konvektoros fütéssel eladó. Irányár: 8,5
millió Ft. Érd.: 70/932-5645

Endrődön a Selyem u. 63/1. sz.
alatti 2 szobás kis ház eladó. Irányár:
3,5 millió Ft. Érd.: 70/584-3200,
70/2282-724

Endrődön a Fő úton 4 szobás,
tetőtérbeépítéses családi ház garázzsal,
alsóépülettel, ípari árammal, rendezett
kis udvarral eladó. Érd.: 30/525-6611

A Vásártéri ltp.-en 3. emeleti,
kívül-belül teljesen felújított,
légkondicionált, új fütésrendszerű

lakás eladó. Irányár: 7 millió Ft. Érd.:
30/349-3740

A Vásártéri ltp. 21/A sz. alatt 3.
emeleti középső jó állapotban lévő

lakás bútorozotlan vagy anélkül eladó.
Érd.: 30/362-9812

Az Ifjúsági ltp.-en földszinti 2,5
szobás felújított lakás garázzsal
sürgősen eladó. Irányár: 7,7 millió Ft.
Érd.: 20/2033-714,70/3970-704

A Vásártéri ltp.-en l. emeleti
erkélyes, felújított lakás sürgősen

eladó. Irányár: 7,6 millió Ft. Érd.:
20/559-6670

A Vásártéri ltp.-en 1,5 szobás
földszinti lakás eladó. Irányár: 7 millió
Ft. Érd.: 70/366-2811

A Vásártéri ltp.-en erkélyes,
felújított tetővel, újracsempézett
fürdőszobával és konybával, új
lapradiátorokkal, klímával lakás eladó.
Érd.: 30/626-5357

Az Okt. 6 ltp.-en földszinti 2
szobás lakás eladó. Irányár: 6 millió Ft.
Érd.: 30/644-3698

2 szobás, összkomfortos családi
ház, kis parkosított kerttel, csöndes
utcában, a központhoz közel kiadó.
Érd.: 70/529-8628

A Vásártéri ltp. 311B. 3. emeleti
lakás eladó. Beépített konyha, klima.
ir. ár: 7 millió Ft. 30/9152-254

KIADÓ
Gyomaendrődi főiskolás fiú keres

albérlőtársakat óbudai, III. kerűleti

lakásba. Külön szoba. Csendes
környék, jó közlekedés. Telefon:
70/226-3299

KERT, TELEK
Gyomán, a Zrinyi M. u. 43/]. sz.

alatti bekeritett építési telek fúratt
kúttal eladó. Irányár: 1,2 millió Ft.
Érd.: 30/354-2125

A Harcsás-zugban 500 négyszögöl
vízközeli parcella eladó. Irányár: 130
ezer Ft. Érd.: 66/284-327

Szántóföldet bérelnék Gyoma
endrőd környékén. Érd.: 30/913-5718

MUNKÁT KERES, KíNÁL
Takarítást, vasalást, gyermekfelü

gyeletet vállalok. Érd.: 70/420-6152
Gyakorlott autószerelőt keresek.

Érd.: 30/383-7577
Veszélyes fák kivágása, tüzifa

felvágása, elhanyagolt kertek, porták,
telkek gondozása, kaszálása elérhető

áron. Érd.: 70/283-0347
Kisebb kőműves munkákat,

fürdőszobák, konyhák, teraszok stb.
hidegburkolását vállalom. Érd.:
30/360-8128

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

JÁRMŰ
Honda Dio 50 cm' robogó eladó.

Irányár: 65 ezer Ft. Érd.: 661280-157
Nissan Prímera TD SLX 2000 cm',

sok extrával megkímélt állapotban
sürgősen eladó. Irányár: 950 ezer Ft.
Érd.: 66/285-904

Lancia gépkocsi betegség miatt
sürgősen eladó. Érd.: 30/316-8508

Lada 1200-as vonóhoroggal, 2009.
szept.-ig érvényes müszakival eladó.
Irányár: 110ezer Ft. Érd.: 20/942-8257

Hintó új karosszériával, extra
lófogatú restaurált halottaskocsi, úti
szánkó új karosszériával, valamint
faipari gépek eladók. Irányár: 60-450
ezer Ft. Érd.: 66/284-914

EGYÉB
A Fő út legforgalmasabb helyén 20

m'·es üzlethelyiség mosdóval, wc-vel
olcsón kiadó. Irányár: 18 ezer FtJhó.
Érd.: 20/972-9796

A Holdfény söröző a Kulich Gy. u.
45. sz. alatt eladó. Érd.: 30/243-0437

Ülőgarnítúra, gombbehúzó, 3
szálas interlock eladó. 66/284-260

Bontásból töltésnek való vályog
tönnelék ingyen elvihető. Érd.: 70/524
5953, Fő út 27.

Nagy íróasztal, gáztűzhely, 3
fázísú terménydaráló, betonkeverő

eladó. Irányár: 18-10-50-70 ezer Ft.
Érd.: 20!5l98-764

Méhek, méhészeti felszerelések,
pergető, keretek eladók. Érd.: 20/229
7022

7,7 méteres teherautó ponyva,
nagy nyomású ipari mosó KEW304
típusú eladó. Irányár: 30-100 ezer Ft.
Érd.: 66/386-353, 70/320-7093

Gázfőző palackkal, vashordók,
vasvájúk, láncfűrész, üstök, termény
burgonyazsákok, mühordók, régi
bútorok, búvárszivattyú, kaktuszok,
fügefa, tükör, Lada és Trabant
alkatrészek stb. eladók. 66/436-086

Centrifuga, 2 ágy nemütartós
heverő, franciaágy, táskavarrógép,
fotelágy, Waíllant kéményes gáz
vízmelegítőeladó. Érd.: 30/835-9679

Asztali sparhelt, szürke máj liba,
régí nagy méretű ill. kisméretű téglát,
bontott ajtót, ablakot vennék. Érd.:
70/523-7959

Heverő, olajradiátor, konyhaszek
rény, terménydaráló, gáztűzhely, 28-as
kerékpár, kézimenetvágó, lánghegesztő
stb. eladó. Érd.: 30/651-7313

Kísméretű fagyasztószekrény, 200
l-es müanyag hordó eladó. Érd.:
66/386·954

Gáztűzhely palackkal, szőlőprés,

boroshordó, demizsonok, savanyító
dézsa, kerékpárok, önetető, szövőszék

eladó. Irányár: 3-15 ezer Ft. Érd.:
66/386-393, 30/631-7270

Jó allapotban lévő Bergon 2
funkciós babakocsi . Irányár: 25 ezer Ft.
Érd.: 20/336-3369

Jó állapotban lévő kanapé, 2 db üst
eladó. Érd.: Pásztor J. u. 7.

5 éves 160 Ii teres Zanussi
hűtőszekrény eladó. Irányár: 15 ezer
Ft. Érd.: 66/285-145

18 db fekvőkaptár eladó. Érd.:
30/372-2624

ÚJ GUMIABRONCSOK
árusítása mindenféle gépjárműhöz.

Szerelés, javítás, centírozás!

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

Eladó Gyomán, a
Liget Gyógyfürdő mel
letti Termál Panzió,
tulajdonostól. Üzletrész
átruházás lehetséges, így
a vétel illetékmentes!
Irányár: 28 millió Ft.
Telefon: 20/9342-171

Szabó Lajost névnapja, feleségét
Siabó Lajosnét születésnapja

alkalmából sok szeretettel köszöntik gyerekük, vejük
és unokáik, Andika, Anikó és Tündi!

Jó egészséget, sok boldogságot és szeretetben eltöltött
hosszú éveket kívánunk mindkét ünnepeltnek!

Farkas Elekné



TÉSFELVÉTEL: 06·70/226·3299

14:00 -15:00
15:00 -17:00
17:00 - 17:20

· Ünnepélyes megnyitó
· Halfőző verseny
· "Milites Christi Templárius"
Alapítvány bemutatója 9:00 - 13:00

· I. Gyomaendrődi Halászati Tanácskozás 10:00
· Környezetszépítő verseny

eredményhirdetése 11:00 -12:00
· Jó ebédhez szól a harmónika 12:00 -13:00
· Csillogó Gyöngyszemek Művészeti

Egyesület táncműsora 13:00 - 13:30
· Hungarian Koxx-One Team
egykerekes bicikli bemutatója 13:30 - 14:00

· Gyomaendrőd Város Tűzoltó

Egyesületének bemutatója
· Eredményhirdetés és díjátadás
· Judo Klub bemutatója
· Dobrossy Zoltán bűvész

galamb show műsora 17:20 -18:00
· Emilio 18:00 - 18:45 J

· Four Fathers 19:00 - 19:45
· United koncert 20:00 - 21 :45
· Szabadtéri lézershow 22:00

Az i1Jánlat 2008. i1ugu.:>Ztu:; 1. é~ szeptember 14. köriin,IUetve!lz i1kcl6s ké=ozletek erejéig érvényel::. Egy Ul:mély legfeljebb
2 VltilMAX t<'Amagol ""sárolhal 12 hónapon belül Tovdool fcuéle\ef( és Info m<icJ6 aZ~l1ékesllésl Dontokon~ il VNIV/.\tOdafone.hu-n.

l\Jézz be hozzánk!
Gyomaendrőd, Fő út 188. Tel.: 66/283-474

I ' I'
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Rigips



17. évf. 9. szám FÜGGETLEN VÁROSI lAP 2008. 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· E-maii: szobeszed@index.hu
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Félidőben · interjú Várfi András polgármesterrel
Várfi András polgármestert

aktuális témákról kérdeztük a
választási ciklus felénél.

- A Legutóbbi önkormányzati iiLésen

megemlítette, hogy egyesek a testvér

városi kapcsoLatok megzavarásán fára
doznak. Mit értett ez aLatt?

- Gyakran az az érzésem, hogy vala
ki, vagy valakik módszeresen törek
szenek arra, hogy az erdélyi, nagyenyedi
városi kapcsolat ne a megfelelő meder
ben folyjon. Ezért a nyár folyamán a
jegyzővel látogatást tettünk az erdélyi
városban és elmondtam gondolataimat
az enyedi polgánnesternek is. Én to
vábbra is jó kapcsolatot kívánok ápolni
Gyomaendrőd minden testvérvárosával.

- ViszonyLagos csendben teLnek a

váLasztási cikLus napjai, hónapjai, de

azért CI háttérben foLynak aknamunkák

ön és csapata eLLen. Érzékeli ezt is?

A választásokat követően

Gyomaendrődön egy olyan képviselő

testület alakult, melynek több tagja már
korábban is képviselő-testületi tag volt.

Ezzel a testülettel együtt rudok dolgozni,
tennészetesen vannak olyan döntések,
amikor egyértelmű, hogy a másik
oldalon politizálók akadályozzák a dön
tés meghozatalát. Ilyen téma volt
például a békésiről a szarvasi kistér
séghez történő váltás, vagy például a
kötvénykibocsátás.

- Apropó, mi/yen eredményt hozott a
városnak az l miLLiárdos kötvénykibo
csátás?

- A kötvény kibocsátása óta eltelt
időszak, a hat hónap hozama 25 millió
forint. A kötvény összegébőJ eddig még
nem használt fel a város semmit. Hang
súlyozom a kötvény nem egyenlő a

hitellel. Egyébként már látható, hogya
kötvény kibocsátás nyereséges és célsze
rű lett volna az eredeti paraméterekkel
kibocsátani, tehát az J milliárdos és 10
év futamidejű kötvény helyett 2 milliár
dos és 20 éves kötvény jegyezni.

- Az eLmúlt két év aLatt mííködése
során nút tart legnagyobb ered

ménynek?

- Több apróbb, de jelentős ered
ményről tudok számot adni. Lényeges,
hogy a város intézményei működőké

pesek a Gyurcsány-komlány intézke
dései ellenére is. A vasúti korsze
rűsítésseI egyidőben elkészült a terve a
Fő úti vasúti aluljárónak, amely a koráb
bi tervekben még szóba sem került. Az
aluljáró megépítése a következő két
évben várható. Sikerült az elmúlt esz
tendőben a fürdő látogatottságát,
népszerűségét megemelni úgy, hogy
reális szükséggé vált egy fürdőbővítés,

egy élményfürdő és szálloda építése. Ez
a beruházás újabb munkahelyeket terem
thet. Mindemellett sikerült a figyelmet
ráirányítani az ipari parkra, ahol két
évvel ezelőtt csak két működő vál
lalkozás volt, jelenleg újabb 3 cég
berubázása van folyamatban. Új utak is

épültek a városban, idén pedig főként

uniós pénzből a Selyem út utolsó sza
kaszát is leaszfaltoztatjuk - mondta
végül Várfi András.

H.E.
,

Ujabb fürdőfejlesztési terv

H.E.

programok megrendezésére is alkalmas
lenne. A komplexum fűtését a mostani
földgáz helyett termálvízzel oldanák
meg, ezzel jelentősen csökkentve az

üzemeltetési költségeket. A mai kem
ping területén felépítendő köríves
kialakítású szálloda miatt a ligetben egy
új, lakókocsik fogadására is alkalmas
kempinget is kiépítenének.

Ez a fürdőberuházás 4 milliárd

forintba kerülne, ebből 2,4 milliárd

forint lenne a szállodaépítés költsége és

1,6 milliárd a fUrdőfejlesztés. A tervek
szerint a beruházás megtérülése kb. 10

év. A cég már befektetőkkel is tárgyalt.
Várfi András lapunl<nak elmondta,

hogy az elkövetkezendő időkben össze
hasonlítják a két fürdőfejlesztési tervet,
s ezután döntenek a beruházásróL

Szabados Krisztina a Liget Fürdő

igazgatója elmondta, hogy az Ybl
Tervező Kft. most bemutatott anyaga a

fürdő üzemeltetés szempontjából is

számára reálisabb és szimpatikusabb,
mint az Ap-prétor Kft. terve.

r

tanulmánytervét, most pedig az Ybl
Tervező Kft. elképzeléseit láthatták a
képviselők.

A cég szakembere elmondta, hogya
terveket úgy készítették el, hogy a Liget
Gyógyfürdő liget jellege megmaradjon.
Koncepciójuk az volt, hogy egy olyan
három részből álló egységes fürdőt épít

senek, amely kü
lön, szakaszolha

tóan is felépít
=====.-=....::::....::::.....::::.....::':.. ,,-=.....~... hető. A fürdővel

,. egybeépített-- ':" ..
--~-':.l f szállodarészt, az

,;: ,_'_- új élményfür-

dőrészt és a meg
lévő gyógyászati
és uszoda épüle
tet egy föld alatti
folyosóval köt-

nék össze.
Átalakítanák

a jelenlegi tan-
~ d' l"."<"""'. me encet o yan

...............................................................................
úszómedencévé,

amely verseny-
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Az Ybl Tervező Kft. ismertette
fürdőfejlesztési elképzeléseit a

képviselő-testület augusztus 28-i ülésén.
Ismeretes, hogy az önkonnányzat két
céget is megbízott a Liget Gyógyfürdő

fej lesztési elképzeléseinek, fej leszté
seinek terveinek elkészítésével. Nyár
elején az Ap-prétor Kft. mutatta be
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Sok a szemét, kevés a kuka
Dr. Kovács távcsövön figyelte a permetező repülőt

Már Gyomán is kipróbálhatja
a jade köves masszázságy
egyedülálló hatásait!

Üvegezés
képkeretezés

kisebb asztalosmunkák!
Házhoz is megyünk!
Gyoma, Fő út 187. sz.

(a Bethlen Kollégiummal szemben)

Vezető tavaszi-nyári

SHOll papucsok
széles választékban!

Egészségügyi végzettséggel
rendelkező alkalmazottat keresünk'

Érd. személyesen az üzletben vagy telefonon:

Gyomaendrőd, Kossuth u. 8.
Telefon: 66/280-258

-masszázs

-akupresszúra

-fényterápia

-hőterápia

-kristályterápia '-----_---.L ------l

SZálllOS betegségre hatékonyan
alkalmazható!
Bejelentkezés: 20/360-2025
5500 Gyomaendrőd, Semmelweis utca 4.
AFÜRDÖVELSZEMBEN

Az augusztusban tapasztalható
rendkívüli szúnyoginvázióval
kapcsolatban dr. Kovács Béla
képviselő kéli szót az ülésen, s e
téma kapcsán elmondta, hogy ő

minden repülőgépes szúnyogirtás
nál előkapja távcsövét és nyomon
követi a permetező repülőgép

útját. Azt mondja,jó kukkerja van!
Legutóbb belenézett távcsövébe,
amelyen azt is látni lehet - mint
mondta - hogy a pilóta borotválko
zott-e, vagy sem, de most azt látta,
hogy a repülőgép nem szór sem
mit, csak egyfajta gyakor
lórepülést végez...

Szúnyoginvázió

ladékgyűjtő tartály a városban, más
részt valószínűleg ritkán ürítik azokat.
Ezért fordulhat elő, hogy a lakók teli
gyűjtőládák mellé ralzják a kihordott
műanyagot, papírt és üveget.

Izsó Csaba képviselő, a
városüzemeltető bizottság elnöke
elmondta, hogy még ezen az őszön

meg kell oldani a szelektív hulladék
gyűjtők számának növelését, a bel
területen keletkező zöldhulladékok
elhelyezését és komposztálását, és a
külterületi szemét összegyűjtését és
elszállítását.

A képviselő-testület módosította a
szemétszállítással kapcsolatos ren
deletét. Eszerint május l. és október
30. között havonta két alkalommal,
november I. és április 30. között
havonta egyszer minden ingatlantulaj
donos köteles üríttetni a kukáját, azaz
igénybevenni a szemételszállítást.

Várfi András a hulladékszállítással
kapcsolatban elmondta: nem fogadható
el az a vélemény, hogy azért sza
porodik a városban a szemét, mert
bevezettük a szemétszállítási díjat. A
polgármester szerint a díj összege ked
vező, s valóban csak akkor fizet a
lakos, ha a szolgáltatást,a szemétszál
lítást igénybe veszi.

- Vannak városok, ahol jóval jelen
tősebb kukadíjat vetettek ki - mondta a
polgármester.

A témával kapcsolatban több
képviselő IS felszólalt. Czibulka
György például a lakótelepen élőket

ostorozta, akik közül többen a szelek
tív hulladékgyűjtő szigetek mellé
viszik ki a dinnyehéjat és egyéb
rothadó, büdös ételmaradékukat.

Dr. Kovács Béla képviselő

nebezményezte, hogya Hármas-Körös
gátján, a Torzsási-holtág felé, a
kilátó nál évek óta több mázsányi
szemét rohad a természetvédelmi
területen. Több képviselő kifogásolta,
hogy egyrészt kevés a szelektív hul-

Munkásszállók városa lettünk
Nem panaszkodhattak idén a

gyomaendrődi szállásadók. A Mezőtúr

és Gyomaendrőd között folyó vasútkor
szerűsítés és a vasúti híd átépítése,
valamint a Dévaványa határában folyó

gázkutató fúrások több száz vidéki

munkást hoztak városunkba. A munká

sok elszállásolásáért több panzió és szál
loda is harcba indult.

Így fordulhatott elő, hogya korábban
elegánsnak mondott panziókból, szál
lodákból ezen a nyáron munkásszálló
lett. Egy-két panzió lépcsőjén esténként
megfáradt, sörüket kortyolgató,
félmeztelen embereket láthattunk, míg a

fejük: fölött az erkélyen kimosott
munkásruhákat és gatyákat lengetett a
forró nyári szél. Az önkormányzat
augusztusban körútra küldte a vendégel
lenőreit, hogy térképezzék fel, hol,
melyik szálláshelyen, melyik magáll

házban hány dolgozónak adnak ágyat. A

szállásadóknak ugyanis nemcsak a turis
ták, hanem a munl<ások után is fizetni
kell az idegenforgalmi adót.

Dr. Csorba Csaba jegyző ezzel kap
csolatban lapunknak elmondta, idegen
forgalmi adót csak az avendégmunkás
fizet, aki nem Gyomaendrőd területén
végez munkát.

Kerttulajdonosok
figyelem!
Tűzifavágást,

veszélyes és egyéb fák kivágását,
metszést, továbbá

fűnyírást, kaszálást, rotálást,

telkek gondozását,
elhanyagolt kertek és porták

rendbetéleiéI vállalom!

KISTRAKTORRAL KERTSZÁNTÁS!
Hermann Mihály
20/388-22-63
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~Stancolt és hQr.'
hagyományos """...........,. .....

papírdoboz
gyártása, szitázás.

Stancforma,
szitaforma készítés!
Üzem mobil: 20/523-2787
Iroda 20/428-7030
Ügyvezető: 20/9142-122
Telefon/fax 66/282-095

Gyomaendrőd,

Ipartelep u. 1/1.

Árkedvezményt és
ajándékot adunk
minden 4000 Ft feletti

vásárlónknak!
- papír és írószer
. nyomtatványok
- nyomtatópatronok
-ajándék, játék, illatszer

Fényképes, egyedi
bögrék kedvenc

fotójával, szöveggel!
Szülínapra, névnapra,

anyák napjára!
Fénymásolás, spirálozás,

iratfüzés!

MAZSI PAPíR
íRÓSZER

Gyomaendrőd, Kossuth u. 34.

AUTÓSOK
FIGYELEM!

Környezetvédelmi
zöldkártya!
- Környezetvédelmi

állapotfelmérés

- Számítógépes

futóműbeállitás

- Járműdiagnosztika
- Hibakód-olvasás

Varga Béla,
autószerelő mester
Gyomaendrőd, Csokonai u. 37.
Telefon:
66/610-650
30/289·6465

Szó-Beszéd

Lezuhant arepülőgép
A gyomaendrődi Öregszőlőben lévő repülőtér

ről augusztus 20-án, szerdán délután 3 óra körül
próbált felszállni az a CORA típusú ultrakönnyű

repülőgép (UL), amely mintegy 4 méter magasról
a földnek csapódott. A járművet vezető Gózan
Sándor és utasa könnyű sérülést szenvedett.

A balesetek szakmai vizsgálatát végző

Közlekedésbiztonsági Szervezet szóvivője, Bajkó
Erika a beol.hu-nak elmondta, ebben a UL-gép
ben az utasok súlya összesen legfeljebb 120 kiló
lehet, a gyomaendrődi esetben pedig - infonná
cióik szerint - 170 kiló volt. Az össztömeg a gép
pel, üzemanyaggal és emberekkel együtt nem
haladhatja meg a 450 kilogrammot. Ehhez
igazítják a motorok teljesítményét.

Gózan Sándor lapunl<nak elmondta, hogy 25
éve repül, előbb mint vitorlázó repülő, majd 10
éve motoros géppel is.

- A balesetben közrejátszott a túlsúly mellett
az is, hogy kánikulában hígabb a levegő, így a
felemelkedéshez nagyobb erő kell. Jelentősen

megváltozott ugyanis az utóbbi években a mi
környezetünkben is a klíma, sokkal forróbbak a
nyarak, emiatt felmelegszik a levegő és még
megfelelő motorteljesítmény mellett is előfordul

hat, hogy fel- és leszállásnál a repülőgép átesik,
azaz a gép számy- vagy farokirányba zuhan le. Ez
történt az én esetemben is. A baleset előtt 15
perce szálltam le egy sétarepülés után, és ennek a
forró levegőnek a hatását akkor még nem lehetett
érezni - mondta a pilóta.

Megszűnika tüdőszűrés
Városunkban évek óta, külön a gyomai és

külön az endrődi városrészen évente két alkalom
mal került sor a lakosság tüdőszürő vizsgálatára,
melyet a Pándy Kálmán Kórház szolgálata
végzett. Idén a gyomai városrészben augusztus
12-től szeptember 5-ig került volna sor a
tüdőszűrésre, ám a tüdőszűrő szolgálat vezetője,

Rácz Péter arról tájékoztatta a várost, hogy Békés
megyében megszűnk a mozgó tüdőszürés, mivel
az ÁNTSZ ezentúl nem rendeli azt el, így az előre

jelzett vizsgálatok is elmaradnak. A képviselő

testület felkérte dr. Torma Éva városi főorvost,

hogy járjon el a tüdőszürések újbóli beindítása
érdekében.

Jelenleg a magyarság Európa legkizsákmányoltabb,
legelbutítottabb, legszétszóratottabb népe. Ezt nem a
franciák, románok, amerikaiak tették velünk, hanem a
saját politikai és szellemi elitünk, amelyik elprivatizálta
az iskolarendszert, egészségügyet és a nemzeti öntudatot.

(Raffay Emő történész)

2008. szeptember

Útépítés uniós pénzből
Gyomaendrőd Önkormányzata pá

lyázatot nyújtott be a Dél-alföldi

Operatív Program pályázati felhívási

között meghirdetett önkormányzati és

állami tulajdonú belterületi, valamint

önkormányzati külterületi közutak

fejlesztése című pályázati felhívásra, a

Selyem út elmaradt szakaszának

kiépítésére.

A pályázat kedvező elbírálásban

részesült, a kivitelezés szeptember

hónapban megkezdődik.

Az Európai Unió támogatásával

történő útépítés a Kulich Gyula utca és

az Ipartelep utca között történik meg,

mintegy 325 méter hosszban. A

beruházás tervezett összes költsége 46

millió 277 ezer Ft, melyhez az Európai

Unió 39 milliós támogatást nyújt. A

fennmaradó összeget Gyomaendrőd a

2008. évi költségvetéséből biztosítja.

A közbeszerzési eljárás már lezaj

lott, folyamatban van a szerződés

megkötése. Az útépítést a Vegyépszer

Zrt. nyerte, ez a cég vállalta a legala

csonyabb összegért az útépítést.

Virágos díjak
Megszületett a Tisztább, ápoltabb

Gyomaendrődért környezetszépi tő
verseny eredménye. A harmadik alka
lommal meghirdetett verseny
díjazására 300 ezer forintot fordított az
önkonnányzat.

A családi házak előtti legszebb virá
gos közterület kategóriában Tóth
Gáborné, a házak előtti legszebb virá
goskert kategóriában Szujó Zoltán lett
az első, a legszebb virágos homlokzatú

háznak pedig Dúzs Károly otthona
találtatott.

A társasházak között aKolmann
telepi társasház, a Fő u. 173-179.
számú ház, az oktatási-nevelési
intézmények között a Selyem úti
óvoda, a szociális intézmények között
a Szent Imre Idősek Otthona, a vál
lalkozók sorában Szúnyog Attila lett az
első.

A különleges belső kertek kategória
nyertese Hanyecz Lászlóné. Külön

díjat a Refonnátus Szeretetotthon és
Nagy Pálné kapott.



Alekszandr Szolzsenyicin

..
Uzem· avar

dudaszóval és szirénával...

Szolzsenyicin a kommunistákról
"A kommunistánál kártékonyabb és veszélyesebb

embertípust még nem produkált a történelem. Cinizmusuk,
szemtelenségük, hataloméhségük, gátlástalanságuk, rom
bolási hajlamuk, kultúra - és szellemellenességük elképzel
hetetlen minden más normális, azaz nem kommunista
ember számára. A kommunista nem ismeri a szégyent, az
emberi méltóságot, és fogalma sincs arról, amit a
keresztény etika így nevez: lelkiismeret. A kommunista
eltorzult lélek. Egészséges szellemű európai ember nem
lehet kommunista! Nincs olyan vastag bőrt igénylő

hazugság, amit egy kommunista szemrebbenés nélkül ki
nem mondana..."

2008. szeptember

Újabb zajforrással gyara
podott az egyébként is zajos Fő

út. Bár a város vezetése igyekszik
minden régi és új céget az ipari
park területére terelni, mégis van
nak esetek, amikor az önkor
mányzat hozzájárulásával nyit
nak üzemeket a lakóövezetekben.

Így történt ez most is, amikor
a Fő út 140/2. alatt az egykori
iskola-, és óvoda épületben asz
talosüzemet nyitott egy Balog
Tamás nevű vállalkozó.

Az üzem és a dolgozók olyan
zajt csináltak maguk körül, hogy
mindez feltűnt a környéken
lakóknak. Kora hajnaltól késő

estig hangosan szólt a kompress
zor, a nyitott ablakok mögött
kopácsoló do 19ozók ord ibá lva
beszélgettek egymással, a
távirányítású kaput kífelé és
befelé menet is már hajnal 5
órakor, illetve éjjel hangos
dudaszóval nyittatták ki a jár
művel közlekedő alkalmazottak.

A riasztóberendezés szirénája
rendszeresen bekapcsol vagy haj
nalban, vagy éjszaka, de néha
napközben is. Lehet, hogy az
elektromos berendezést szerelték
be rosszul, arra a környéken
lakók nem is gondolnak, hogy
valamiféle bosszútól vezérelve
zaklatják ezzel is az üzem mellett
élő polgárokat.

Szó-Beszéd

Történt ugyanis, hogy az
egyik szomszédos lakó próbált
beszélni az ott dolgozókkal, sőt

Balog Tamással, a cég ügyveze
tőjével is, de - mint panaszolta 
nagyon lekezelően bántak vele.

Ezt követően a lakó panasszal
élt a város jegyzőjénél, majd
augusztus ll-én tíz érintett
környékbeli lakó aláírásával til
takozott a jegyzőnél az üzem
működésére. Ekkor derült ki,
hogy a Balog-féle üzemnek nincs
is meg a törvényben előírt telep
hely-engedélye. Nosza, az
üzemet bezáratták, pontosabban a
telephely-engedély beszerzéséig
megtiltotta a városháza a munkák
folytatását.

Dr. Csorba Csaba, jegyző

szerint azóta nem dolgoznak az
épületben, s ezt a közterületfelü
gyelő és a rendőrség is ellenőrzi.

Telephely-engedélyt az ille
tékes szakhatóságok ellenőrzését

követően fog kapni a cég. Bár a
munkát addig megtiltotta a
hatóság, mégis reggelente bejár
nak a dolgozók az épületbe.

Dr. Csorba Csaba jegyző

szerint az üzemmel egyébként
nem lenne semmi gond, a bajt az
ügyvezető, Balog Tamás emberi,
magatartásbeli problémái okoz
zák.

H.E.

Juhász Sándor
emlékére

Ha estefelé már a korai kapuzárás után
érkeztünk Juhász Sanyi bátyámhoz a Gyóni
Géza utca 2J-be, akkor bizony ker/tésen
kellett bemászni, ami nem volt veszélytelen
mutatványavasrudas. lándzsás kerítés tete
jén. Persze egy idő után ez a jelenség már a
szomszédoknak is megszokottá vált. Azután
az alsókonyha durván gyalult ajtaján kellett
diíbögni, mert Sanyi bácsi hallókésziiféke
vagy rossz volt, vagy nem volt benne elem...

- Jövök már jövök! - hangzott l11Índig
ugyanúgy. Kattogtak nyitásk.or a zárak és az
egyéb titkos védelmi apparátusok, azután
ott állt a kis öreg 90 éven túlmadársúllyal.
l1úndig a kezében tartva az ötven centis
pájszert. ..

- Na megjöttek az elveszettek I Gyertek
be!

Leültünk a hokedlíre, vagy a sezlonyra
és beszélgettünk nagyokat. Legutóbb
lemondóan azt mondta: abbahagyom l Abba
énl

- Mert?
- Képzeld a múltkor az egyik szobrom

bal lábfeje szélesebb lett, núnt a jobb.
Összenyomtam az agyaglábat, hátrébb
mentem, megnéztem, de úgy sem volt jól
Aztán megszámoltam a lábujja/wt: egy.
kettő, három, négy, öt. Számolom a másik
láb ujjait: egy, kettő, három, négy, öt, HATt

Akkor még deríís volt és jó hangulatú.
Most aztán tényleg abbahagyta a for
mázást, az agyag gyúrását, a szobrok
alkotását,

Csak. egy valakit nem várt pajszerre!,
nem félt tőle, igaz, nem is nyitott neki ajtót,
mert tudta, hogy ha eljön, átjut az núnden
záron és kulcslyukon. Talán még koccintot
tak is egyet, mielőtt odaadta magát cl

Halálnak és az meg szelíden átvezette Sanyi
bácsit az örök szobrászok világába. Juhász
Sándor itteni élete 98 év volt.

Cs. Nagy Lajos

Új turisztikai weblap
www.cipcirip.hu
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ASzó-Be zéd gazdahírei GAZDA KISÁRUHÁZ
Tekintse meg akandalló, kályha

és tűzhely választékunkat!

- Őszi virághagymák (tulipán, jácint,
krókusz és sok más egyéb)
- Háztartási fa- és fémlétrák valamint
többrészes alulétrák nagy választék
ban
- Szüretelőkádak, rekeszek,
műanyag hordók és ballonak többféle
méretben kaphatók
- Drótfonatok, műanyagrácsok,
kerítésdrótok, huzalok és huzalszegek
és fóliák
- Benzines és elektromos fűnyíró k
és rotációs kapák, láncfűrészek,

merülő és kerti szivattyúk
-Munkavédelmi eszközök (cipők,

védőkesztyűk, gumicsizm ák,
esőruhák) széles választékban!

Várjuk kedves vásárlóinkat!

Gyomaendrőd, Pásztor u. 39.
Telefon: 66/386-359

Körösi Weekend
Horgász-, hobby-, és kempingszaküzlet

HORGÁSZFELSZERELÉSEK
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

lakosságnál hanem a mezőgazdaságban is
jelentős többletkiadást jelent, úgymint a
felhasznált kémiai anyagok árainál,
valamint a terményszárításánál is.

Megtörtént az elmúlt évek legered
ményesebb nyári betakaritása. Az időjárás

többször megállította az aratási munkát,
ezért eléggé elhúzódott, emiatt aminőségi
romlás is bekövetkezett a búzánál. Azt
lehet megállapítani, hogy minden
növénynél rekordtermés született Gyoma
endrőd határában. Az esők következtében
az őszi betakarítású növények is biztató
eredményt mutatnak.

A kiváló termés miatt a felvásárlási
árak a tavalyinak felére, harmadára estek

le, ha egyáltalán van vevő, mert jelenleg
országosan és helyileg pang agabonapiac.

Egyedül a malmok vásároltak minőségi

búzát 3800-4000 forintért. Jelenleg ezek is

megteltek. Külföldön, ahol elkeIne a
magyar búza az ár miatt nem versenyképes
az ukrán gabonával szemben. A
gabonaexportot jelentősen befolyásolja,
hogy I<ukoricából is jó termés várható, ez
lenyomja a kiviteli lehetőségeket. A
kereskedők még alacsonyabb fel vásárlási
árat akarnak kikényszeríteni és nem lesz
jobb a helyzet a kukoricánál sem, sőt a
napraforgó árát is szorítják lefelé. Kérdés,

hogy meddig bírják a termelők ezt az idegi
megpróbáltatást, vagy az almablokádhoz

hasonló módszert kövessenek?

Hunya Elek

Állatorvosi Rendelő és Dr. Bubó Állatpatika
- Vényre és vény nélkül kapható gyógyszerek, baromfi vakcinák
- Takarmánykiegészítők, vitaminok
- Fertőtlenítő szerek
- Minőségi kutya-, és macskatápok (Eukanuba Hill's, Royal Canin)
- "Pet Shop" óriási választékkal:
- Pórázak, nyakörvek, hámok, gumi és plüssjátékok, boxok, fekhelyek,
- Papagáj és rágcsáló kiegészítők, kozmetikai szerek, etető és itató tálkák

Aktuális ajánlatunk:
- Bolha és kullancsirtó szerek nagy választékban
- Légyirtószerek, patkányirtószerek
- Baromfi vakcina (Gumboro)
- Ásványi kiegészítők

Nyitva tartás:
Hétfő, szerda, péntek: 9-11, 16-19 -- kedd, csütörtök, szombat: 9-11
Sürgős esetben is elérhető telefonszám:
- Markos Csaba Telefon: 30/55-900-09, E-maii: markoscsaba@anet.hu

Új szolgáltatás: Röntgen-diagnosztika
- Dr. Kreisz Ágnes, Mezőberény, Madách u. 1O/a.
E-maii: kreiszagnes@anet.hu Telefon: 30/206-5050

Önálló gondolatunk nmcs, de
Brüsszellel nem érti.ink egyef)1 Agrárviták

vannak az Unió és Magyarország között. A
szakminisztérium növekedésre építő

elképzelésével szemben az unió
csökkenteni, majd megszüntetni akarja a
nagyobb méreti.í gazdaságok támogatását
és a gabona intervenciós felvásárlását. Az
így felszabaduló pénzeket vidékfej
lesztésre, fogyasztás emelésre használná
fel Brüsszel.

Ezen közben a hazai mezőgazdaságban
a szegénygazdálkodás következtében
dúlnak a különböző "háborúk": eper,
málna, dinnye, várható a gabona és szőlő

háború, mert nincs racionális agrárpolitika,
nincs piacpolitika, a termelőket és
fogyasztókat védő stratégiai

A kiskereskedelemben a hazai termelők

piaci helyzetét romboUák olyan külföldi

szállítmányok, amelyek a magyar
minőségi előírásoknak nem felelnek meg,
illegális módon vagy számla nélkül
érkeznek az országba.

A nagy átverések kategóriájába
tartozik, hogy politika ígérete szerint nem
lesz gázáremelés, ezt hangosan ígérgették
jeles politikusaink. Ezzel szemben
gázársokk előtt állunk egyrészt azért, mert
kőolaj árát követő a gáz ára és az olaj ára
erőteljesen növekszik, másrészt 2009.
júliusra már teljes piacnyitást tervez a

kODnány és ez sem fogja csökkenteni a

földgázarat. Mindez nemcsak a
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A Magyar Közút Kht. Békés
Megyei Igazgatósága tájékoztatja a
közlekedőket, hogy a 4232. jeW
Körösladány Gyomaendrődöt

összekötő út Körösladány felőli sza
kaszán útburkolat felújítási munkák
miatt augusztus 27. és október 24.
között teljes útzárat vezet be. Az igaz
gatóság kéri a jármlívek vezetőit, hogy
a jelzett időszakban a Gyomaendrőd 
Dévaványa - Körösladány útvonalat
vegyék igénybe.

Családi Vasárnap
a Dreher Söröző-Étteremben

Szeptember 7. Orjaleves csigatésztá-
val. Szezámmagos csirkemell, bur-
gonyapüré. Uborkasaláta. Mézes krémes

Szeptember 14. Magyaros zöldborsó
leves. Grillezett pulykajava, sajtmártás,
párolt rizs. Meggyes piskóta.

Szeptember 21. Vaníliás körteleves.
Marha lábszárpörkölt, vajas galuska.
Kovászos uborka. Túrógombóc.

Szeptember 28. Babgulyás füstölt
csülökkel. Rántott csirkecomb, petrezsely
mes burgonya, párolt zöldség. Szőlős

krémes.

Szeretettel várjuk kedves
vendégeinket!

Telefon/fax:66/386-444

880 Ft/adag

Étkezési utalványokat elfogadunk l

Watt Villamossági Bolt
• Villanyszerelési anyagok
• Izzók, energiatakarékos izzók
• Háztartási gépek
• Háztartási gépek alkatrészei

• Kéziszerszámok
• Barkácsgépek

Watt Villamosság
Gyomaendrőd,

Főút214.

Augusztus 16-án a jubileumi X.
Gyomaendrődi Nemzetközi Halfőző

Verseny tiszai-körösi halászlé
kategóriájába az első három helyezett
közé két gyomendrődi is bekerült. Az
első helyet a bajai dr. Novics György
szerezte meg száz ponttal, így ő lett a
verseny abszolút győztese is. Tőle

mindössze két ponttal maradt el Jenei
László és hárommal ifjú Oskó Sándor.

Mivel egy versenyző több
kategóriában is indulhatott, összesen 68
an 89 ételt készítettek. A legtöbben, 46
an tiszai-körösi jellegű halászlevet
[őztek, dunai jellegűt tízen készítettek,
közülük a zsűri a legfinomabbnak a
mohácsi Kopeti Magdolnáét találta.

Az egyéb kategóriában 27-en 33
ételt vittek a zsűri elé, itt az első

helyezést Mészáros Pál érte el
Cibakházáról füstölt harcsafiléjével
rucolla salátaágyon.

A X. nemzetközi halfőzőverseny

zsűrijének elnöke dr. Csoma Antal
lapunknak elmondta, hogy a rendezvény
összességében méltó volt a IO-es
számhoz.

- Nemcsak azért, mert idén volt a
legtöbb versenyző, szám szerint 68, és
idén főzték a legtöbb halételt, 89-et,
hanem mert az elmúlt években a főzők, a
szakácsok felkészültsége is sokat javult.
Ma már komolyan készülnek a
gyomaendrődi versenyre, az előtte lévő

hónapokban többször is megfőzik a
versenyre szánt ételt, amit a barátoldcal,
rokonokkal előre zsűriztetnek. A
versenyzők újabb és újabb halételeklcel is

András Emil nagyenyedi versenyző

készülnek, hogy az egyéb halétel
kategóriában érmeket szerezzenelc.
Persze ezekbe a kísérletezésekbe olykor
becsúszik némi hiba, de ez így van rend
jén, hiszen, ha míndenki tökéletes ízeket
komponálna, akkor holtverseny alakulna
ki. A zsűri megállapítása szerint sokat
javult a minőség, ám akadtak olyan
ételek is, amelyek hagytak némi kívánni
valót maguk után. Számomra is meglepő

volt, hogy egy Duna-menti, bajai
versenyző nyerte az első díjat a Tiszai
Körösi halászlé kategóriában - mondta
lapunknak dr. Csoma Antal a zsűri

elnöke.
Az elmúlt évek során egyre több

helyről érkeztek versenyzők a
gyomaendrődi halfőzésre. Idén a helybe
lieken illetve a Békés megyeieken kívül
Budapestről, Bajáról, Mohácsról,
Nyíregyházáról, Dégről, Abonyból, sőt

Szlovákiából, Erdélyből, Lengyel
országból is érkeztek halfőzők. Idén
először tengerentúlról, Kanadából is volt
hal főző csapat. A Gyomaendrődön

tartózkodó Ottawai Magyar Kórus férfi
tagjai ragadtak fakanalat és szálltak be a
halászlé főzésbe.

Dr. Csoma Antal elmondta még, hogy
a verseny szervezése, lebonyolítása az
elmúlt évekllez képest sokat javult.

- Nem volt haszontalan és ered
ménytelen kezdeményezés Tímár János
vendéglős részéről, hogy IO évvel ezelőtt

elindította a gyomaendrődi hal főző
versenyt. Hagyományt teremtett ezzel 
mondta végül dr. Csoma Antal.

H. E.

Jenei László



Az ottawai kórus Gyomaendrodön

Az Ottawai Magyar Kórus a Hárs Hotel előtt

A kórus augusztus IS-én tartott nagysikerű koncertet

A református templomban a Gyomaendrődi Zenebarátok Kórusával
kö:::>sen lépett fel a kanadai kórus

Az Ottawai Magyar Kórus augusztus 14-31. között
Magyarországon és Szlovákiában vendégszerepelt. A
kanadai fővárosban élő magyarokból alakult, 16 éve
fennálló kamarakórus harmadik magyarországi útja ez,
melyet a lelkes tagság önerőből fedez. Nyolc alkalom
malléptek fel különböző városokban és ingyenes hang
versenyeiket magyar kóruso kkal közösen adták.

A gyomai református templomban augusztus lS
én este az Ottawai Magyar Kórus adott nagysikerű

műsort a Gyomaendrődi Zenebarátok Kamarakóru
sával közösen, illetve bemutatkozott a Városi Alap
fokú Művészetoktatási Intézmény több növendéke is.

Az Ottawai Magyar Kórus 1992-ban alakult,
kezdetektől vezetője Finta Beatrix, aki a Liszt Ferenc
Zeneművészeti Főiskola karvezetés szakán végzett, és
férjével együtt 1982-ben emigrált. A 26 tagú vegyeskar
műsorát főleg egyházi művek és népdalfeJdolgozások
alkotják. Először a millennium évében, 2000-ben jár
tak Magyarországon, az együttes most harmadik alka
lommal Játogatott haza, ezennel a Felvidékre is
elmentek, többek között a kassai dómban is énekeltek.

A mostani, harmadik magyarországi útjuk első

állomása Gyomaendrőd volt. A Békés megyei városba
még múlt év őszén Hornok Ernő újságíró hívta meg az
együttest. Hornok Ernő az erdélyi aranybányászatról
és a Verespatakról szóló képkiállításával járt több
kanadai városban, köztük az Ottawai Magyar Házban.
Innen tehát az ismeretség, s a meghívást Gyomaendrőd
városvezetése is felkarolta. Az együttes tagjait gyoma
endrődi tartózkodásuk alkalmából fogadta a város pol
gármestere Várfi András. Az ottawai vendégek meg
ismerkedhettek Gyomaendrőd nevezetességeiveJ, kipi
henhették az Ú~ :áradalmait a Liget Gyógyfürdóben és
a Hármas-Körös partján.

Az ünnepi koncertet követő napon rendezték meg a
városban a X. Nemzetközi Halfőző Versenyt, melyen a
hazai szakácsokon kivül Gyomaendrőd erdélyi, lengyel
testvérvárosainak csapatain kívül az ottawai kórus
főzőmesterei is részt vettek. A délutáni eredményhirde
tésen derült ki, hogy a kanadai magyarok által készített
tiszai-körösi halászlé bronzérmes Jett, s emellett egy
különdíjjal is jutalmazták a csapatot.

A Kanadából érkezett kórus fogadásáért,
vendéglátásáért a szervezó'k köszönetet

mondanak a Hárs Termál Hotelnek. a Körös
Étteremnek, a Liget Söröző-Étterenmek,

a Sörkert Fogadónak, a Körösmenti
Néptáncegyüttesnek és a Gyomaendrődi

Zenebarátok Kórusának, \'alamint
Gyomaendrőd Város Önkormányzatának!

Az Ottawai Kórus bronzérmes halászlevet főzött az
augusztus 16-i halfőzőversenyen
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.Július ll-én Békésc:ahán az
Evangélikus Templomh.m Európai

horlovagokat avatott az I:urópai
Borlova rend. melynek ta jai má.·
nap G~omacndrődre.Tím 'r Jáno

'endégléijébe is clláto 'attak.
Tímár János g. éhként mint

Európai borlm·a a d 'I-alfóldi
le át mashall-ja. bortanác o a.
Képünk az 'rkczf p rceib n

ké zült.

Sándor Service Kft.
5310 Kisújszallas, Deak F.u.69-75.Tel. 59/321-134, Fax 59/322-300
E-maii: fsando[@majl,exteroet.hu Honlap: Www fordsando[servjce hu

A falinaptár kapható októbertól a Szó-Beszéd szerkesztőségében, valamint a
gyomaendrődi papírboltokban !

Dí ZNÖVÉNY
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
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Viharsarok Kupa a Körösön · biztos hazai győzelem
Július l2-l3-án a Békés megyei

kajak-kenu szakosztályok sorában
Szarvas és Békésszentandrás után
Gyomaendrőd volt a soros, hogy
megrendezze hagyományos kajak-kenu
versenyét. A Viharsarok-kupa pont
versenyében a házigazda Körös Kajak
SE Gyomaendrőd végzett az élen. Az
eseményen hat egyesület vett részt és
csaknem ötven versenyszámban hir
del1ek győztest.

Békés megyei győztesek. Felnőtt

férfialc K-l, 200 m: Fazekas Nándor
(Szarvas). K-l, 500 m: Dobi István
(Békés). K-l, 1000 m: Kiss Csaba
(Gyomaendrőd). K-l, 10000 m:
Pau1csik Balázs (Békés). K-2, 500 m:
Huszár Levente, Kovács Attila (Szar
vas, Békés). K-2, 1000 m: Kovács
Attila, Huszár Levente (Békés,
Szarvas).

Ifjúságiak. K-l, 500 m: Fazekas
Nándor. K-l, 1000 m: Paulcsik Balázs
(Békés). Fiúk. Serdülők. K-l, 1000 m:
Kiss Csaba. K-2, 1000 m: Kiss
Csaba, Nyemcsok Máté (Gyomaend
rőd, Szarvas). V-VI. kcs. K-l, 500 m:
Litauszki Tibor (Gyomaendrőd).K
2, 500 m: Gyarmati Balázs,
Litauszki Tibor (Gyomaendrőd). V.
kcs. K-l, 1000 m: Gyarmati Balázs.
K-2, 1000 m: Gyarmati Balázs,
Litauszki Tibor. K-2, 4000 m: Bogár
Gábor, Váncsodi Norbert (Szarvas).
Kölyök. IV kcs. K-l, 1000 m: Tótka
Sándor (Gyomaendrőd). K-2, 1000
m: Gellai Tamás, Tótka Sándor
(Gyomaendrőd). III-IV. kcs. K-l,
4000 m: Tótka Sándor. III. kcs. MK
1, 4000 m: Bukovszki Péter
(Gyomaendrőd).

Gyennek. II. kcs. MK-l, 2000 m:
Sztankovics Tamás (Szarvas). MK-l,
4x300 m-es váltó: Csipai Tamás,
Szrnka Zoltán, Krizsánszki Márk,
Sztankovics Tamás (Szarvas). I-II.
kcs. MK-2, 2000 m: Csipai Tamás,
Szmka Zoltán (Szarvas). L kcs. MK-l,
2000 m: Kiszely Tamás (Szarvas).
Szabadidős. Gyermek. L kcs. MK-l,
500 m: Farkas Sándor (Gyomaend
rőd). Előkészítő. MK-l, 500 m, l.
döntő: Kovács László (Békés). MK-l,
500 m, 2. döntő: Zvara Tibor
(Szarvas).

Ifjúsági női. K-l, 1000 m: Mózes
Ildikó (Békés).

Leányole Kölyök. IV kcs. K-l,
4000 m: Fazekas Dóra (Szarvas). K-2,
1000 m: Fazekas Dóra, Kéri Virág
(Szarvas, Gyomaendrőd).K-2, 4000
m: Ágoston Kata, Spanyiel Fruzsina
(Gyomaendrőd,SZVSI). III. kcs. K
1,4000 m: Fazekas Györgyi (Szarvas).
MK-l, 4000 m: Rákosfalvi Dóra
(Gyomaendrőd).

Gyennek.. I-II. kcs. MK-2, 2000
m: Litauszki Gréta, Bela Lili
(Gyomaendrőd). I. kcs. MK-l, 2000
m: Varga Anita (Szarvas). Szabadidős.

III. kcs. MK-l, 500 m: Ágoston
Boróka (Gyomaendrőd).II. kcs. MK
l, 2000 m: Hercegh Anita
(Békésszentandrás). I. kcs. MK-l, 500
m: Hanyecz Gitta (Gyomaendrőd).

Mix kölyök MK-l, 3x200 m:
Bukovszki Péter, Baráth Bernát,
Rákosfalvi Dóra (Gyomaendrőd).

Az idei Viharsarok Kupát a
házigazda GyomaendrődiKörös Kajak
SE nyerte 366 ponttal, akik csaknem
kilencven ponttal előzték meg a 281
pontot gyüjtő békésieket. A pontver
seny harmadik helyét a szarvasiak
szerezték meg, akik 216 pontot
gyüjtöttek a viadalon. A békésszent
andrási Hunyadi Mátyás Kajak-kenu
Klub 84 ponttal az ötödik helyen
végzett.

Ver o B"ztosítási
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:

Gyomaendrőd,

Madách u. 2/2.
Telefon:

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

PVC 700 Ft/m2 ártól,
1-4 méter szélességben l

TAPÉTA 500 Ft/tekercs ártól
kapható l

A PVC házhozszállítása megoldhatól
Gellai Miklós· Gyomaendrőd, Fő út 29.

Telefon: 66/285-392
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Képviselőj keriilet~k

Fehér
megye

A Fehér megyei választókör
zetekben induló RMDSZ-es jelöltek
jelentkezési határidej ét szeptember
elsej éig halasztották, értesí tett Kerekes
Hajnal ügyvezető elnöle

- Ami bennünket nagyon zavar,
hogy Torockót elveszítettük, ugyanis a
mócvidék választókörzetéhez csatol
ták, Abrudbányához tartozik, ami szá
munkra nagyon kemény érvágás 
háborgott Kerekes Hajnal. A
nagyenyedi körzet szempontjából,
mely egyébként is a legnépesebb ma
gyarlakta körzet - 160/0-körüli 
Torockó és Torockószentgyörgy
elvesztése l OOO plusz szavazatot jelen
thetett volna. A mócvidéken viszont
csupán csepp a tengerben. Nem jobb a
helyzet a többi település esetében sem,
a magyarlakta vidékek nagyon szét
vannak osztva. Vajasd abol még lett
volna némi esély, a Kudzsiri körzethez
csatoltatott, Balázsfalva, Búzásbocsárd
külön-külön körzet. Bár voltak ered-

Tollvonással újabb megosztottság,
avagy kis Trianon Fehér megyében

ménytelen próbálkozások, Rácz
Levente Fehér megye RMDSZ
elnökével folyamatosan tartották a par
lamenti képviselők a kapcsolatot, a
térképek megrajzolásának beleszólásá
ba megyei szinten semmilyen esély
nem volt. A Fehér megyei RMDSZ
mindezek ellenére keresi azon közis
mert személyeket, akik nevüket adva
hozhatnak néhány, száz szavazatot. Ha
szeptember l-ig sem sikerül jelöltet
állítani, (ami egyrészt a nagyvál
laikozók hiányának is betudható, a
kisemberek, pártok a 30 millió lej
garanciapénzt lutriként értékelik,
amely ha nem sikerül bejutni, elúszik)
az ügyvezető elnök szerint hivatalból
fognak kijelölni valakit.

Az uninominális rendszert
megelőzően a Fehér megy ei ma
gyarság 1996-ig két parlamenti
képviselőt állított ki, megyei tanácsost
is 2004-ig, azóta ez nem sikerült.

Tamás András

Enyedi táborzáró
Nagyon rövid volt, avagy nem

szeretnék még hazamenni, mondták
kórusban a gyomaendrődi lányok, a III.
Inter-Art itJúsági alkotótábort záró
kiállítás megnyitóján. A július 10-20
közötti időszakban bár a portugáliai
Ponte De Sor-ból, az oroszországi
Cherepovets-ből, a magyarországi
Gyomaendrődről és Siklósról való
fiatalok, valamint hazai gyerekek, a
felnőtt táborban is bevett "tavi angol"
segítségével nem feltétlen értették meg
egymást, mégsem akadozott a
kommunikáció. A különböző kultúr
körből érkezők számára az együtt
töltött időszak maradandót nyújtott.

A tábort záró kiállításon, Horatiu M.
Josan enyedi polgármester távollétében,
aki a magyarlapádi nemzetközi
népzene i és néptánc tábor megnyitóján

vett részt, Krecsák Adalbert
alpolgármester viszontlátási reményét

fejezte ki Nagyenyed testvérvárosait
képviselő zsendülő tehetségeit illetően,

majd az alapítvány művészeti

igazgatója külön kihangsúlyozta, hogya
részvétel, nem a testvérvárosok, hanem
bemutatkozó korábbi munkák alapján
történő kiválasztást jelentett.

Az Inter-Art galéria három termében
egyenlő arányban oszlott meg a
festészet, a grafika, illetve ikon
festészet, minden gyerek két külön
technikával készült alkotással vett részt,
melyek tehetségük mellett Horváth

Gyöngyvér grafikus, Iuga Alexandru
ikonmester, valamint az egyetemista
Varga Borbála útmutatását tükrözte.

Két, külön kultúrával ismer
kedhettek meg, többek számára idegen
és új kihívást jelentett a bizánci eredetű

ikonfestészet, ugyanakkor Nagyenyed
után a mesés Torockón töltött három
nap alatt több népművészeti múzeumot
is meglátogattak, a természet és csend
oázisában, Kati vendégházában pedig

Horváth Gyöngyvér felejthetetlen napot
szerzett számukra. Külön csoportokra

osztva, csoportonként egy nagyméretű

munkát kellett elkészítsenek, melyek a

kiállításon is láthatók voltak, amiért
Balog István az alapítvány elnöke,
bemutatásukkor, illetve a részvételi
katalógus kiosztásakor, külön is díjazta
őket. T. A.
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Volt aki jót nevetett a álhíreken, volt aki meghar gudatt. ..
Nem lankad alakosság közéleti érdeklődése

Nyár közepén szerkesztőségünk gondolt egy
merészet és olyat tett, amilyen még nem volt a
magyar sajtó, pontosabban a hazai városi lapok
történetében. AlTa volt már példa. hogy április l
én, a bolondok napján néhány újság egy-egy
álhínel tl-éfálta meg olvasóit, ám olyanra még
nem volt eset, hogy egy újság két oldalon öt álhírt
közöljön.

A Szó-Beszéd augusztusi számában
Uborkaszezon fej léc alatt arról adhmk hírt, hOgy
betemetik a Falualjai-holtágat, közismerten
nevén a Dögköröst. A következő hír arról szólt,
hogy jövő évtől fizetni kell a termálkúton.
Olvashattak arról is, hogya Gyomaendrődi

Vállalkozók Egyesületének Gyomai Tagozata
(persze ilyen gyülekezet ma még nem létezik)
kezdeményezi Gyoma és Endrőd szétválását.
Megjelent az is, hogy polgámestert cserélnek a
testvérvárosok, s Várfi András ősszel

Nagyenyeden kezdi városépítő munkáját.
Azzal a hírrel pedig, hogy guminőgyár épül

Gyomán, nem jártunk túl távol a valóságtól,
hiszen néhány napra rá arról cikkezett az orszá
gos és a megyei sajtó, hogy az indiai
gumiabroncsgyár helyszínt keres Magyar
országon gyárának és Békés megye kézzel-lábbal
kapaszkodott volna a gumigyár után. Ebből is
látható, hogy az álhírek olykor a megvalósulás
irányába is hathatnak ...

Az újság megjelenését követően olvasóink
közül többen azt jelezték, hogy jót nevettek a
cikkeken, s hogy régóta nem szórakoztak ilyen
jól, mások szemlesütve vallották be, hogy
bizony-bizony napokig annak hIdatában mesélték
az olvasottakat a szomszédjaiknak, hogy mindez
igaz. Akadtak olyanok is, akik haragosan
jegyezték meg: minek ilyen hülyeségekkeJ trak
tálni a népet, amikor azok nap, mint nap ehhez
hasonlókat hallhatnak, olvashatnak és láthatnak
az országos médiában!

Kreatívabb és a tréfát értő olvasóink kérték
szerkesztőségünket, hogy a múltkori újságból
kimaradt híreket is tegyük közzé: eszerint január
l-től Gyomaendrőd Önkonnányzata útdíjat szed
a városon áthaladni kívánó kamionoktól. A város
ba behajtó teherautólmak alkalmanként 15 ezer
forintot kell majd fizetniük, s a számítások szerint
3 év múlva Gyomaendrőd javarészt önerőből

kezdhetné megépíteni a várost elkerülő közutat...
Az ezen az oldalon található írást pedig egy

tréfás kedvű olvasónk juttatta el hozzánk.

Tisztelt Szerkesztő Úr! Az
augusztusi lapjának 2. és 3. oldalán
megjelent igen fontos és városunk
jövőjét meghatározó témákban írott
cikkeket az alábbiakban egész í
teném ki.

A Betemetik a Dögköröst c.
cikkben leírtakkal a Dögi Termé
szetvédelmi Szövetkezet /DTSZ/ is
foglalkozott. A DTSZ több
javaslatát is elfogadták a szakértők.

Egyebek mellett a DTSZ javasolta a
földdel való feltöltést is. Ugyanis a
Dögi vizének elfogadható szinten
tartása mego ldhatatlan feladatot
jelent a város számára. Ezzel ez a
probléma megoldódna.

A DTSZ tisztában van azzal,
hogy a földdel való feltöltéssel egy
időben megszünik a Dögiből

terjengő "i Ilat" forrása, ami a
gyomai üdülést sok-sok ember
számára felejthetetleImé tette. Ezéli
tett javaslatot a DTSZ káposzta
ültetésére. A szakértők félreértették
a javaslatot. A káposztának van
ugyan talajtömörítő hatása, de
ebben az esetben ez csak
másodlagos. A DTSZ nyári
káposzta ültetését javasolta. Ez a
káposztaféle tudományos szakvéle
mények szerint rothadás során
ugyanolyan "illatot" képes kibocsá
tani, mint a Dögi júliusban,
augusztusban. Az üdülővendégek

így nem szenvednének hátrányt a
korábbiakl10z képest.

A szövetkezet foglalkozott a
melegvíz-fogyasztással is. A fizetős

megoldás egyetértésre talált a
vízfogyasztók körében. A DTSZ
javaslata, hogy a bevétel egy részét
a kút felújítására kell fordítani. Az
eltünt vízöntő leánykát pótolni
kellene. Új névvel is el kellene
látni, hiszen a mal nevéhez
(HantoskeI1i) annyi köze van, mint
Dávidunknak Góliáthoz. Az a
javaslat, hogy a vízdíjat euróban
kellene meghatározni, meli mire
sor kerül akár a kútfúrásra, akár a
felújításra, már régen euróval
fizetünk.

A Gyomaendrődi Vállalkozók
Egyesülete /GYVE/ gyomai
tagozatának igaza van sok-sok
dologban, de szándéka erkölcsileg
erŐsen kifogásolható. Micsoda
dolog a kisebbet magára hagyni.

Éppen most, amikor
Nagylaposon is olyan hírek láttak
napvilágot, hogy elszakadnak
Endrődtől, mihelyt kettéválik a
város. Beszélik, hogy a guminő

gyár telepítésével, az iparCízési
adóból oly mértékű bevétele lesz a
településnek, mely rohamos
fej lődést ígér, nem csak utolérik, de
el is hagyják Mezőtúrt a
fejlődésben.

A lakossági lé lekszám
növekedésével Öregsző lő is
önállósodhat. Ott Kondoros mege
lőzése a cél. A guminő-gyár dolgo
zóinak fele innen járna át
Nagylaposra. Tervek szerint az
iparLízési adót is ilyen mértékben
osztanák meg egymás között, ezzel
is segítve elhanyago ltságuk meg
szüntetését. Endrőd is megcsapolná
a guminő-gyár adóját. A területén
átjáró Öregszőlő-Nagylapos busz
járatra útpénzt vetne ki.

A Körösök Medrééli Alapítvány
indíthatja tehát kampányát. Polgár
mesterekre szükség lesz. Újakra és
kikopottakra.

A polgármester cserével a
DTSZ egyetért, azt támogatja.
Előbb kellett volna. Néhány
munkatársát is elvihetné magával
Nagyenyedre po Igánnesterünk,
akik tanulmányoznák acsapadékvíz
viselkedését hegyvidéki környe
zetben. Tapasztalataikat itthon a
csapadékvíz- rendszer felúj ítása
során tudnák hasznosítani.

Talán még a lakossági szilárd
hu1ladék szállítása terén is sikerülne
hasznos dolgokat átvenni. A két
három hónap ottlét adna lehetőséget

annak tanulmányozására is, hogyan
kell jól megszervezni és kivitelezni
a Dögi betemetésének hatalmas
munkáját.

RL.
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Nyílt levél a képviselőknek

Direkt ögles tik a ögit?

Gyomaendrőd belvízrendezés II. ütemének kivitelezési munkái
folynak. Ennek keretében a Hantoskerti szivattyútelep átépítésre
kerül. A kivitelező cég (SADE-Magyarország Kft, Szeged)
szeptember 2-án kezdte az áteme1ő akna építési munkáit, melyet a
bejelentése alapján legkésőbb szeptember 15-ig befejez. A
munkálatok ideje alatt a Hantoskerti holtág vízszintjét minimális
üzemei vízszinten kell tartani - közölte a polgármesteri hivatal.

Magyarok az Olimpián
Ennek az olimpiának is vége. Amagyarok szereplése a

megszokottól kicsit szerényebbre sikerLilt, de lesz ez még
másképp is. Ne búsuljunk. Örüljünk ennek az
eredménynek is. Az legyen fő vigaszunk, hogy négy év
múlva majd újra bizonyithatunk.

E néhány sor nem az olimpia hiteles története, nem is
az antitöl1énete. Néhány humoros gondolat csupán, melyet
szeretnék megosztani a tisztelt olvasóval.

Öttusa
Kesely Pista öttusázónk, aki az "S" betűt a jövőben

már csak "SZ" betűnek ejti, valahol a középmezőnyben

végzett. A verseny végén inteljút kértünk tőle.

- Milyen eredményre számítottál')
- Én ettől szokkal jobb eredményre számítottam.

Hiába szarkantyúsztam Li Hao nevű lovamat, asz moszt
valahogy nagyon rászott. Abukásznál még a nyelvemet isz
el haraptam.

Akrobatikus torna
Szöglet Hajnalka, a magyarok csinos tomásznője azzal

kápráztatta el a zsűrit és a közönséget, hogy könnyedén
megcsinálta a trapéz!, a rombuszt, a négyzetet, a kört és az
ötágú csillagot. A közönség másfél órán keresztül felállva
tapsolt. Az MDF és a FIDESZ viszont táviratban
tiltakozott az utolsó motivum ellen; igy könnyen lehet,
tiltott hatalmi jelkép használatáért itthon felelősségre

vonás várja.

Vízi:abda
Az amerikai hős csapat remegő lábakkal szállt vízbe a

félelmetes magyar pólós gárda ellen. Aremegésnek meg is
lett az eredménye, mert keserves vereséget szenvedtek. A
mérkőzés után megkérdeztük az amerikai kapuvédőt, Mr.
Pancsoló Pault a vereség okáról.

- A vereség fő oka, hogy mi otthon pezsgőben

edzettünk, melynek a felhajtó ereje ugye sokkal
hatékonyabb, mint ezé a nehéz vízé. A másik fő ok, hogy
a víz hőmérséklete két fokkal magasabb ebben a
medencében, mint ahogy mi otthon megszoktuk. Mivel
mindkét kezünk állandóan el volt foglalva, így
homlokunkról nem tudtuk letörölni az izzadságcseppeket,
ami a döntő pillanatokban mindig a szemünkbe folyt.

Tenisz
Az előkelők spol1jának tal10tt teniszben nem sok babér

termett a magyarok számára. Egyetlen versenyzőnk Botos
Heléna már a második fordulóban kiesett, így nem sok
pénzjutalomra számíthat. Helénát ez egy cseppet sem
izgatja, mert van egy jól menő vállalkozása, ahol speciális
botokat gyártanak. Heléna kérdésemre így válaszolt.

- Nincs semmi gond. Úgy látom, ebben az országban
egyre nagyobb szükség van a botra; az úgynevezett
"koldusbot"-ra, ezért ráálltunk a gyá11ására. Arégi magyar
csúcs három mi.llió. Az előzetes piackutatás szerint három
és fél, négy milliós megrendelésre számítunk. Ez
mindenképpen magyar csúcsnak számít majd...

B. K.

Nyílt levél Gyomaendrőd Város

Képviselő-testülete részére

Tisztelt Képviselő -testiilet f

Örömmel vettük tudomásul (há
la a helyi tv-közvetítéseknek), hogy
Önök kíválóan kezelik gombokat a
testületi üléseken, valamint
grandiózus terveket szövögetnek a
város turisztikai fej lesztésével
kapcsolatban megállapítván, hogy
mennyire fontos a városnak a ter
málfiirdő és a hozzá kapcsolódó
egyéb fejlesztések, mint például a
fürdőt és az Erzsébet ligetet
körülölelő Hantoskerti holtág (más
néven Dögí) évek óta áhított rend
betétele.

Még a dr. Dávid-éra idejében
egyesületet alapítottunk (kb. 40
taggal), hogy hitelesen és hivata
losan is harcolhassunk a holtág
rendbetételéért. Átmenetileg,
miután az összes vízügyi hivatalt
megmozgattuk, beleértve a Kör
nyezetvédelmí és Vízügyi Minisz
térium-ot is annyit elértünk, hogy
legalább néhányszor lecserélték a
holtág vizét, de arra azért nagyon
vigyázott a városháza által megbí
zott vízkezelő, hogy minimálisan
szükséges vízszint (150-155 cm)
soha ne legyen meg aholtágban.

Ma már ott tartunk, hogy a
valószínűleg MSZP-s többségű

képviselő-testület szinte politikai
kérdésként, Gyurcsányi cinizmus
sal kezeli ezt a kérdést "dögöljetek
meg, úgyis mi döntjük el hány cm
legyen a holtágban a vízszint."

De hát kedves képviselő höl
gyek és urak, hogyan akarnak
Önök grandiózus terveket meg-

valósítani, amikor azt sem tudják
elintézni, hogyaHantoskerti
holtágba a megfelelő vízszint
e!éréséhez még 20 cm vizet szivat
tyúzzanak, ha már a holtág
rehabilitációjára még 30-40 évet
kell várni itt a város szívében.

Biztosíthatjuk Önöket, hogy az
interpellációnkat nem viccnek
szántuk, ha Önök ugyanannak is
fogják fel, és mindent el fogunk
követni, szakértők, Környezet
védelmi és Vízügyi Minisztérium,
Körös-Maros Nemzeti Park,
KÖVIZIG valamint az egyesület
jogi képviselőjének bevonásával,
hogy ezen a tarthatatlan és kömye
zetromboló helyzeten lehetőség

szerint változtassunk.
Hiszen például éppen a bogár

találkozó napján és az azt követő

hetekben rettenetes bűz terjengett a
holtág mentén, ugyanis mintegy 8
10 mázsa haltetem úszott a vízen. A
halpusztulás oka a jelentős iszap
réteg és az ezzel összefúggő az
oxigénhiány volt.

Tehát mégegyszer, hogy elke
rüU ük a felesleges procedúrákat,
kérjük Önöket a Gyomai
Természetvédelmi Egyesület és
nyugodtan mondhatjuk, városunk
környezettisztelő és környezetét
védő polgárai nevében, hogy
tegyenek Yéilamit annak érdekében,
hogy a gyomai Hantoskerti holtág
vízszintje elérje a szükséges
mértéket (l50-l55cm-t), ha már
másra nincs lehetőség.

Tisztelettel: Bozóki László
Gyomai Természetvédelmi

Egyesület



HÁZ, LAKÁS
Gyomán a Körös sor 2. sz.

alatti 2 szobás családi ház

gázzal, szennyvízzel, a
furdőhöz 200 méterre, a Holt
Körössel szemben eladó.

Irányár: 6 mi Ilió Ft.
Érdeklődni: 70/420- 7712,

20/248-7 170
Gyomán, 130 m 2-es,

összközműves családi ház,
garázzsal, alsóépülettel, parko
sitott udvarral eladó. Ir. ár: 19,5
millió Ft. Érd.: 20/5695-700

169 m 2-es, két szintes
szélső sorházi lakás piaci ár
alatt eladó. Irányár: 15 millió
Ft. 70/932-5645

Gyomán, a Bocskai utcában
összkomfortos 160 m 2-es, 4
szobás ház+lakható, 40 m 2-es
melléképület eladó. Ir. ár: 18,5
millió Ft. Tel.: 70/566-3938

Gyomán a Hősök útja
105. alatti kétszobás, összkom
fortos ház eladó. Érd.:

70/570-7385
Az Október 6. ltp.-en 2

szobás földszinti lakás eladó.
Irányár: 5,8 millió Ft. Érd.:
30/644-3698

Gyoma központjában 3
szobás kertes ház eladó.

Irányár: 15 millió Ft. Érd.:

66/284-196
Endrődön a vásártér

közelében kétlakásos összkom
fortos tanya garázsokkal,
műhellyel, ipari árammal, mel
léképületekkel eladó. Lakóte
lepi lakást beszámítunk. Irány
ár: 17,5 millió Ft. Érd.:
20/5198-764

Endrődön a Sugár u. 49. sz.

alatt összkomfortos családi ház
melléképülettel, nagy udvarral

eladó. Irányár: 5 millió Ft.
Érd.: 20/518-1121

Gyomán a Vásártéri ltp.-en
földszintes, erkélyes 1,5 szobás
lakást elcserélném kisebb
kertes házra a gyomai részen.

Irányár: 7,2 millió Ft. Érd.:
30/513-6057, 66/282-982

Gyomán a Vásártéri ltp. 31
ben l. emeleti, erkélyes,

felújított lakás eladó. Érd.:

20/559-6670
Gyomán a Gárdonyi G. u.

21. sz. alatt 3 szobás, ebédlős,

összkomfortos családi ház
nagy kerttel, terasszal,
melléképülettel és garázzsal

eladó. Irányár: 13,8 millió Ft.
Érd.: 20/823-2513, 66/285-506

Gyomaendrőd központ-
jában a Napkeleti u. 4. sz. alatti
2 szobás, gázfűtéses 1440 m'
területű családi ház nagy
melléképülettel eladó. Irányár:
4 millió Ft. Érd.: 62/442-858,

20/413-2770
Gyomán kétszintes, felújí

tott, hőszigetelt családí ház
garázzsal, melléképülettel, ipa
ri árammal eladó. Fűtés: gáz,
villany, csempekályha. Irányár:
15 millió Ft. Érd.: 30/342-2869

Tanya eladó 1,5 ha földdel,

1800 m2-es udvarral. Irányár:
700 ezer Ft. Erd.: 30/342-8846

Gyomán összkomfortos
sátortetős családi ház eladó.
Irányár: 7 millió Ft. Érd.:
Hunyadi u. 32/1.,20/451-4888

Gyomán a Zrínyi M. u. 1/5.

sz. alatt ház eladó. Érd.:

70/327-4389
Gyomán a Vásártéri ltp-en

1,5 szobás, l. emeleti búto
rozott kis rezsijű lakás október
l-től kiadó. Érd.: 66/386-500

A Vásártéri ltp-en 2.
emeleti jó állapotú azonnal
beköltözhető lakás eladó.
Irányár: 7 millió Ft. Érd.:

70/414-7183
AKolmann ltp.-en I szobás

lakás kiadó. Érdeklődni:

30/6388-364
Öregszöllőben, a szarvasi

kövesút mellett összkomfortos
ház eladó. Ir. ár: 2,2 millió Ft.
Érdeklődni lehet telefonon:
66/386-523

KERT, TELEK
A Pocosban 1100 m 2

területü kert eladó, kis

faházzal, fúrott kúttal. Érd.:

66/284-242
Beépíthető, közművesített

telek alsóépülettel Besensze
gen eladó. Ir. ár: 1,5 millió Ft.
Telefon: 20/924-53-28

A Fűzfás-zugban vásárol
nék vízparti kertet. Érd.:
70/341-5732, 66/285-633

MUNKÁT KERES, KíNÁL
Takarí tást, vasalást válla

lok. Érd.: 70/420-6152
Veszélyes fák kivágása,

tüzifa felvágása, elhanyagolt
kertek, porták, telkek
gondozása, kaszálása elérhető

ároni Telefon: 70/283-0347

Kertek, udvarok szántása,
marása, egyengetése, füvesí
téséhez gépi talajelőkészítés.

Érd.: 66/386-053
Korrepetálást, felzárkóz

tatást, magánórák, fej lesztő
foglalkozások, dolgozatokra
való felkészítés általános isko
lásoknak. Érd.: 30/856-3218

Személy és vagyonvédel
met vállalok. 70/327-4389

EGYÉB
Sertéskaloda, vályúk, lánc

fűrész, gázfőző, műhordók,

üstök, régi bútorok, varrógép,
7 q mérleg, kaktuszok, Lada és
Trabant alkatrészek stb. eladók.
Érd.: 66/436-086

Birka van eladó. Érd.:
Gyomaendrőd,Iskola út 7.

Egy TZ4K-14-es eladó.

Eladó Gyomán, a Liget
Gyógyfürdő melletti Ter
mál Panzió, tulajdonostól.
Üzletrész átruházás lehet
séges, így a vétel illeték
mentes! Irányár: 28 millió
Ft. Telefon: 20/9342-171

Érd.: 30/464-4055
Háromkerekűfelnőtt kerék

pár eladó. Irányár: 25 ezer Ft.

Érd.: 66/386-570
2 db heverő, 2 db fotel 5

ezer Ft-ért elvihető, zomán

cozott mosogató és l db
mosdókagyló eladó. [rányár: 3

3 ezer Ft. Érd.: 66/386-434

Régi bútorokat,
használati tárgyakat

vásárolok!
Készpénzben

a helyszínen fizetek I

Telefon: 30/9-533-594

RK-02 rotációs kapa

(2,94kW/perc), rokkant kocsi
(B-4230 jobb kezes), 2 kerekű

gumikocsi, 26-os női kerékpár

eladó. Érd.: 30/852-0591
Használt bútordarabok és

más használt tárgyak eladók.

Érd.: 20/942-8257
Parabola antenna beltéri

egységgel eladó, valamint
fekete előneveltcsirkék eladók.
Irányár: 12 ezer Ft - 250 FtJdb.
Érd.: 20/446-3823

Jó állapotban lévő FÉG
konvektorok jutányos áron

eladók. Érd.: 30/493-5950
Eladó egy 2 éves alig

használt ágyneműtartós sarok

ülő garnitúra, ami franciaággyá

alakítható. Érdeklődni egész
nap. Tel.: 30/489-8226

Házi szalámi eladó. Érd.:

661284-082
Ford Escort 1,1 benzines

eladó. Ir. ár: 80 ezer Ft.
Telefon: 70/312-1756

A Kolmann ltp-en, az épület
tetőráépítésével

új lakások (50-70 m')
kerülnek kialakításra.
Várható átadás: 2009.

A lakások
megvásárolhatók!

Érdeklődni: 20/5695-700

ÚJ GUMIABRONCSOK
árusítása mindenféle gépjárműhöz.

Szerefés, javítás, centírozás!

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

A sportcsamokban megrendezett
Vállalkozói Kispályás Labdarúgó Tomán l.
lett Gyomaendrőd, 2. Balmazújváros, 3.

Gyula csapata. A legjobb kapus volt Nagy
(Gyula), a legjobb góllövő Keresztes
(Balmazújváros), a legtechnikásabb játékos
Szabó (Martfű).

Köszönet a szponzoroknak: Gyoma
endrőd Önkormányzata, S&S Zrt., Katona

György, Losonczi Lajos, Gellai Imre, Varjú
Imre, Rácz Imre, Tímár András, ifj. Bélteki

János, Szó-Beszéd Szerkesztősége, Kardos
Ferenc, Bárkai Zsolt.

Bene Imre
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mell~k~pükltcl. ÖIl~lIó gJr6ns;\! eladó.
Irányár: S.9Ml't

Mezöberénybén :l7. Újtclep utcúbon 61
m2-es összkomfortos CSJljdi hjz. önjlló
g:\Cjzzsal elJdó. Ir:iny"r: 5.4MFI

Mczóber~llyb~n:lZ Ady Ulc:"lbJll 66 1112-e~

komforlos polg:iri tipllsU cS:ll:idi h:iz e!Jdó.
Ir.inyar: 4.3Ml't

Mezöberénybctl :1 Madadsz utc:'lbatl 55
m2-cs komfortos csal:ídi h~z ön~dló

gadzzsal ébdó. Irúny,ir: 5.2Ml't
Mezöberenyben az Oltv:inykert tltc'lban

504 m2-cs épitési telek közml nélkül el"dó.
IfÚny:ir: I.! Ml't

Füzesgyarmntoll :l Lenin lltciJb311 100
m2-es komfortos (konvektoros) csaladi haz
kandallóval eladó. Az ingatlanhoz 25 ml-es
üzlethelyis';!; ís tJrtozik. I"iny,ir: 13MFt.

Gyomacndrődön a VJsvari P:íl Ulc:'lb:1n

100 m2-cs összkomfortos családi ház c!Jdó.
Irjnyúr: 9M Ft

Gyomoendrödön a Vasv:iri P:il tltc:ib"n 60
m2-es komfortos cS:lI:idi h~z eladó. Ir:iny:ir:
3M Ft.

Gyomaendrőődön aKorúnyi ulcában 120
m2-es összkomfortos csal:idi ház dJdó.
Ir.iny:ir: 9M Ft

Gyomaendrödön a Zrinyi M. utci,bJn 160
m2-es összkomfortos csaljdi h:iz elJdó.
Ir.inyór: I2.7M FI

Gyomaendrődön a Sallai utdbJn 97 m2·
es komfortos CSJládi húz eladó. 5.2MFt

Gyom:lendrőödön a T:lmási Áron utc:lb:ltl
SO m2·es központi füt~scs csal;idi lüz
beépíthető pJdlástérrel. garazzsa! eladó.
ir:iny:ir: 9M Ft

Gyomaendrödötl a Peres-holtúgotl
866m2·es z:irtkert eladó. Irúny:ir 2MI't

Gyomaendrödön a Jókaí utcabJn 90 m2
es komfortos (konvektoros) csol:idi h:iz
eladó. Idny:ir: 7.5Ml't

Gyoll1:lendródön :l VII. kerületben
komfort nelkúli 90 m2-cs lakóhúz (I"nyo)
eladó. Ásott kut. t~gl:1ból épült g:lzd:ls;igi
épúlet van. Ir:iny:ir: 7MI't.

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 szelvény t levelezőlapon

vagy borítékban elküldeni a következő címre: Szó-Beszéd
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 51. 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: ..

Érdeklődni: .

Aláírás: .

Eladó ingatlanok
Mézöbérenybcn a BJjcsy-Zs. utc,ibJn 120

m2-es összkomfonos csal:idi hóz eladó.
Idny:ir: 13M Ft

Mezöb~rl:nybcn a Tulipjn utc•.'lb:tn 89
m2'és új épikSl (lOOO-ben epÚII)
összkomfortos csabdi h"z SÜRGÖSEN
ELADÓ. Ir:iny:ir: 12.3M Ft

Mo!zöberenyb..:n :l Györi Janos utcjban
77 m2·es komfort nélküli lársJsh:iz eladó.
Idny:ir: 302M rt

Mezöberenyben a József Attila ulc:iban
JI7S m2·es I<lek eladó. Ir:inyár: 2.5M FI

Mezöbérenybén J József Attii:1 utcúban
114 m2-es összkomfortos CSJl'ldi h:iz ei:1dó.
!rány:ir: 6M Ft

Mezőbereny közponlj:iban. frekveniali
helyen. igényesen. exkluzivau felújított 130
m2-es CSJladí hu beépíthetö padlústérrel
eladó. Az ingati:1n gJr:izzsJI.
mellck~püleud. gyönyörüen pJrkositott
udv<1rr:l1 vállalkoz~s celjjr:l is :'IIk:dm:ls,
Idny:',r: 24M FI

Mczöb~renyben :l Deflk r-erenc ute;iban
147 m2-es komfortos polg:iri húz 12 csal:id
S7.1m,ira is Jlkalmasl SÜRG6SEN ELADÓ.
Irúny:ir: 6.3M Ft

Mezöberényben J Kereki utc:ibJn 122
m2-es tetöteres komfortos csalódi ház 54
m2-es melléképülenel. ön:illó gJrjzzsal
SÜRGÖSEN ELADÓ. Ir:iny:ir: 14.2M Ft

Mezöberényben J Gntenberg uldban 100
m2·es komfortos cs"lúdi h:iz eJadó. Ir:iny:ir:
5.5M Ft

Mezöberényben a Súnjskert ulcjban 55
m2-es komfortos udv:lri h::ilrész fclújitott
:illJpotbJn eladó. Irany:ir: 4.2M Ft

Mezöberényben " KunhJlom utcabJn 160
m2-es CSJladi h:iz ei:1dó. befejezetlen
:illapotbJn (50%.os. készültségi fokú).
Ir.iny:ir: 12.5M Ft

Mezöberényben :l Vörösmarty utc;ibJJl
106 m2·o!s összkomfortos 2 szoba:; CS:lI::idi
h:iz e[Jdó. Ir.iny:ir: 6.5M FI

Mezöbcrt=nybcn ;1 Sú:n::lskert utdb:1n 114
m2-es összkomfortos cS<1I::idi haz nagy
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Léteznek még becsületes emberek!
Szeretnénk megköszönni a becsületességét annak a

Gyomaendrőd, Fegyvernek u. 33. sz. alatt lakó hölgynek,
valamint bátyjának, akik 2008. augusztus l-én megtalálták
és minden ellenszolgáltatás nélkül visszaadták leányom
elveszített mobiltelefonját. Fazekasné és leánya Szarvasról

A SZEGEDI FELNŐnOKTATÁSI ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

FELNŐTTK~PZ~STIND~
A MEZŐBERÉNYI PETŐFI SÁNDOR GIMNÁZIUMBAN!
Képzési kínálatunk a 2008/2009-es tanévre:
Gimnáziumi képzés: -esti (heti 2-3 alkalom)

-ÚJ! levelező (kéthetente 1 alkalom)
Szakképzés vizsgagaranciával:

-szociális gondozó és ápoló
-pénzügyi-számviteli ügyintéző

-számítógép-kezelő (használó)
-számítástechnikai szoftverüzemeltető

Telefon: 30/2079·637

Gyógy-Ház
Gyomaendrőd, Kossuth u. 8.
Telefon: 66/280-258

Sehol! papuesok
nagy választékban!

HÉTVÉGI MENÜ!
Szombaton és vasárnap
3 féle leves és 5 féle főétel közül választhat!
Ár (körettel és savanyúsággal):

850 Ft/fő

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket
Gyomán a fürdő mellett
a Liget Söröző és Étteremben!

SÓKABIN
Kiemeit szolgáltatásunk a parajdi sóbányából hozott több mint
1,5 tonna gyógyhatású sóval feltöltött sókabin, amely kiválóan
alkalmas a léguti megbetegedésekben szenvedők kezelésére.
• Gyógyító és immunerősítő hatású.
- 14 éves kor alatti gyermekeknek ingyenes a kezelés.
- Nyugdíjasoknak és diákoknak kedvezmény.
- Az első alkalom mindenkinek ingyenesi
Bejelentkezés a 661280-258-as telefonszámon.
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Kábel TV:
1 390 Ft/hó-tól

Internet:
2 900 Ft/hó-tól

'<!lInI! lollplo!clI; A kodvelmeny", i:llónlQI 200a,OMI. I" ?OOO, 10,31, kÖI~" ilrv(,nyö' Q nb rN I Ifi, "OI@OIIClIO'1 I 10lnloln, om nnylbon o ",v(ml IIOI"ÓIlOlo. külOn borul'OIÓ'
n IkOI 1,1710!11I'(l10, AI olé,nloli)on 170rQ"I~ ,(ldvelm,my o klv(ml \7QlgólI<;llci"C1 vQnolkolQ '009,0'7,30-lg 1I10lvO 2010,09,30-lg I rio "rl6ct6i kl g "II' (1'"!IlQnyllalk%l)
v(,II<:III"", .016n 6IvAnyo', klv6v, I,,,, i;l 101 ~II ',I ~Imon 07 ok~lób",n rlnl" '7ClI" Ilo"mO vonEllkQló \7öf'~eI61 2009,07, I~, ulón "Ilnl möO, vo~y O &lftI1Ód6,kClI,
IgOponllcil,on dijlorlQ7<'l5 011 10M, A7 (lk IÓI OI~lIil"lok 0/ ok~IÓ Idolo "JI"," e'i;lk egYI/Or vöhOl~k Ig6nyb A, ogym""01 Öl 10 n m v<>nl'(l16(1k, )olon lól kOIIOIOf. nom Illó' körü,

_lovÓlJbl IA'11 lókrOI 61 101l610lökróI b~vöblJ Inlormo~IQI Q flbo,Nnl 110rl101:>Ión (www,nbnrnOI.l'ul, volM'\Ir,1 o I rül~IIIO(l 11101 kOI OQyl'lllOlgOIQ!I Irodo munkCllÓIIol161 kQ~MI.

OGYFÉLSZOLGÁLAT: 4200 HaJdúlZobolZló, Dózla Gy~rgy u, 46. OZLETKÖTŐ: Gubucz Tamél. 70 /9449279

06-30/3326-075
KIVITELEZÉS • HŐSZIGETELÉS

I SZKARTO SZERELÉ ZSINDELYEZÉS

JÖN AGÁZÁREMELÉS!
GONDOWON ATÉLRE - HÖSlIGETEWEN!

AKCIÓS TERRANOVA HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK
MÁR BRUTTÓ 1395 Ft/m2 ÁRTÓL!

E E ER 3D ÉV, 3 5Z- AKCIÓ! 3D SZ FEHÉ AN!

~~(ffi)~~oo~~
I I . 'oO~~~~~o
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SZO-BESZED
17. évf. 10. szám FÜGGETLEN VÁROSI LAP 2008. október

Felelős szerkesztő: Homok Ernő· Szerkesztőség:5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 51.
Telefon: 70/22-632-99 . Kiadja: Rekline Stúdió Egyéni Cég· Felelős kiadó: Hornok Ernő· E-maii: szobeszed@index.hu

El
A feltételekről a www.lapker.hu oldal "Kereskedjen velünk"
menüpontjában tájékozódhat!

További információ:
Vidné Papp Andrea. 06·30·969·9137

Ha felkeltettük érdeklődését, kérjük, hogy önéletrajzát a
megjelenéstől számított két héten belül "LKSZBGYE01" jeligére
juttassa el a palyazatok.kisker@lapker.hu címre.

ALapker Zrt.

GYOMAENORŐOÖN
működő hírlappavilonja
üzemeltetésére vállalkozó partnert keres!

Nem lesz parti sétány aCsókásiban

Lu.:A. IUi!J'ilA...
L\JU,. OJl.<iZDlbITD
":lUn...:T.I""l.'l:WllIlTr.U:":
s:a:.-.n;L\llllTUlK
IIITl:Uo:J'\"AoU.l..
""II...u;WZ""C;;
rOUWAoMIUÁ...... IlrT11.
lJIúsI,,;UIlItu:TJ.ut.WIA. ....

HITELÜGYINTÉZÉS
KOMOLY BANKI ~ és ÜGYINTéZESI HÁTTERREL, 8 EVES GYAKORLATTALI

LAKÁseÉLll· ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITELEK
ALAPKAMAT J,99'%-IÓI!!'

HITELEK- HITELEK·
I~ lAd.. "Á.'Áll.I_l.. 1:lI~loo:A"l:Ptn:."
14q.,I.LfuU,,,'wllLÁ.. l.\u.. lI6wn:...
JbZI;Jüt.u:óurrur.... os"'.......lI:I ..(Jt.\UUU....ZOTTlllrn::U;"
~..OCrOL(<;H"...J7b C;H.M....,.n:u.. IAI'AltJ :0>4' .u.... ,"I1
n:JlI":r.T L'G-\nA....-\ I~ '''1.1'''' IUIT.LU::Ur.rOúr. 41J(I..MCltL.,;Dt:lb
1••"':.\."-11'.1'& \'b.q.t.lXI:w:;
GJ:~I.J7J:-cbllnno; \·"LI.........:orolllJTT.I..DO
.D1lO..n:JU)7.n...... llnu""u~ .......1 l!Jlh.Ii.OItIJr..t..LltocJÁIl.Wo;

Pl.: l milli6 Forint lukli.scélü hitel esctén (JPY· Jüpim Ven) ..4l.o<lny IŐflcUlt __IIUl<l.6~ etbcn
10 eYre 7.050." Tt/hó 15 cvrc 4.830," F't/h/) 20 (-vrc 3.730," Ft/hó 25 eYre 3.050." FC/hó

SVÁJCI FRANK (eHF) ALAPU HrTELfJ( ÁRFOLYAMGARANCIÁVAL "agy 5 tVES FIX TORLfszréSSEL

Tobb bank ajánlata közül választhat!
MIndonkon aktuális akclónktóI6rdokl6db6,. tilifonon vagy szomély,sln UiJ6koztatJuk.

ÚJ SZUPER AKCIÓ
MEGHOSSZABBÍlVA 2oo8.u.28-ig!!!

TELJES BANKI KÖLTSÉGMENTESSÉGm
... HITELKIVÁLTÁS ESETEN rHUF, CHF, JPV, EUR!

oFl tRTtKBECSLBI Dll. ofl KOZIECYlÓ' Dll. oFt BEIECYlBIILLE'TtK.
o fl FOLVOSITAsI IlTTAU:K.IJ fl ruLA/DOSI LAr (UTOLSÓ)

RÉSZLEGES BANKI KÖLTSÉGMENTESSÉG!!!
... LAKÁSCÉLÚ HITELEK ESIET'tN /HUF, CHF, JPV, EUR.'

l UJ L.AK.U EPITt.sE, UJ- .. HASZHALT uKAs VAS.UU.AS4, FItSZEKRAKO HITEL, GYORSHITEL,
KOZALKAL.MAZOn'1-. KOrMS2TVISELOI HITEL, FEL.UJITAs. KORSZEROslTU. L.AK.ULiZlNG)

... SZABAD FELHASZNÁlÁSÚ HITELEK ESETtH ICHF. JPY, EUR.'
lJ fl UTEKBECSUSI Dll. oFt "'ÓZJECYlÖJ Dll. o~ BEIECYl~J IUETt:K. oFc TULAlDOSI LAP (UTOLSÓ)

I Jeh:álochitele.lr. ütyiDtézéu SORON KfvUL akár l hét alatt hl I
Hittll.ihel~elé abr;lI in"atlan fOrl!31mi értékének IOO%·il!!

Passzív BAR, végrehajtás és APEH tartozás megoldható!
Hitelek már minimálbértöl ":Igy jih'cdelem igazolása nélkül is igényelheróek!
FO:'olTOS!!! A hitelszerződések mellé életbiztnsít.ás kötése NEM szükséges!

A hite/ügyintézés az Ön kényelmének és igényének megfelelóen lak1isán,
vagyaz irodánkban történik - személyre subottan, gyof'SiJn, szakszerúenl

LEINFORMÁLHATOAK És MOBILAK VAGYUNK' HiVJON BIZALOMMAL!
AZ ELVEGZETT MUNKANKÉRT FELELÖSSÉGET VÁLLALUNKI

Qqyfólfogadfts 's 'Illu körö t3líkoztatas barmikor (h61V'gén ls) Id6ponl .OVIZI.I'u.1I
Plusz szolgalt3ltásunk: INGATLANKOZVETfTés és éRTIé:KBECSLÉS

Ti>,uld"" TÓTH JANOSNfi TÓTH JANOS BOROS KRISZTINA
QzJ.t1 f6t.naeNCUl Iroclav.:r..t6 IRODAI ugy... itl.'lJ n.....w."Ztl.'n...

Inll.t1_k6~eüt6, ertekttctc..6 06120.9·220.990 06I2l).4S5·1211 v. 06l7().S5&-92~7
06I2().'J·3i-67·J8 HIvAsRA H.UHoz MEGVONKI TelJ Fn: 66/424-314

....od'nl.. címe: 56~O MEZÓBERÉNY. FORTUNA TER 11. lLOllÖZÓ mdlf'UI

Ar.ll1.Ch'
.1k.·~I'·1

.·n·I':·l~1
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Az egyesület meg aszocik a román
polgármestert akarták díszpolgárrá fogadni

Afideszesek kivonultak a szavazásról

Csányi nem fenyegetőzött, csak le akart mondani

Nem sikerült megválasztani új
diszpolgárát a képviselő-testület legu
tóbbi, szeptember 25-i ülésén. A dön
tést Várfi András polgármester sze
rette volna elhalasztatni, mert három
képviselő is hiányzott a szavazásról. A
polgármester indítványát azonban a
testület leszavazta. Ekkor Várfi And
rás és még négy képviselő társa felál1t
és elhagyta a termet. Ez volt Gyoma
endrőd első ilyen jel1egű kivonulása...

Ismeretes, hogy az önkormányzat
minden év október 23-án ünnepi ülés
keretében ad át díszpolgári címeket és
egyéb kitüntetéseket. Hogy ki részesüljön
ilyen elismerésben arra előzetesen a
gyomaendrődi civil szervezetek tehetnek
javaslatot. Idén öt embert javasoltak a
pártok és egyesületek. Közülük - infor
mációink szerint - ketten maradtak igazán
versenyben.

Egyikük a dr. Dávid Imre nevével is
fémjelzett Körösök
Vidékéért Egyesület
javaslata alapján Mihai
Horatiu Josan, az erdé
lyi tesrvérváros román
polgármestere, a másik
pedig a Fidesz Gyoma
endrődi Szervezete

Horatiu Mihai által jelölt "vacer pap"
Josan

Tímár Mihály gyomai
plébános, aki idén júniusban ünnepelte
pappá szentelésének 50. évfordulóját.

Furcsa, ugyanakkor nem szokatlan,
hogyaKörösök Vidékéért Egyesület
ötlete mellé álltak a szocialista önkor
mányzati képviselők is. Érdekes, hogya
nagyenyedi román polgármestert
favorizálták, holott a díszpolgári cím
elnyerésének feltétele lenne, hogy a
köztiszteletnek örvendő illető a maradék
talanul elvégzett hivatása mellett esetleg
közéleti tevékenységével is segítse a
várost és annak lakóit. A Körösök
Vidékéért Egyesület indoklásában többek
között az áll, hogy Mihai Horatiu Josan "
jó kapcsolatot alakított ki a Nagyenyeden
élő mintegy 5000 magyar lakossal, rend
szeresen részt vesz a magyar ünnep-

ségeken, a Bethlen
Gábor Kollégiwn isko
lakezdésén, évzáróján,
Bethlen-napokon, már
cius 15-i ünnepsége
ken. Felvállalta és
támogatja az RMDSZ
által szorgalmazott

Tímár Mihály h'" k···· . .egy aZI es ozossegl
földek visszaszolgáltatását..." Emellett
pedig támogatja a gyomaendrődi

testvérvárosi kapcsolat elmélyítését is.
Ezen vélemény alapján - egyesek

szerint - lehetne saját városa, Nagyenyed
díszpolgára is. Mindemellett érdemes
elgondolkodni azon is, hogyaKörösök
Vidékéért Egyesület miért éppen a román
polgármestert akarta Gyomaendrőd

díszpolgárává választatni ... ?!
Tény, hogya 17 tagú gyomaendrődi

képviselő-testület tagjai között az önkor
mányzat megalakulása óta ki mondva
kimondatlanul némi ellentét feszül. Az
előző polgármester nevével fémjelzett
Körösök Vidékéért Egyesület által beju
tott képviselők gyakran egyetértve a
szocialista képviselőkkel alkotják az
egyik pólust, a másik oldalon a Vádi
András polgármester vezette Fidesz-frak
ció áll. A két fél közötti jó viszony és az
együttmunkálkodás csak látszólagos. A
mostani ülésen két fideszes képviselő

A polgármester és képviselő társai
kivonulását követően Csányi István
alpolgármester, mellesleg a Körösök
Vidékéért Egyesület elnöke, úgy dön
tött, hogy a teremben maradt kilenc
önkormányzati képviselőtnem szavaz
tatja meg a díszpolgári címmel kapcso
latban.

- Kilencen maradtunk bent, a dön
téshez minősített többségre van szük
ség, tehát mind a kilencen egy jelöltre
kellett volna, hogy voksoljunk. Attól
tartottam, bogy nem lesz minősített

többség, ezért előfordulhat, hogy idén
nem ad senkinek a város díszpolgári

hiányzott, s egy harmadik, a Körösök
Vidékéért Egyesület tagjai közül
időközben távozott az ülésről. Egyik fél
sem lehetett biztos abban, hogy az általa
favorizált jelölt nyerheti el a díszpolgári
kitüntetést. Várfi András polgármester az
ülést követően lapunkat a következőkről

tájékoztatta:
A 17 önkormányzati képviselő

közül I4-en vettek részt a zárt ülésen.
Többnyire ismertem a véleményüket a
díszpolgári cím adományozásával kap
csolatosan. Ugyanakkor nem láttam biz
tosítottnak, hogy bármelyik jelölt is
megkapja a szavazatok többségét, ezért a
döntés elnapolásást javasoltam. Ezt azon
ban nem szavazta meg a testület. Ekkor
döntöttem úgy, hogy négy képviselő tár
sammal együtt elhagyom a termet. Az
ülés további vezetését Csányi István, al
polgármesterre bíztam. A teremben
maradó képviselők azonban levették a
témát a napirendről és a döntést néhány
nappal későbbre, október l-jére (lásd a
lap 1. oldalán lévő cikket) halasztották 
mondta lapunknak Várfi András.

Mindenesetre nagy kár, hogy mind az
erdélyi város polgármestere, mind pedig
Mihály atya, - mindketten remek, európai
emberek - ilyen nemtelen harcok kereszt
tüzébe kerültek az eddig lerendezetlen
gyomaendrődibelviszályok miatt.

címet. Elnapoltuk tehát a döntést 
tájékoztatta lapunkat Csányi István
alpolgármester.

- Úgy értesültünk, hogy az iilést
követően megfenyegette a polgár
mestert?!

- Szó sincs erről. Tény, megfordult
a fejemben, hogy lemondok az alpol
gármesterségről, de amikor az ülést
követően bementem V ádi András
irodájába, akkor csupán annyit mond
tam neki, hogy a jövőben el kell azon
gondolkodni, bogy hogyan tovább ...
Ezt én nem fenyegetésnek szántam 
mondta végül Csányi István.
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Régen ünnep volt a szüret, ma rémálom

Ellopták az aszfalt felét?

/
.-'" ./'

.~./''''.........''
-~ '.;'

-masszázs

-akupresszúra

-fényterápia

-hőterápia

-kristályterápia '--_----"'. -J

Kerttulajdonosok
figyelem!
Tűzifavágást,

veszélyes és egyéb fák kivágását,
metszést, továbbá

fűnyírást, kaszálást, rotálást,

telkek gondozását,
elhanyagolt kertek és porták

rendbeleleJeI vallaiom!

KISTRAKTORRAL KERTSZÁNTÁS!
Hermann Mihály
20/388-22-63

Számos betegségre hatékonyan
alkalmazható!
Bejelentkezés: 20/360-2025
5500 Gyomaendrőd, Semmelweis utca 4.
AFÜROÓVEL SZEMBEN

Hirdetéseiket az interneten
is olvassák!

Már Gyomán is kipróbálhatja
a jade köves masszázságy
egyedülálló hatásait!

Nemzeti Unnep
Október 23-i program

9 órakor: Ünnepi szentmise a
Szent Imre Katolikus Templomban.

9.45 órakor: Ünnepi megem

lékezés az 1956-os Forradalomról
és Szabadságharcról a Hősök téri
kopjafánál. Ünnep beszédet mond
dr. Erdész Ádám, a Békés Megyei

Levéltár igazgatója. Ünnepi
megemlékezést tartanak a
Rózsahegyi Kálmán Kistérségi
Általános Iskola diákjai, ezt
követően koszorúzás lesz.

11 órakor: Gyomaendrőd

V áros Képviselő-testületének

ünnepi ülése, a díszpolgári cím és a
Gyomaendrődért Emlékplakettek
átadása az Endrődi Közösségi Ház
nagytennében.

kivitelező.A városháza akkori műszaki
osztályának vezetője azzal védte a
mundér becsületét, hogy az úttestet
bogárhátúra terítették, hogy a csapadék
lefolyjon róla, ezért előfordulhat,hogy
az úttest szélein, csak két centis, de az
út közepén lehet, hogy 6-7 centis az
aszfalt. Most szeptember elején

Endrődön a Kinizsi utcában bontották
fel az úttestet, s itt is két centis aszfal
tot találtak. Ami úgy látszik, hogy

Gyomaendrődönnem furcsa, és nem is
szokatlan...

emberek zaklatása, helyzetük kihasználása,
munkakedvük, emberi értékeik sárba
tiprása.

Figyelembe kellene venni, hogy a
mezőgazdasági munkák erősen időjárás

fliggők, így azok szervezése, a megfelelő

munkavállalók biztosítása nem egyszerű

feladat, hiszen valóban könnyebb a segélyt
átvenni, mint azért keményen megdolgoz
ni! Át kellene gondolni azt a tarthatatlan
előírást, melynek következtében az
évszázadok óta szokásos baráti, családi
kalákák mezőgazdasági, pl. szüreti
munkavégzése, egymásnak való kölcsönös
segítése lehetetlenné vált a jelenlegi
helyzetben, hiszen csak egyenes ági leszár
mazottak (rokonok) vehetnek részt
szabályszerűen ezen munkákban. Vagyis a
sógor, koma, anyós, após, unokatestvér,
keresztszülő, szomszéd, barát nem!!

Egykoron a szüret neves ünnep volt az
egri hegyoldalakon, az egész éves munka
gyümölcsének betakarítása, ma viszont a
termelők rémálma, mivel az amúgy sem
rózsás helyzetben ilyen megpróbáltatások
nak (megaláztatásoknak) is ki vannak téve
a szőlővel még(!) foglalkozók. Amúgy meg
ki emlékszik már a diákszüretekre, amikor
diákzsivaly töltötte meg a hegyoldalakat. ...

Tarsoly József, hegybíró

Talán emlékeznek még kedves
olvasóink arra az esetre, amikor egy
csőtörés miatti útfelbontásnál, a Fáy
utcában a műszaki tervekben előírt 5
centi vastag aszfaltréteg helyett csupán
2 centis réteget vágtak ki a vízügy
emberei. A lakók felháborodottan tele

fonáltak szerkesztőségünkbe,hogy az
útépítéshez fizetett hozzájárulásukat öt
centis aszfaltra fizettette velük ki az
önkormányzat, s csak most látják,

hogy az úttest teljes szélességében
mindössze két centit terített a

Megverték a szüretelőket zaklató
munkaügyi ellenőrt a Heves megyei
Andornaktályán! - szólt a hír az elmúlt
napokban. Nagyon sajnálatos, ha egy a
munkáját végző embert tettleg bántalmaz
nak, főleg ha egy hölgyről van szó, DE
megkérdezte-e valaki a másik oldalt egyál
talán? A történtek ugyanis egy hosszabb
ideje zaj ló drasztikus fellépés következ
ményei, amely a szőlőtáblákon zajlik nap
mint nap.

Mindez az idei nehéz gazdasági,
évjárati körülmények közepette, amikor
azon a néhány napsütéses napon mindenki
igyekszik menteni a termést, amit jó eset
ben van hova eladni. Eközben a
helikopteres megfigyelést követi a
rendőrség és a VPOP által biztosított
Munkaügyi és Munkavédelmi Hatóság 
időnként az APEH-el - együttes akciója
hermetikusan körbezárva a területet, akadá
lyozva a normális munkavégzést, ezzel
anyagi-erkölcsi kárt okozva a termelőknek,

akiket bűnözőkként kezeive próbálnak
érvényt szerezni olyan jogszabályoknak,
amelyeknek, úgy tűnik, kizárólagos célja a
szőlő- és bortermelők ellehetetlenítése.
Nem mellékesen az ún. kalákák szétverése,
az emberi kapcsolatok, barátságok
megszüntetése, a becsületesen dolgozó
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Akukadíjat kötelező fizetniStancolt ,és !!~
hagyomanyos

papírdoboz
gyártása, szitázás.

Stancforma,
szitaforma készítés!
Üzem mobil: 20/523-2787
Iroda: 20/428-7030
Ügyvezetö: 20/9142-122
Telefon/fax: 66/282-095

Gyomaendrőd,

Ipartelep u. 1/1.

Árkedvezményt és
ajándékot adunk
minden 4000 Ft feletti

vásárlónknak!
-papír és írószer
- nyomtatványok
- nyomtatópatronok
-ajándék, játék, illatszer

Fényképes, egyedi
bögrék kedvenc

fotójával, szöveggel!
Szülinapra, névnapra,

anyák napjára!
Fénymásolás, spirálozás,

iratfüzés!

MAZSI
PAPíR·íRÓSZER

Gyomaendrőd, Kossuth u. 34.

AUTÓSOK
FIGYELEM!

Környezetvédelmi
zöldkártya!
- Környezetvédelmi

állapotfelmérés

- Számítógépes

futóműbeáll ítás
- Járműdiagnosztika
- Hibakód-olvasás

Varga Béla,
autószerelő mester
Gyomaendrőd, Csokonai u. 37.
Telefon:
66/610-650
30/289·6465

Az önkormányzat által
nemrégiben bevezetett új
szemétszáUítási rendszer és
az ezzel kapcsolatos szemét
szállítási díj bevezetése
egyrészt nem volt zökkenő
mentes, másrészt a lakosság
köréből nem váltott ki osz
tatlan örömet.

Míg az elmúlt években a
lakosság által kötelezően fize
tendő kommunális adó
összegébe volt beépítve a
szemétszállítási díj, addig ez
évtől külön kell a szemétszál
lításért fizetni. Az úgyne
vezett kukadíj persze nem egy

jelentős összeg, hiszen
például egy 120 literes kuka
ürítése 210 forintba kerül a
gyomaendrődi állampolgár
nak. Még persze így is vannak
olyanok, akik ezt sokallják és
szemetüket jobb esetben a
szelektív hulladékgyűjtő

szigetek színes konténerei
mellé hordják, rosszabb eset
ben pedig egyszerűen elha
jítják az utak mellett, vagy a
Körös árterében.

Az önkormányzat ren
delete szerint minden lakott
ingatlan tulajdonosa a nyári
időszakban, május l-től

október 31-ig havonta két
alkalommal, a többi hónapok
ban pedig havi egy alkalom
mal köteles üritési díjat,
kukadíjat fizetni függetlenül
attól, hogy kitette-e üritésre a

kukáját vagy sem.
Amennyiben többször üritteti

az edényt, akkor azt még
külön köteles fizetni. Mindezt
egy vonalkódos leolvasó
berendezéssel regisztrálja a
kukás kocsi dolgozója és az
ürítések száma és a kuka
mérete alapján kell fizetni
negyedévente az üritési díjat.

Egeresi András a

Gyomaközszolg Kft. ügyve
zető igazgatója lapunknak
elmondta, hogy cégük alkal
maz egy díjbeszedő mun-

katársat, aki személyesen

igyekszik beszedni a
lakosságtól az előző

negyedév kukadíját. Akihez

nem tudott bejutni, ott a
postaládába bedob egy

értesítést azzal a felszólítás
sal, hogy a lakos a
Gyomaközszolg Kft. Ipar
telep úti telephelyén ren
dezheti a számlát. Akik ezt
elmulasztják azok számára a
Gyomaközszolg postai úton
kiküldi a számlát és ezzel,
valamint a pénzzel személye

sen kell jelentkezni a
Gyomaközszolg központ
jában. Aki erre sem reagál
azzal szemben az önkor

mányzat kezdeményezi a
behajtást.

Egeresi Andrástól meg
tudtuk, hogy a sárga csekkes
befizetést többek között azért
nem vezetik be, mert ennek
előállítási és postai költsége
mintegy 160 forint lenne,
amit plusszban kellene a
lakosságra terhelni.

Könyvelési, adózási,
valamint lakossági okok miatt

egyenlőre a korábban említett
fizetési rendszer látszott a
legkedvezőbb megoldásnak.
Jövő év január l-től

egyébként lehetőség lesz arra
is, hogya lakó a bankján
keresztül úgynevezett csopor
tos fizetési megbízás alapján
negyedévenként átutalja

számlánkra a kukaüritési díjat
- mondta Egeresi András.

A szemétszállítást végző

Gyomaközszolg Kft. számí
tógépes rendszerében 4350
úgynevezett kukaürítő ügyfél
szerepel. Az elmúlt évben
egyébként az önkormányzat 
a korábbi évekhez hasonlóan
- 60 millió forintot adott a kft
nek a szemétszállítási tevé
kenységre. Most, az új rend
szer bevezetésének idősza

kában már bizonyossá vált,

hogya lakossági hulladék

gyűjtése és a regionális hul

ladéklerakóba történő szál
lítása forráshiányos, tehát az
ebből származó bevétel nem

fedezi a költségeket. Ily
módon ez a tevékenység

önkormányzati segítséggel,
pontosabban pénzügyi támo
gatással képes csak működni 
legalábbis egyenlőre.

A város idén, az első

negyedévben 12 millió forin
tot adott aszemétszállítás
finanszírozására, félévkor
pedig 13 millió forint köl
csönt biztosított az önkor
mányzat a Gyomaközszolg
számára. Ez utóbbi kölcsön

csupán az idei év harmadik
negyedévének végéig biztosí
totta a szemétszállítás és
ártalmatlanítás költségeit.

- Az utolsó negyedévre
likviditási tervet kell
készítenünk, melyben jelez
zük az önkorrnányzatnak,
hogy az év végéig még
milyen összegű pénzügyi
segítségre lesz szükségünk 
tájékoztatta lapunkat Egeresi
András ügyvezető igazgató.

Az önkormányzat 100
százalékban lesz tulajdonosa
annak az új kft-nek, melyet a
belterületi zöldterületek
ápolására alakítanak. Ezt a
munkát eddig aGyomaszolg
Kft. végezte. Az új cég
megalakulását követően a
Gyomaszolg-tól átveszi
azokat a dolgozókat, akik
eddig is ezt a munkát
végezték.

Izsó Csaba, a városüze
meltetési bizottság elnöke
elmondta, hogy bár ezt a
munkát megpályáztatták,
mégis inkább úgy döntöttek,
hogy megéri saját céget
alapítani a mintegy 10 hek
tárnyi városi zöld felület
ápolására. Erre a feladatra
egyébkén évente 12-14 mil
lió forintot fizetett eddig
közpénzből a város.
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Természetvédelem?
Felvételünk szeptember közepén készült a Hármas

Körös mellett, a Torzsási-holtágnál, ahol egy
teherautónyi kihordott, otthagyott szemét dacolt

az őszi széllel...

Várfi a felelősöket keresi
aszemétügyben

Milliós kártérítést kaphatnak a gazdák

Határ Győző nevét
vette fel a könyvtár

Belevésnek
agerendába

Szonqa István, az Endrődi Tájház
vezetője közadakozásra kérte
Gyomaendrőd lakosságát. Gyomán, a
Zrínyi utca végén megvásároltak egy
régi parasztházat, ahol az endrődihez

hasonlóan egy táj házat szeretnének
kialakítani. Az épület rendbetétele már
megkezdődött, de a végső kiala
kításhoz nincs elég pénz. Szonda
István hangsúlyozta: a tájház akkor
lesz igazán a közösségé, ha a közösség
szerepet vállal annak létrehozásában is.
Akik felajánlást tesznek erre a célra,
azoknak a nevét belevésik a tájház
gerendáiba.

Határ Győző nevét vette fel a
gyomaendrődi könyvtár. Névadó
ünnepséget tartottak szeptember 26-án
a gyomaendrődi városi könyvtárban,
amely mostantól a világhírű gyomai
születésű Író, költő Határ Győző nevét
viseli. A rendezvényen dr. Hajnal Lajos
a Békés Megyei Tudásház és Könyvtár
igazgatója méltatta a névadó irodalmi
munkásságát. A rendezvény végén az
ünnepség vendégei, Várfi András pol
gármester és Hajnal Lajos leleplezték a
könyvtár bejárata mellett elhelyezett
emléktáblát.

tulajdonos önkormányzatának kell a
tulajdoni arányában kifizetnie.
Gyomaendrőd 33 százalékban tulaj
donosa a szeméttelepnek, így a 46 mil
liós kártérítésből is ekkora rész esik rá.

Várfi András polgármester megje
gyezte, hogy amennyiben a városnak
fizetnie kell, tehát Gyomaendrődötkár
éri, úgy meg kell keresni azokat a
felelősöket, akik ezt a helyzetet
előidézték. Ez az ügy az előző ciklus
képviselő-testületétés városvezetését
is érintheti.

Várji András polgármester a
képviselő-testület legutóbbi ülésén
tájékoztatta a képviselőket a Gyoma
endrődi Regionális Hulladéklerakóval
kapcsolatos perekről. Elmondta, hogy
a szeméttelep ötszáz méteres körze
tében kij elölt úgynevezett védelmi
övezet bejegyzésével kapcsolatban az
igazságügyi szakértő az érintett földtu
lajdonosok részére összesen 46 millió
forintos kártérítést állapított meg.
Amennyiben a bíróság is megítéli ezt,
akkor az összeget a szeméttelep kilenc

Kutyák, macskák figyelem!
Dr. Kreisz Agnes mezőberényi állator

vosi rendelőjében október 31-ig Pedigree
Fogápolási Keretén belül akcióval várják a
kutyákat. A fogászati vizsgálatokon
résztvevő kedvencek 2 db ajándék Denta
Stix-t és naptárt kapnak ajándékba.

Ugyancsak október végéig tart az az
akció, melyet a Magyar Állatorvosi
Kamara támogat, az eddigi 6600 forint
helyett 3900 forintba kerül az ultrahangos
fogkőleszedés. Ehhez még jár ajándékba
800 gramm Pro Plan táp is.

Az állatorvosi rendelőben egyébként a
kedvtelésből tartott állatok belgyógyászati
és szülészeti ellátását, valamint ivarta
lanítást, daganatok, szembetegségek sebé
szeti ellátását és plasztikai műtéteket is
flvi'P"fzná AltMóp"pn~t i.~ h!1~7n~ln!1k A

rendelőben modem röntgen-diagnosztika is
áll a gyógyítás szolgálatában. A tervezhető

műtéteket időpontegyezetetés alapj án
végzik. Az állatorvosi rendelőben állat
útlevelet is kiállítanak és foglalkoznak az
úgynevezett azonosítóchip beültetésével is.

Dr. Kreisz Ágnes állatorvosi rendelője

és az ugyanott működő Dr. Bubó Állatpati
ka Mezőberényben a Madách u. 10/a szám
alatt található és hétfőtől szombatig 9-ll
óra között, valamint hétfőn, szerdán és
pénteken 16-19 óra között is nyitva tart, de
s ürgős esetekben egyéb időpontban is
elérhetőek.

Dr. Kreisz Ágnes telefonszáma:
30/206-5050, Markos Csaba gyógyszerren
deléssei áll rendelkezésre a 30/55-90-009
es telef()nS7~m()n. (x)
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Hasznot hozott eddig
a milliárdos kötvény

Ötmilliós sikerdíj a tanácsadónak
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Idén február 27-én l milliárd forint
értékben GyomaendrődÖnkonnányza
ta kötvényt bocsátott ki a Raiffeisen
Bankon keresztül. A kötvény összegét
az önkormányzat fej lesztési elképzelé
seihez saját erőként kívánja felhasznál
ni szükség esetén. At. összeget 10 év
alatt kell visszafizetni kamatostul, a
türelmi idő: 3 év.

Szilágyiné Bácsi Gabriella a
városháza pénzügyi osztályvezetője

lapunknak elmondta, hogy a
kötvénykibocsátás óta eltelt időszak

ban az l milliárdos összegből nem
történt felhasználás.

Győzzön a jobbik!
A Jobbik Magyarországért

Mozgalom szombaton három újabb
szel-vezettel bővült Békés megyében.
Dévaványán, Gyomaendrődön és
Lökösházán is megalakultak a Jobbik
helyi szervezetei.

A dévaványai jobbikosok Séllei
Zsigmondot választották szervezetük
elnökének, míg Gyomaendrődön

Klima) Zsolt lett a párt helyi vezetője,

Lökösházán pedig Benye Hajnalka
képviseli ezentúl a Jobbikot.

- Békés megyében 12-re nőtt a
Jobbik működő szervezeteinek száma,
tehát nyugodtan kijelenthetjük, hogy
szervezettség tekintetében pártunk a
megyében harmadik erővé vált.
Különösen sokat mond el támoga
tottságunkról, hogy amíg más pártok
fórumain a tagokon és néhány szimpa
tizánson kívül alig vannak érdeklődők,

addig Morvai Krisztina és Vona Gábor
békéscsabai fórumán nagyjából ötszáz
ember vett részt - vélekedik a bővülés

kapcsán Samu Tamás Gergő, a Jobbik
Békés megyei szervezője.

Szó-Beszéd

Az önkormányzat által alkalmazott
pénzügyi tanácsadó, Csapó Agnes,
június 30-ával elkészítette a kötvényre
vonatkozó beszámolót, mely szerint a
realizált nyereség, azaz a kötvény
hozama 30 millió III ezer forint volt.

Március 31-én fizetett a város
először kamatot, 3 millió 347 ezer
forint értékben. A következő kamat
fizetés szeptember 30-án vált
esedékessé. Csapó Ágnesnek fizetett
még úgynevezett hozamdíjat a város a
megtenneit többletbevételekből. Így
kapott a pénzügyi tanácsadó 4 millió
758 ezer forintot.

Gyomaendrődön

is kampányolt
akommunista párt

elnöke
Békés megyei településvezetőkkel

találkozott és üzemekbe látogatott
elszeptember 19-én, pénteken Thiirmer
Gyula, a Magyar Kommunista
Munkáspárt elnöke.

Megbeszélést folytatott BrIás János
kardosi és Várfi András gyomaendrődi

polgármesterrel, majd Gyomaend
rődön a Hőtechnikai és Gépipari Kft
hez, Csárdaszálláson pedig egy
mezőgazdaságivállalkozáshoz látoga
tott el.

Thürmer Gyula körútjának végén
Szarvason tartott sajtótájékoztatót ,
melyen elmondta: azt tapasztalta, hogy
a megyében valóban sok a gazdasági
gond, keveset keresnek az emberek.

Hangsúlyozta, pártjuk a dolgozó
emberek oldalán áll, ezért is bíznak
abban, hogy a következő választá
sokon átütő sikert érnek el.

2008. október

GAZDA KISÁRUHÁZ
Tekintse meg a kandalló, kályha

és tűzhely választékunkat!

- Őszi virághagymák (tulipán, jácint,
krókusz és sok más egyéb)
- Háztartási fa· és fémlétrák valamint
többrészes alulétrák nagy választék
ban
- Szüretelökádak, rekeszek,
műanyag hordók és ballonok többféle
méretben kaphatók
- Drótfonatok, műanyagrácsok,
kerítésdrótok, huzalok és huzalszegek
és fóliák
- Benzines és elektromos fűnyírók
és rotációs kapák, láncfűrész ek,
merülő és kerti szivattyúk
-Munkavédelmi eszközök (cipők,

védőkesztyűk, gumicsizm ák,
esőruhák) széles választékban!

Várjuk kedves vásárlóinkat!

Gyomaendrőd, Pásztor u. 39.
Telefon: 66/386-359

Körösi Weekend
Horgász-, hobby-, és kempingszaküzlet

HORGÁSZFELSZERELÉSEK
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



Átkeresztelték a Bethlent

Átadták az új konyhát
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FVM ASZK, Szakképző Iskola
Bethlen Gábor Szakképző

Iskola és Kollégium
5500 Gyomaendrőd, Hősök u. 40.

Telefon/fax: 66/386-028
Képzési ajánlataink az

általános iskolát végzettek
részére (200912010 tanévre)

Szakiskola:
állattenyésztő

gazda
lótartó és tenyésztő

panziós, falusi vendéglátó
pék-cukrász
tej termékgyártó
szakács
pincér
asztalos

Szakközépiskola
mezőgazdaságiszakirány
kereskedelem-marketing

szakirány

Érettségire felkészítő oktatás 9
osztályt végzettek, 16. évet betöltöt
tek részére.

Kollégiumi ellátást igény szerint
biztosítunk.

A nappali képzésekben való
részvétel tandíjmentes.

A szakképzésben résztvevők

számára külföldi gyakorlati
lehetőség (Ausztria, Dánia,
Franciaország) adott.

Szó-Beszéd

Új néven, új szervezeti keretek
között működik tovább gyomaendrődi

Bethlen Gábor Szakképző Iskola és
Kollégium. A részletekről Gubucz
József, az intézmény igazgatója szá
molt be lapunknak:

Iskolánk fenntartója a föld
művelésügyi minisztérium úgy dön
tött, hogy 18 iskoláját - az eredménye
sebb működés és gazdálkodás
érdekében - három agrárszakképző

központba szervezi. Mi a jánoshalmai
székhelyűKelet-Magyarországi Agrár
szakképző Központhoz tartozunk,
megtartva nevünket és szakmai,
pedagógiai önállóságunkat. Igaz, a
hivatalos nevünk ezentúl FVM

Elkészült az idei tanévkezdésre a
Bethlen iskola új 300 fős tankony
hája és tanétterme. A közel 100 mil
lió forintos beruházás munkálatai
három évig tartottak. Az építkezés
költségeinek jelentős részét a fenn
tartó minisztérium állta, a konyha
berendezéseit pályázati pénzekből

finanszírozta az iskola, a hiányzó
összeget pedig a cég által befizetett
szakképzési hozzájárulásokból
fedezték.

Az új konyha és ebédlő több
célt is szolgál. Az iskolai
közétkeztetés végre európai
követelményekben megfelelően
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Agrárszakképző Központ Szakképző

Iskola, Bethlen Gábor Szakképző

Iskola és Kollégium - mondta Gubucz
József.

A jánoshalmai székhelyhez egyéb
ként az ottani iskola mellett a szentesi,
a pétervásári, a mátrafúredi, a kétegy
házi és a gyomaendrődi iskolák tartoz
nak.

A Bethlenben egyébként 520 tanu
lóval indult az idei tanév. Két szakisko
lai osztály indult 58 tanulóval, három
szakközépiskolai osztály összesen 65
diákkal, valamint két felsőfokú szak
képző tanulócsoport kezdett a Bethlen
Iskolában idén szeptemberben 30
fővel.

valósulhat meg, másrészt az új
egység a vendéglátó szakképzést is
szolgálja, harmadrészt pedig kony
hánk a tanítási szünetekben bekap
csolódhat a helyi turizmusba,
vendéglátásba a már korábban áta
dott korszerű tanszállónkkal együtt.
Ezzel növeini tudjuk saját bevé
tele inket, javítva ezzel költség
vetési helyzetünket - tájékoztatta
lapunkat Gubucz József, az iskola
igazgatója, akitől megtudtuk azt is,
hogy a régi konya és ebédlő épü
letében a felújítás után, pék-, cuk
rász tanműhelyt alakítanak ki, amit
a tangazdaságból költöztetnek át.

Watt Villamossági Bolt
• Villanyszerelési anyagok
• Izzók, energiatakarékos izzók
• Háztartási gépek
• Háztartási gépek alkatrészei

•Kéziszerszámok
•Barkácsgépek

Watt Villamosság
Gyomaendrőd,

Fő út 214.



Fejlesztések a Knerben
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Az idei esztendőben

jelentős fejlesztések történ
tek a Gyomai Kner
Nyomdában. A 126 éve
alapított nyomda elmúlt
miDtegy két évtizedét piaci
igényekhez való folyama
tos alkalmazkodás jel
lemzi. A nagy múltú üzem
a fejlesztéseit is ennek
szellemében végzi. A

közelmúltban a nyomdai
előkészítést modernizálták.
A részletekről Papp Lajos
vezérigazgató számolt be a
Szó-Beszédnek.

A világ fejlettebb
részein, de ma már Ma
gyarországon is a kiadók
nem a hagyományos nyo-
mófilmek formájában
viszik a nyomdákba
kiadványaikat, hanem digi
tális formában, például cd
vagy dvd korongon, esetleg
más adattárolón, vagy
interneten keresztül küldik
a nyomtatásra szánt

anyagot. A Kner Nyom
dában most egy olyan
képfeldolgozó üzemet
hozunk létre, amely külön
böző típusú adatokat képes
fogadni és a számítógép
azonnal nyomólemezt tud
készíteni a kapott anyag
ból. Tehát egy munkafázis,
a nyomófilmkészítés kima
rad a folyamatból, ezzel

Szó-Beszéd

együtt egy hibalehe
tőséggel is kevesebb van,
így sokkal stabilabbá válik
a nyomdai előkészítés,

egyszerűbben szólva keve
sebb lépcsőben végezzük
el ugyanazt a munkát. Az
új digitális technikai
részhez külön minőségbiz

tosítási rendszert vezetünk
be - tájékoztatta lapunkat
Papp Lajos a nyomda
vezérigazgatója.

Az idei fejlesztések
sorának még nincs vége
még idén szeretnének rend
szerbe állítani egy komp
lett - szinte emberi bea
vatkozás nélkül működő 
könyvkötő sort. A modem
berendezést úgy kell
elképzelnünk, hogy az
egyik végén beleteszik a
kinyomtatott papírlapokat,
a gépsor másik végén pedig
kijön a becsomagolt könyv.

- A gép kezelőszemé

lyzetének sokkal nagyobb
szaktudással ke II ren
delkeznie. A dolgozónak
képesnek kell lennie arra,
hogy a 4-5 gépegységből

álló sorból bármelyiket
tudja önállóan kezelni. Ez
magasabb tudást igényel,
ezért a meglévő szakem
berek közül választjuk ki
azokat, akik 2 vagy 3
műszakos rendszerben fog
ják működtetni a könyv
kötőgépet. Két hónap lesz
arra, hogy az új tech-
nológiát betanulják
tájékoztatott a vezérigaz
gató.

Papp Lajos elmondta
még, hogy új, környe
zetbarát ragasztóanyagot
használ a berendezés,
amely a papír újrahasz
nosítása miatt fontos köve
telmény az európai nyom
daiparban. Az ez év végén
üzembe helyezni kívánt
gépsor mintegy 150 millió
forintba kerül.
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Alföldtudás Egyeteme

Hunya és a világűr
Október l-jén kezdődött az

Alföldtudás Egyeteme. Az első előadás

helyszíne Gyomaendrőd volt. A nagysza
bású televíziós tudományos ismeretter
jesztő sorozatról az ötletgazda, Egri
Sándor újságíró elmondta, hogy a
Mindentudás Egyeteme példáját követik,
de ezúttal nem csak Budapest a helyszín.

A Kárpát-medence legnagyobb
szabású szellemi vállalkozása kezdődött

október l-jén 16 órakor a gyomaendrődi

városházán. Itt Szabó Béla, hunyai
születésű villamosmérnök volt az előadó,

aki részt vett a legsikeresebb magyar
űrkutatási eszköz, a Pille kifejlesztésében.
Később Magyarország és a környező

országok magyarlakta területeinek számos
városában szerveznek hasonló előadá
sokat, amit a Duna Televízió is közvetít.

- Szeretnénk megmutatni, hogy nem
csak a fővárosban, hanem vidéken is
terem érték. Éppen ezért mindenhová
olyan előadókat hívunk, akik az adott
településről indultak, s kimagasló életpá
lyát futottak be - mondta a beol.hu-nak
Egri Sándor.

Szabó Béla villamosmérnök Hunyán
látta meg a napvilágot 1935-ben. Bár
szüleivel együtt hamar a fővárosba

költözött, gyermekkorát, később a vaká
ciókat szülőföldjén töltötte rokonai
vendégszeretetét élvezve. Kapcsolatát
egész életén keresztül megőrizte szűkebb

pátriájával, néhány éve pedig szülőhelyén

vásárolt tanyát, ahová bármikor elhúzód
hat a főváros zaja elől.

A Budapesti Műszaki Egyetem
elvégzését követően a Központi Fizikai
Kutatóintézet Sugárvédelmi osztályának
Ürkutatási csoportjában kezdett a sugárzás
erejének mérését lehetővé tevő eszköz
fejlesztésével foglalkozni. E munka ered
ménye a legsikeresebb magyar űrkutatási

eszköz, a Pille, amelynek kiteljesedéséhez
hosszú út vezetett.

Az igényt a repülés és az űrkutatás

fej lődése egyszerre hívta életre: a
repülőgépeken a sugárzás akár tízszerese
is lehet a földiének, a világűrben tízsze
rese, százszorosa is. Mérni kell tehát és az
eredményt a helyszínen azonnal kiértékel
ni. Az elsőként megalkotott műszer akko
ra volt, mint egy jókora ruhásszekrény. A
második már elfért egy asztalon...
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- Október közepétől indul
nak a vidékfej lesztési prog
ramok, amelyek közül
kiemelkedik a helyi munka
helyek megőrzése, illetve
újak létrehozása, a helyi
értékek megőrzése, valamint
folytatódik a mezőgazdaság

versenyképességének növe
lésére adott támogatások
pályázati kiírása.

- A szakminisztérium kez
deményezi, hogy 2011-től

további három évre vonat
kozzon a moratórium a
külföldiek földvásárlására.
Erre azért van szükség, mert a
2013 utáni agrártámogatási
változásokat úgy kell
előkészíteni, hogy a magyar
piacot időközben ne zavarja
meg egy spekulációs föld
vásárlás.

- Teljes pangás van a ter
mékpiacon: a búza termés
jelentős részére nincs vevő, a
napraforgót a tavalyihoz
képest féláron, a kukoricát
várhatóan harmadáron akar
ják megvenni a felvásárlók.
Ugyanakkor a műtrágyát

háromszoros áron kínálják a
kereskedők, ez sehogy sem ér
össze, akármilyen nagy ter
més is várható jövőre. A kor
mányzat ugyan hitelt ígér,
aminek a felvétele nagyon
kockázatos.

Hunya Elek

ASzó-Beszéd gazdahírei
Öntözövizet vezetnének Keselyűsre

a Fűzfás zugi holtágból

FÖLDMÉRÉS

- épületfeltüntetés
- telek átalakítás

- kitűzés

Teljeskörű ügyintézés, ingyenes tanácsadás!
Mikó Tamás

Telefon: 30/557·4595

- A Nemzetközi Vízgaz
dálkodási Intézet felmérése
alapján 20S0-ben kétszer
annyi ivóvízre lesz szüksége
az emberiségnek, mint 2008
ban volt. Ennyi ismert víztar
talék a Földön nincsen.

Magyarország különleges
előnyben van, mert a rengeteg
átfolyó édesvizet meg lehet
kötni a meglévő és az épülő

tározókban. Ennek is köszön
hetően Gyomaendrőd hatá
rában is elkészült egy előzetes

terv, amely alapján mintegy
3600 hektárnyi területre
lehetne öntözővizet biztosí
tani. Ez a terület - a várostól
délre eső rész - a kondorosi
kövesút jobb oldalán, a
Peresen három dűlőt, és az út
baloldalán egészen avasútig
Perest, Keselyűst ölelhetné
fel.

A területen gazdálkodók
felének kellene összeszer
veződnie társulati formában
és ez esetben a beruházás
kivitelezhető lenne. Az öntö
zővíz a Fűzfás-zugi holtágból
jutna el egy csőrendszeren

keresztül a Százashoz és a
Peresi szárító vonaláig, onnan
pedig öntözőcsatornákon

keresztül jobbra és balra a
táblák ellátására. Az öntö
zőberendezések a KITE által
forgalmazott legkorszerűbb

gépek lennének.

- Ezért az önkormányzat
levelet írt, melyben felajánlot
tuk, hogy a víz alá került
területet és még három
méternyi biztonsági sávot
megvásárolna a város a tulaj
donosoktól. Bár a találkozó
némi bizalmatlansággal indult,
de egyértelművé tettem, hogy a
város nem parti sétányt akar
kialakítani a Csókási-zugban,
hanem a vízkezelést szeretnénk
megoldani. Vannak olyan
telkek, ahol 6-20 méterrel
csökken az elöntés miatt a telek
mérete. A megbeszélés során a
lakók határozottan kijelenették,
hogy nem kívánják értékesíteni
a területet, inkább azzal járul
nak hozzá a vízkezeléshez,
hogyaterületüket víz borítsa.
Az önkormányzat vállalta,
hogy kiméri az üzemi vízszint
maxi mái is magasságát és a
plussz három métert, és ennek
ismeretében ismét összejönnek
egy találkozóra, ahol a lakosok
írásban is hozzájárul nak ahhoz,
hOb'Y telkük egy részét víz
borítsa.

Teljes körű

vénybeváltás!

• vérnyomásmérők

• vércukorszintmérők

• gyógypapucsok
• ortézisek
• otthonápolási termékek
• lázmérők
• mankók, járókeretek, botok

terápiás és gyógyító eszközök
• más egyéb termékek

Nem lesz parti sétány
a Csókásiban

Elöntötte a víz a telkeket

G'YÓ Y 'GÉ E Z Ö
BO T

TE MÉKE K

.:....:.----- ..

GYOMAEMDBOD ItOSSUTILUT • 8 az
TEL: 66-280-258

Szeptember 16-án az
endrődi kirendeltség épületébe
hívta össze a Csókási-holtág Fő

út felőli ingatlan tulajdonosait
a körzet önkormányzati
képviselője, Várfí András. A
gyűlésen a város jegyzője mel
lett a városüzemeltetési osztály
vezetője is részt vett. Az ügy
előzménye, hogy a lakók egy
része levelet kapott a
városházától, melyben az áll,
hogy az önkormányzat egy
néhány méteres parti sávot
megvásárolna a vízparti ingat
lanok tulajdonosaitól. A levél
nagy felzúdulást keltett az érin
tett lakosság körében.

Várfi András lapunknak
elmondta, hogya belvíz-prog
ram során a Fűzfás-zugi, a
Csókási és a Népligeti holtágat
egy csatornával kötötték össze.
Ezáltal jobb lett a vízminőség a
holtágakban, ugyanakkor a
vizszintet is magasabban kell
tartani. Ez azzal jár, hogy a víz
parti tulajdonosok hátsó
udvarának egy része víz alá
kerül.
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Abusópálinkától nem látták a fűszereket. ..
Interjú Jenei László négyszeres országos halfőzőbajnokkal

A jubileumi Gyomaendrődi X.
Nemzetközi Halfőző Versenyen - mint a
szeptemberi számunkban röviden hírt
adtunk róla - Jenei László 2 ponttal
lemaradva a maximálisan adható 100
ponttól a második helyezést érte el a
Tiszai-Körösi halászlé kategóriában. Az
arany minősítésl halételért kapott serleg
mellett egyben megkapta a legértékesebb
különdíjat, a verseny fővédnökének,

Benedek Fülöpnek a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő lrt. vezérigazgató
helyettesének különdíját. Ebből az alka
lommal kereste meg szerkesztőségünk

Jenei Lászlót.
- Mióta főz halételeket?
- Gyakorlatilag már a 60-as évek

elejétCEl elkezdtem, elsősorban a körösi
halászlé főzését. Először baráti körben
főztem, majd miután hirem elterjedt
egyre több helyi üzem, intézmény,
szervezet kért fel illusztris vendégeik,
bel- és külföldi üzletfeleik fogadásánál
halászlé főzésére. Ezek után már
megyénkben is egyre több helyre hívtak
"magas szintről" érkező vendégeik
fogadásánál a fogadási menü kiegészí
tésére halászlével. Kicsit furcsa volt,
amikor a megye legjobb szakácsai mel
lett én főztem ahalászlevet.

- Mikor kezdett el versenyszerűen
főzni?

- Miután a Viharsarok Halászati Tsz
hez kerültem dolgozni és 1986-ban
Gyomaendrődön rendezték meg a XII.
Országos Halfőző Versenyt - ami az
ország legrangosabb halfőző versenye - a
szövetkezet benevezett erre a versenyre,
ahol az egyéb halétel kategóriában első

helyezést érnem el a tejfölös gombás
angolnapörkölttel. A következő évben,
1987-ben a XIII. Országos Halfőző

versenyen Győrben ugyanezzel a halétel
lel sikerült ismét az egyéb halétel
kategóriában megszerezni az első helyet.
Erről a versenyről több sztori is meg
maradt emlékezetemben. Az egyik az,
hogy a busszal érkező gyomaendrődi

kisérők egy része alíg várta, hogy a
zsűrizésre bevitt étel után közösen elfo
gyaszthassuk a "maradékot", amikor
megjelent egy jól öltözött úr és felkért
arra, hogya főzőbográcsombanmaradt
ételemmel együtt kísérjem el a zsűnnek

és a VlP vendégeknek helyt adó
épülethez. Ott többen gratuláltak nekem
és megkértek; hogya bográcsot étellel
együtt hagyjam ott. A bográcsot üresen
visszakaptam és mi pedig kénytelenek
voltunk más étel után nézni ...

- Hogyan és milyen eredménnyel
folytatódott versenyzői tevékenysége?

- Miután 1988-ban elkerültem a
Halászati Tsz-től 3 évig nem verse
nyeztem, csak 2000-ben kapcsolódtam
be a versenyzésbe azóta is a gyoma
endrődi Fish Coop Kft. versenyzőjeként

a Tímár János és neje által kezde
ményezett, akkor már III. Gyomaendrődi
Nemzetközi Halfőző Versenyen.

Az országos versenyen a korábbi
gyomaendrődi és győri mellett 200 l-től

veszek részt rendszeresen. Az országos
versenyre 200 l-ben Mohácson került sor
két emlékezetes emlékkel. Az egyik az a
magas színvonalú fogadás, amiben a
versenyt megelőző "Halfőzők Bálján"
részesültünk, megismerkedve a felejt
hetetlen busó pál inka fogyasztásának
örömeivel is. A másnapi versenyen jött a
kellemetlen meglepetés, ugyanis a két
féle halételemhez szükséges különleges
fűszereimet nem találtuk. Ezt segédeim
nél a busó pálinka utóhatásának tudtam
be és nekiláttunk kétségbeesetten a
versenytársainktól - nem nagy sikerrel 
összeszedni fűszereket. Végül a rossz
minőségű fűszerek ellenére egy ponttal
maradtam le az arany minősítésről. A
sztori az, hogy ételeim megfőzése után a
fűszereimet a hűtőtáskában találtuk meg.

A 2002-es és 2003-as év kárpótolt az
előző évi fiaskóért, mert előbb a

Nyíregyházán, majd a következő évben a
Hortobágyon megrendezett Országos
Halfőző Versenyeken mindkét évben
sikerült a Tiszai-Körösi Halászlé
kategóriában az első hely megszerzése.

2003-ban tettem egy kis kitérőt is,
elindultam az Országos Vadásznapok
főzőversenyén Hódmezővásárhelyen,

ahol a már korábban saját magam által
kitalált - és azóta széles körben elterjedt
birsalmás vadkacsalevesemmel a főzött

vadételek kategóriában első, tej fölös
gombás halpaprikásommal, amihez első

alkalommal főztem köretként kapros
kecskesajt és tejfel felhasználásával
galuskát, második lettem, de különdijat
kaptam a galuskáért, aminek a receptjét a
zsűrÍt vezető mesterszakács elkérte étter
mében való felhasználásra.

2003-ban és 2004-ben meghívást
kaptam és részt vettem - városunkból
Kovács Lászlóval együtt - Budapesten a
Városligetben, a Halételek Országos
Ünnepe alkalmából rendezett
Gasztronómiai Fesztivál keretén belül a
Bajnokok Halfőző versenyén. Mindkét
alkalommal a döntőbe került 10
versenyző egyike voltam a tejfölös-gom
bás angolnapaprikásommal a kapros
kecskesajtos galuska körettel. Az Ország
Legjobb Halfőzője eimét, valamint a
helyezéseket a döntőbe kerültek közül
sajátos módon sorsolással döntötték el,
ami nem hozott szerencsét.

- Hogyan összegezné eddigi ered
ményeit, tevékenységét?

- Az idei év augusztusával bezáróan
34 főzőversenyen, bemutatón vettem
részt, melyeken általában 2, de több alka
lommal 3 ételt főztem. A titkos zsűrizés

sei lebonyolított versenyeken 18 arany
minősítésű ételt főztem, ebből, mint
említettem 5 alkalommal első lettem. A
nem titkos zsűrizéssel lebonyolított
közül mind a hatban döntős voltam,
ebből egy első helyezést értem el. Mivel,
mint említettem általában két féle ételt
főzök, a különböző kategóriákban orszá
gos versenyeken l-l alkalommal
második, harmadik és negyedik
helyezéseket is elértem. Gyakorlatilag
tehát az ország nyugati felén található
Győrtől, Balatonbogláron és Hortobá
gyon, valamint Nyíregyházán át
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Értékmentő értelmiség Torockón

Tiszabercelig az egész országot

"átversenyeztem" városunkat

népszerűsítve. Idén augusztus 8-án

sajnos "üzemi baleset" ért, amikor
egy bogrács forró halászlét felrúg

tam és mindkét lábamon súlyos

első-másod és harmadfokú égési

sérüléseket szereztem. Gyakor

latilag kórházból jöttem a gyomaen-

drődi, valamint a szarvasi

versenyekre. Terveim meg-

valósításához továbbra is számítok

eddigi támogatóimra, valamint

újakra is. Idén, illetve az elmúlt

években, váltakozó nagyságrend

ben, de támogattak anyagilag és

technikai eszközökkel: polgár

mesteri hivatal, Fish Coop Kft.,
Gyomai Kner Nyomda Zrt, Gold

Menü Kft., Németh Kft,

Sebők&Sebők Zrt, Róza Kft,

Bethlen Gábor Szakiskola, Liget

Fürdő, a Tourinform, Hidknap Kft.,

Thermix Kft, Szilvia Panzió, Tímár

Jánosné, Tímár Andrásné,

Gschwindt és Társa Bt., Szó

Beszéd Szerkesztősége. Ezek mel

lett saját hozzájárulásra is szükség

volt. Jelenlegi - hosszabb ideje

közreműködő segítségem Pap

Ferenc, de az elmúlt 10 évben

segítette munkámat a közelmúltban
elhunyt Csúvár Mihály, illetve Joó

Gábor, Jambrik István és családom

több tagja is.

A tizedik alkalommal
megrendezett gyomaendrődi

verseny lebonyoIítását hogyan
ítéli meg?

- A jubileumi X. Gyomaendrődi

versennyel kapcsolatban röviden

annyit jegyeznék meg, hogy szaksz
erű, magas színvonalú lebonyolítás

jellemezte sok főző részvételével.

Hiányérzetem az előkészítésnél a

reklámot többen elégtelennek tartot

tuk. Talán ez is közrejátszhatott,

hogy a látogatók létszáma talán

elmaradt a várttól, és helyi szpon

zorok kis létszáma miatt kül

sőségeiben - feltehetően anyagiak

hiányában - lehetett volna jobb. A

versenyzők tájékoztatását, a hang

osítást, a műsorszámok konferálását

stb. talán szerencsésebb lett volna

gyakorlottabb, eleve jó hangulatot

teremtő "szpíkerre" bízni ..

A nemzeti örökség átmentése az erdélyi
Torockón az immár hivatalosan is bejegyzett
és egyre átfogóbb Kriza János Kulturális
Egyesület körül körvonalazódik.

- A történelem legnehezebb pillanataiban
valamely közösséget annak kulturális élete
mentett át, nyugtázza Balogh Szabolcs ve
gyészmérnök, miközben a Torockó főterén

lévő ortodox templomot körülvevő fenyők

kitermelésén háborog. Az a válság amit a
magyar falu napjainkban megél semmiben
sem különbözik a két világháború közöttitől,

toldja meg mintegy következtetésül. Mára
megszűnőben a paraszti réteg, amely a
történelem folyamán mindig átmentette a
nemzeti értékeket, most ezt a magyar
értelmiségnek kell felvállalni.

Az 1882-es év, Jókai Mór látogatása for
dulatokban gazdag időszak volt Torockó
életében. Miután az 1870- es tűzvész idején a
település fele odalett, az író közbenjárására a
budapesti tűzoltóság pompákat adományoz a

település számára, majd önkéntes tűzoltó

egylet alakul, mi több fúvószenekar alakul.
Létrejön egy 43 tagú rezesbanda, mely az első

világháború utánig működik. A 20-as évek
derekán azonban a közösség tulajdonát
képező hangszereket, az akkori román jegyző

jó pénzen eladta, ami a fúvószenekar elhall
gattatásához vezetett. Az elmúlt időszakban

viszont, több évtizednyi csend után, amikor
már senki sem remélte, ismét összeáll t egy 15
fős csapat és ma már újra szól a "rezesbanda".

A Balogh család tulajdonát képező Forrás
borozóban a település zenére fogékonyabb
részét sikerült egy alkalommal összegyűjteni,

majd az elhatározást tettek követték.
Hangszereket egy megszűnt kolozsvári
fúvószenekartól kölcsönöztek, az 50 éves
tapasztalattal bíró Petrucz Sándor, kolozsvári
zenész pedig vállalta abetanítást. 2007 virág
vasárnapja, első fellépésük óta, ünnepekkor

közismert dalokat, kuruc és 48-as nóták,
operetteket adnak elő. Ráadásul a buzgalom
gyümölcseként erősödik a közösségi érzés, és
amint beköszönt a kikelet, kizöldül a táj, a
bányák közti rétre vonulnak köszönteni,
meséli az aprajától muzikális Balogh család.
Időközben a tápiógyörgyi testvértelepülés
jóvol tából néhány hangszert kapott, az
egyébként még hangszerhiánnyal küszködő, a
Kriza János Kulturális Egyesület fúvósze
nekaraként nyilvántartott csapat.

A Kárpát medence egyik legszebb magyar
népviseletének fennmaradása érdekében az
utóbbi 3 évben a fiatalság a csipkeverést is
eltanulta. Ma már minden olyan rész
letkérdéssel megbirkóznak ami azt célozza,
hogy mindent újra megalkossanak és hord
hassanak. A zenei kultúrájuk mellett a toroc
kói népviseletet szeretnék felújítani, céljuk
pedig, azon fiatalokat akik örömmel viselnék,
anyagi lehetőségük függvényében ajándékba
adni. Komoly kihívást jelentett a "darázsolás"

technikájának elsajátítása. Balogh Emese
szerint az ingek ráncolásos díszítésére, a
darázsolás tű és cérna bef1zésével történik,
egy kösön lájbi b~szítése például 14.500
öltést igényel. A kösön lájbira kerülő ékít
ményről még annyit, hogy Kovács András
Ázsia-néprajzkutató szerint a csupán
Koreában lelhető fel a mellrevaló, családi
rangjelzés.

Miután a 30-as években Torockón az
iskolát karolták fel, párhuzamosan erősödött a
kulturális élet. Az emberek tudatában ma is él
a világháborúk közti színjátszás emlékét
idéző Péterfy Gyula kántortanító, Bencédi
Domokos unitárius lelkipásztor, illetve dr.
Balogh István emléke, mely átsegítve a nehéz
helyzetbe jutó közösséget a mélypont on.
Hogy manapság ez mennyiben sikerül, az már
a jövő titka.

Tamás András
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AHősök emlék útjából 1961-ben lett Hősök útja

Hajómodellezők versenyeztek

Illés János önkonnányzati képviselő

kezdeményezte a Hősök útjának névvál
toztatását, pontosabban az eredeti utcanév
visszaállítását. Az első világháborúban
elhunyt gyomai katonák emlékére ültetett
hársfasor szegélyezi a város legszebb
utcáját.

Még 1928-ban, az akkori képviselő

testület elé a főjegyző terjesztette a
következő kérést: "a kormányzó úr
őfőméltósága nyilvánosan azon óhajtását
fejezte ki, miszerint a Hősök emlékére min
den érdekelt család legalább egy-egy
emlékfát iiitessen, azt gondozza, és ezen
iiltetésekből Hősök emlékkertje alakí
tassák, vagy ha ez nem lehetséges úgy egy
út neveztessék el Hősök emlék útjának, s
azt iiltessék be az érdekelt családok által, s
azok költségén." A képviselő-testület 1928.
december 6-i ülésén úgy határozott hogy

Augusztus 30-31-én rendezte meg a
helybeli Székely Mihály Modellező és

Sportklub a Bónom-zugi holtágon a
nyílt hazai hajómodell versenyt. Az
immárom nyolcadik alkalommal
megrendezett gyomaendrődi verse
nyen a hazai versenyzőkmellett most
először négy szlovákiai modellező is
rajthoz állt hajójával. A versenyre
egyébként összesen 44 hajóval
neveztek.

A gyomaendrődi klub legered
ményesebb versenyzői:

Ifjúsági kategóriában Krasznai

Tamás harmadik lett, a DS gőzhajó

miután emlékkert létesítésére nincs alkal
mas terület, ezért a Deák Ferenc utcát átke
resztelik Hősök emlék útjára. Mivel az
elhunyt hősök hozzátartozói között sok a
szegény család ezért a testület kimondta,
hogy a saját költségen való fabeszerzés,
elültetés nem kötelező. A facsemeték be
szerzését, nevelését és ültetését a könyv
nyomdász Kner Izidor vállalta fel, s a
fasort 1933-ban telepítették a Hősök emlék
útja mindkét oldalára.

Az 1960-as népszámlálás idején a
hivatalos iratokban még Hősök emlék útja
szerepel, az 1961 áprilisában felvett
választási jegyzék már csak Hősök útja
nevet használ, s azóta így, rövidítve
használják az utca nevét. Erről tájékoztatta
a Békés Megyei Levéltár igazgatója, dr.
Erdész Adám Várfi András polgánnestert.

Bár az utca nevének visszaállítása

kategóriában ugyancsak harmadik lett

L~szló Mihály, az egyéb hajótípusok
F4 kategóriájában Szujó Zoltán a
negyedik helyen végzett, az élethű

hajómodellek F2A kategóriájában
Krasznai Attila harmadik, Dávid Imre
ötödik lett, az F2B kategóriában pedig
ifj. Plank László az ötödik helyen, apja
Plank László a ll. helyen végzett.
Giricz Lukács pedig a 7. helyen futott
be hajójával az F2C kategóriában.

A verseny rendezését idén Giricz

Lukács vállalta fel, tudtuk meg Blaskó
Jánostól, a gyomaendrődi klub
vezetőjétől.

ügyében a lakosság egyszer már nyilatko
zott, s akkor többségük nem támogatta ezt,
most a kezdeményező képviselő, Illés
János személyesen keresi fel az utca lakóit.
Az utca nevének esetleges visszaállítása
esetén az érintett lakókat a névváltoztatás
ból eredően - Illés képviselő szerint - sem
milyen költség nem fogja terhelni, hiszen
az utca nevét hivatalosan soha meg nem
változtatták.

A Hősök emlék útja egyébként a város
egyik legforgalmasabb utcája. A keskeny
utcán, különösen az orvosi rendelő

környékén áldatlan állapotok uralkodnak a
parkolás terén, rendkívül veszélyes a Kis
Bálint iskola előtti útszakasz és a Rákóczi
úti kereszteződés. Egyszer valakinek
eszébe juthatna sétálóutcát csinálni a men
tőállomás és a Rákóczi utca közötti sza
kaszból...

BosnyákJózsef
szakoktató

Telefon: 30/409-2868

A, B (személygépkocsi), C, CE

TANFOLYAMINOíTÁS
FOLYAMATOSAN!

Emberségesen, türelmesen,
hatékonyan a biztonságos

köz/ekedésért!

OKÉV: 060121
Akkr.lajstromszám: AL·1851

PVC 700 Ftlm2 ártól,
1-4 méter szélességben!

TAPÉTA 500 Ftltekercs ártól
kapható!

APVC házhozszállítása megoldható!
Gellai Miklós· Gyomaendrőd. Fő út 29.

Telefon: 66/285·392
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Tisztelt régi és leendő Véradók!

Válasz Bozóki László nyílt levelére

Gyomaendrődi képviselet:

Kiss Lajosné (Éva)
Gyomaendrőd,

Madách u. 2/2.
Telefon:

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

www.cipcirip.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
- nyugdij-előtakarékosság
- egyéb módozatok az ügyfél igényei
szerint.

880 Ft/adag
Étkezési utalványokat elfogadunkl

Szeretettel várjuk kedves
vendégeinket!

Telefon/fax:66/386-444

Családi Vasárnap
a Dreher Söröző-Étteremben
Október 5. Orjaleves daragaluskával.

Rántott sertésszelet, hasábburgonya.
Káposztasaláta. Gombóc.

Október 12. Tárkonyos szárnyas ragu
leves. Marhalábszár pörkölt makarónival,
kovászos uborka. Gesztenyepüré.

Október 18. Zöldborsó leves.
Sertéscsülök pékné módra, hagymás bur
gonya, párolt káposzta. Mézes szelet.

Október 26. Csontleves cérnametélttel.
Csirkemell burgonya köntösben, rizi-bizi,
uborkasaláta. Rétes.

ÚJ GUMIABRONCSOK
árusítása mindenféle gépjárműhöz.

Szerelés, javítás, centírozás!

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

tatta vissza szeptember 15 óta. Nagy

Mária a városháza osztályvezetője

válaszul elmondta, hogya szeptemberi
csapadékos időjárás I1)iatt nem tartotta
célszerűnek feltölteni a medret, mond
ván úgyis telefolyik esővízzel és majd
holnap utánanéz a dolognak.

Babos erre válaszul megjegyezte,
hogy esővíz ide, esővíz oda még most
is mintegy 80 centiméternyi víz
hiányzik a normális vízszintből...

Jöjjön el és segítsen!
Kedves Fiatalok!
Ha betöltöttétek a 18. életéveteket és

szeretnétek segíteni, szeretettel várunk
benneteket 2008. október 8-án 13-15 óra
között á Bethlen Gábor. Szakképző

Iskolában tartandó ifjúsági véradásunkon.
Személyi igazolványotokat és TAJ kártyá
tokat feltétlenül hozzátok magatokkal'

Magyar Vöröskereszt

való elvégzésében, teljes mértékben
egyetértek Azzal sincs gondom, hogy nyílt
levelével a fentiek előrehaladását a
képviselő-testület megszólításával is
próbálja elősegíteni. Több évtizedes
ismeretségünkre való tekintettel, mint
magánember, és mint a képviselő-testület

tagja, törekvését támogatom, aktív
együttmííködésére ajövőben is számítok ..

A "Dögi" rendbetétele is napirenden
van. Remélhetőleg meg is történik
belátható időn belü!. A napi problémák (a
vízszint magassága; tömegesen döglődő

halak; rendszeres, vagy szükség szerinti
vízcserr; stb.) megoldása, megelőzése

érdekében pedig számítunk a polgármester
úr határozott, konkrét és azonnali
intézkedéseire. Babos László

Mszp-s önkormányzati képviselő

Üvegezés
képkeretezés

kisebb asztalosmunkák!
Házhoz is megyünk!
Gyoma, Fő út 187. sz.

(a Bethlen Kollégiummal szemben)

A Magyar Vöröskereszt véradást
szervez Gyomaendrődön. A. véradások
helye:

Gyomán a Katona József Művelődési
Központban 2008.október 8. és október
13-án 8 órától 1l.30-ig. Véradók felvétele:
8-10.30 óráig.

Endrődön a Közösségi Házban 2008.
november 24-én 8 órától II óráig.
Véradók felvétele: 8-ll óráig.

Babos László képviselő az önkor
mányzat szeptember 25-i ülésén
tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogya
belvíz-beruházás során kicserélték a
Dögi, azaz a Hantoskerti-holtág
szivattyúházát, emiatt - mint azt koráb
ban bejelentették - két hétig alacsony
vízszinetet tartanak aholtágban.

A munkálatok azonban már befe
jeződtek, viszont a vízszinetet az
önkormányzat még mindig nem állít-

Tisztelt Bozóki László Úri
Nyílt levelét, mely a Szó-Beszéd címl

helyi Iap szeptemberi számában jelent
meg, örömmel vettem. Örülök neki azért is,
mert a problémát, amiről ír ismerem,
szenvedem több száz itt üdülővendéggel

együtt.
Egyesületének - mely vállára vette a

"Dögi" rendben tartásának, felü
gyeletének, lehetőség szerint a vízminőség

javításának, a környezete rendbetételének
nem kis gondját - én is tagja vagyok Az
egyesület lehetőségei anyagiak hiányában
igen korlátozottak, de· szándéka nem
kérdőjelezhetőmeg.

Gondolom, nyílt levele is elsősorban az
egyesületi célkitíízést hivatott segíteni.
Azzal, hogy ostorozza az illetékeseket fela
datuk időben, gondosan, felelősségteljesen

Azt hitték, telefolyik esővízzel. ...



INGYENES APRÓHIRDETESEK
HÁZ, lAKÁS

Gyomán a Gárdonyi G. u.
21. sz. alatt 3 szobás, ebédlős,

összkomfortos családi ház nagy
kerttel, terasszal, melléképülettel
és garázzsal eladó. Irányár: 13,8
millió Ft. Érd.: 20/823-2513,
66/285-506

Gyomán, a Bocskai utcában
összkomfortos 160 m'-es, 4
szobás ház+lakható, 40 m'-es
melléképület eladó. Ir. ár 18,5
millió Ft. Te!.: 70/566-3938

Gyomaendrőd központjában
a Napkeleti u. 4. sz. alatti 2
szobás gázfűtéses 1440 m'
területI családi ház nagy
melléképülettel eladó. Irányár:
3,8 millió Ft. Érd.: 62/442-858,
20/4 J3-2770

Gyomán az Arany 1. u. 16.
sz. alatt 4 szobás komfortos ház
eladó. Irányár: 9,5 millió Ft.
Érd.: 20/5266-573

Öregszőlőben a kondorosi
kövesút mellett 500 négyszögöl
telken 76 m'-es, 1,5 szobás
komfort nélküli családi ház,
gazdálkodásra is alkalmas
melléképületekkel, lakható mel
léképülettel, garázzsal eladó.
Vezetékes víz az udvarban, ásott
kút, villany, telefon van. Irányár:
2 millió Ft. Érd.: 30/595-5045

Gyomán a Petőfi utcában
felújított családi ház sürgősen

eladó. Érd.: 30/346-0520
Endrőd központjában a Deák

Ferenc út 19.sz. alatt 2,5 szobás
összkomfortos, felújított kertes
ház eladó. Érd.: 70/217-9662

Endrődön a Fő úton 4 szobás
tetőtérbeépítéses, összkomfortos
családi ház alsóépülettel, ga
rázzsal, ipari árammal eladó.
Irányár: 10,5millió Ft. Érd.:
30/525-6611

Endrődön igényesen kia
lakított, 4 szobás családi ház
eladó. Ir. ár: 25 millió Ft. Érd.:
30/85-65-840

Endrődön, csendes utcában
igényesen kialakított családi ház
eladó. Ir. ár: 6,5 millió Ft.
Telefon: 30/8565-840

Gyomán a Hősök útján
kertes ház eladó. Irányár: 19
millió Ft. Érd.: 66/386-954

Gyomaendrődön az Erkel
utcában 96 m'-es összkomfortos
családi ház eladó. Irányár: 8
millió Ft. Érd.: 66/283-165

Gyomán a Németzugi sor I.
sz. alatt parasztház a Köröshöz
közel eladó. Irányár: 2,5 millió
Ft. Érd.: 66/282-124

Szarvason 2 generációs ház
egyben, vagy külön eladó.
Külön bejárat és hrsz. Irányár:
8+4 millió Ft. Érd.: 30/499-9921

Gyomaendrődön 3 szobás,
verandás, fél komfortos ház
eladó. Érd.: 30/319-0663

Gyomán a Kálvin u. 57. sz.
alatt ház eladó. Gáz, víz,
szennyvíz vezeték van. Irányár:
4,5 millió Ft. Érd.: 70/201-5208,
66/282-148

Gyoma központjában pa
rasztház eladó. Víz nincs
bevezetve, gáz van. Irányár: 3
millió Ft. Érd.: 20/335-8558

Endrődön a vásártér köze
lében kétlakásos, összkomfortos
tanya garázsokkal, műhellyel,

ipari árammal, melléképüle
tekkel eladó. Lakótelepi lakást
beszámítunk. Irányár: 17,5
millió Ft. Érd.: 20/5198-764

Gyomán összkomfortos kis
ház, nagy telken eladó. Irányár:
J,8 millió Ft. Érd.: 30/602-3768.
Ugyanitt seprűkötést hozott
cirokból vállalok.

Gyomán, a Zrínyi Miklós u.
1/5. sz. alattí 3 szobás ház eladó.
érd.: 70/327-4389

A Vásártéri ltp. 2I/B-ben, 3.
emeleti felújított 2 szobás lakás
eladó. Érd.:20/5 l2-7675

A Vásártéri ltp.-en 2 szobás,
egyedi gázfűtéses, víz és
villanyórás lakás eladó. Érd.: 8
millió Ft. Érd.: 20/805-6176

A Vásártéri ltp. 31-ben
kívül-belül felújított, légkondi
cionált, új fütésrendszerű, szép
lakás eladó. Ugyanitt a
garázssoron újrabetonozott ga
rázs eladó. Érd.: 30/349-3740,
30/431-9633

Gyomán a Vásártéri ltp-en
földszinti, 2,5 szobás lakás
eladó. Érdeklődni lehet: 70/945
2547

Gyomán a Vásártéri ltp.-en
földszintes, erkélyes 1,5 szobás
lakást elcserélném kisebb kertes
házra a gyomai részen. Irányár:
7,2 millió Ft. Érd.: 30/513-6057,
66/282-982

Gyomán a Vásártéri ltp. 31
ben l. emeleti, erkélyes, felú
jított lakás eladó. Telefon:
?O/'i'i9-1i1i70

KERT, TELEK
A Pocosban 1100 m' területű

kert eladó, kis faházzal, fúrott
kútta!. Érd.: 66/284-242

A Bónom-zugban 500
négyszögöl vízparti telek eladó.
Érd.: 66/285-392

A Fűzfás-zugban vízparti
kertet vásárolnék. Érd.: 70/341
5732, 66/285-633

Szántóföldet bérelnék
Gyomaendrőd környékén. Érd.:
30/4385-419

Gyomán a Zrínyi M. u. 43/1.
sz. alatti bekerített építési telek
fúrott kúttal eladó. Irányár: 1,2
millió Ft. Érd.: 30/354-2125

KIADÓ
Gyomán, a Vásártéri ltp-n

1,5 szobás, bútorozott, erkélyes,
foldszinti lakás hosszú távra
kiadó. Érd.: 30/694-6214

Gyomán a Vásártéri ltp-en
1,5 szobás I. emeleti bútorozott,
kis rezsijű lakás kiadói Érd.:
66/386-500

A Vásártéri ltp-en földszinti,
2 szobás lakás hosszú távra
kiadó. Érd.: 66/284-262

A Vásártéri ltp-n kétszobás
lakás hosszú távra kiadó.
66/284-327

A Vásártéri ltp-en garázs
kiadó. Érd.: 30/426-1063

Gyomán a Fő út legfor
galmasabb helyén kis üzlet
helyiség wc-vel, mosdóval kiadó
irodának, üzletnek. Irányár: 18
ezer Ftlhó. Érd.: 20/972-9796

MUNKÁT KERES, KíNÁL
Korrepetálás, felzárkóztatás,

fejlesztő foglalkozások, más
napra, dolgozatokra, versenyek
re való felkészítés, tehetséggon
dozás általános iskolásoknak.
Érd.: 30/856-3218

Veszélyes fák kivágása,
tüzifa felvágása, elhanyagolt
kertek, porták, telkek gondo
zása, kaszálása. Elérhető áron'
Érd.: 70/283-0347

Kertek, udvarok szántása,
marása, egyengetése.66/386-053

Kipufogó javítás és készítés,
valamint karosszéria javítás.
Érd.: 30/524-3700

Hidegburkolást, kisebb
kőműves munkát vállalok. Fehér
Attila 30/360-8128

Őszi betakarítás i munkákat
és víkendházak tél i karban
tartását vállalom. 30/613-9027

Személy és vagyonvédelmet
vállalok. 70/327-4389

EGYÉB
37 és 39-es görkorcso !ya,

Horgász folyóiratok (27 db),
terménydaráló, centrifuga, 2 db
fotel eladó. Érd.: 30/325-7989

Használt bútordarabok,
mázsa, szőlőprés, villanymotor,
írógép, asztali amerikáner, és
más regl használt tárgyak
eladók. Irányár: \-50 ezer Ft.
Érd.: 30/571-5298

Simson Star motor,
Schwalbe váz blokk nélkül
eladó. Simson alkatrészt veszek.
Irányár: 48-20 ezer Ft. Érd.:
70/6338-213

57 q búza eladó. Irányár: 3,8
ezer Ft/ q. Érd.: 30/461-2969

Beltéri ajtók, kültéri ajtók,
gyári kondigép gyári súllyal, új
tetőanyag, gerenda, szarufa,
tetőőléc eladó. 30/4800-985

180 literes hűtőszekrény,

benne 60 literes fagyasztóval,
használtan eladó. 20/341-0779

Jó állapotban lévő FÉG
konvektorok jutányos áron
eladók. Érd.: 30/493-5950

Nagy oxigén palack, ka
rosszéria nyomató, nagy nyomá
sú ipari mosók EW304-es eladó.
Érd.: 66/386-383,70/320-7093

Ötéves 160 literes Zanussi
hűtőszekrény eladó. Irányár: 10
ezer Ft. Érd. :66/285-145

Széles csípőjű, molett, extra
molett hölgyet keresek. Érd.:
30/863-8472

47/165 lakással rendelkező

fiatalember olyan hölgyet,
esetleg özvegyasszonyt keres 52
éves korig, aki hozzám tudna
költözni. Érd.: 30/402-109

Két éves, alig használt
sarokülő garnitúra ami francia
ággyá alakítható, nagyon jó
állapotban eladó. Telefon:
30/489-8226

ÁllAT
Szép kiscicák ingyen

elvihetők. Ugyanitt takarÍtást,
vasalást, idősek felügyeletét
vállalom. Érd.:30/559-6327

Vietnámi, csüngős hasú
kismalacok eladók. 66/285-899



Köszönet az 1 százalékért!
A Székely Mihály Modellezőés Sportklub 2007-ben 28.377

Ft-hoz jutott a személyi jövedelemadókból felajánlott I száza
lékokból. Az összeget anyag- és szerszámvásáriásra költöttük.
A felajánlásokat ezúton is megköszöni a klub.

Blaskó János, klubvezető

HÉTVÉGI MENÜ!
Szombaton és vasárnap
3 féle leves és 5 féle főétel közül választhat!
Ár (körettel és savanyúsággal):

850 Ft/fő

Szeretettel várjuk kedves vendégeinket
Gyomán a fürdő mellett
a Liget Söröző és Étteremben!

beépítéses haz gyümölcsös kerttel eladó. Víz. villany.
pince van. lr:inyár: 4.3 M Ft

Köröstarcsan a Kos$uth utcában 94 ml-c...;
komfortos családi ház eladó.lr.inyár: 6.7 M Ft

Köröstarc~án a. Súchenyi utcában g l ml-c..;

komfortos családi haz eladó.lr.inyar: 5.2 M Ft
Körö:'farcsan a Paprev Dütlőben ?irtkert . rajta.

50 ml-cs tegla cpílesl hctvcgi házzal eladó. Irányár:
1.6M FI

Körö:,tarc:'an az lrjnyi utcában 120 m2·~

ö:'s.zkomfortos - központi fűtéses. igenye:,en
karbantartott családi ház gar:íZ7~..;al. melJcképülctekkel
elJdó. Ir.iny:ir: 5,5 M Ft

KöröstJrcsan a Kos$uth uteaban 1420 m2-cs
épílc~i tclek eladó (villany. szennyvíz be van vezetve).
lr.inyar: 1.9 MFt

KöröstJre:,án 1845012 alapterületu szántó eladó.
irjnyar: 900.000 Fi

Körösladanyban a B~m utcában 69 ml-c...;
komfortos családi hiz ela.dó. Iranyár. 3.1 M Ft

Bckésl:n a HJjnJI utcában 54 m2-es komfortos
csa tadi hal eladó. Irjnyar: 5 M Ft

Bekesen J Fekete Körös soron 146m2-cs
igenyesen felüjitott larsashaz padlófiítésscl.
kandJllóvaJ. beépíthető padlá$térrd. gariz~JI eladó.
irjnyár: 27 M Ft

Békéscsaban a Tessedik uteabJJl 185 m2·es
összkomfortos sorház eladó. lr.ínyár: 28 M Ft

Csjrdasú\lason - Felhalmon zártkert eladó. 16
m1-cs komfort nelküli. jflagos kivitelű l1a.,znalt
épülencl. Villany VJn. lrjnyjr: 1.7 M FI

Gyomacndrődön a Va.w:íri Pjl utc:íban 100 m2-cs
ö:'$zkomfortos csaladi ház eladó. Irányár. 9 M Fi

Gyomaendrődön J Va.wári Pál utdban 60 ml-cs
komfortos csabdi hjz eladó. 1r.inyar: 3 Nl Ft.

Gyomaendr6dön a Kűranyi utóbJn 120 m1.-es
összkomfortos családi haz eladó. Irjnyár: 9 M Ft

Gyomacndrödön J Salbi utcaban 97 m2-c...;
komfortos cSJladi haz eladó. Iranyar:5.2 M Ft

Gyomaendrlidön a Tamasi Aron utejban SO m1.·es
központi fütcs~ cSJladi haz beépítheTŐ padlastérrel.
garázzsJI eladó. Irjnyar: 9 M Ft

Gyomaendrőd;jn a Jókai utcában 90 ml-cs
komfortos (konvektoros) csaladi haz eladó. Irányár:
7.5 M Ft

Gyomaendrödön a VII.kefÜlclbl:n komfort nélküli
90 m2es lakóltaz (tanya) cbdó. Áson k-út. téglaból
épült gazdasági épület van. lrjnyar: 7 Nl Ft.

Gyomacndrödéin a Hősök utján % m2-cs
összkomfortos ikerlúzrész eladó. Iranyár: 6.2 M Ft

Gyomaendrődön a Dobi utcában liO ml-c:s
összkomforro:, esaladl Ilaz garazzsal ~ladó. lrjnyar:
7.9 M FI

Érdeklődni: Tóth Jánosné Telefon: 20/9376-738

Mczöbcrcnybcn a Bajc~y-z..,;. utcában 120 m2-c~

ö~"zkomrortos családi hiz clJdó. Irányár: 13 M Ft
Mczöbcrcnybcn J Tulipán utcaban 89 m2~cs uj

cpílcs\ (lOOO-ben épült) összkomfortos c:,aládi ház
SÜRGŐSEN ELADO. Ir,nyar: 12.3 M FI

Mczöbcrcnybcn il Györi János utc;iban 77 ml-C:."
komfort nélJ...iili tjr.;ashiz eladó. Irányár: 3.2 M Ft

Mczőbcrénybcn a Józ..;cf Attila utcában 1178 ml·
cs telek clad6. lr.ínyár: 2,5 M Ft

Mczöbcrényhcn a Józ."cf Anila utcában 114 m1-~

ö:,szkomforto:-; csabdi haz eladó. lr.i.ny;ir; 6 M Fr
Mczöbcrény központjaban. frd..-vcnlalt helyen.

igényescn. cxkluziv:m felújított 130 m2-\.'S csatadi ház
bcépÍlhctö padlásrérrcl dada. Az ingatlan gJrázzsal.
mcllékcpü!cltc!. gyönyörűen parko"ilott udvaIT.ll
vállalkozi" céljára is alkalm~". Ir.ínyár: 24 M Ft

Mczóberenyben a Deák Ferenc utcában 147 ml-cs
komfortos polgári haz 1'2 család szinürJ. is JlkalmJs/
SÜRGŐSEN ELADO. Irány,,: 6..1 M FI

Mezobcrenyben a Kereki utóban 122 ml-cs
tetoteres komfortos csaladi haz 54 1n2-CS
mellckcpulcttel, önalJó gar.izz~1 SÜRGŐSEN

ELADO. Irányár: 14.2 M FI
Mczöberenyben a Gutenberg utcaban 100 ml-cs

komfortos csa!;idi haz eladó. lr.ínyar: 5.5 M Ft
Mczőbcrcnybcn ,) Szcnaskcrt utcaban 55m2-cs

komfortos udvari hazré..-;z felújitoll allapotb;m eladó.
irányar: 4.2 M Ft

Mezöberényben a Kunhalom utdban 160 m2-es
családi ház eladó. befejezetlen albpotban (50"'/,,-os
kcszültscgi fok"Ü). Irányar. 12.5 M Ft

M.berényben a VörösmarI)' utcában 106 m2-es
összkomfortos 2 szobas családi haz eladó. Ir. ;ir: 6.5 M
FI

M.berényben a Szcnáskcrt utcában 114 m2-es
ö:'$zkomfortos családi hjz nagy mellékcpü!ctlel.
önálló goráw,1 SÜRGŐSEN ELADO. Ir. ,r 7.9 MFI

Mczöbcrénybcn az Újlclep uteaban 61 ml-cs
összkomforto~ családi ház. önjlló garazzsal ebdó.
lrJ.nyar: 5.4 M FI

Mczöberényben :lZ Ady utcaban 66 ml-cs
komfortos potgari tipusú családi hiz eladó. ir.ínyjr:
4.3 M FI

Mezöberenyben a Madüri.."z utcában 55 ml-cs
komfortos csa/adi haz önaJtó gJrázzsal eladó. Irjnyar:
52 M FI

Mezöbcrcnybcn a Káhalom utóban 100 ml·cs
komfortos csaladi haz eladó. Iranyar: 7,5 M Fi

Mezöbercnyben JZ Oltvanykert utcaban 504 m2
c...; cpitesi tclek közml nelkül eladó. Irányár: 1.1 M Ft

Mezőberenyben a Kerhalom utcaban 97 n12·cs
komfortos CSJJadi ház eladó. Ininyar: 5.S M Ff

Köröstarcsan a Paprev Kertben 37 m2-cs tetőtá

Eladó ingatlanok

Önálló, Független Hitel- és Ingatlanközvetítő, Értékbecslő Iroda
5650 Mezőberény, Fortuna tér 11. (A Lottózó mellett.)

Telefon: 20/455-1211, 70/558-9247 Telefon/fax: 66/424-314
E·mail: tteri@vipmail.hu

Eladó Gyomán, a Liget

Gyógyfürdő melletti Ter

mál Panzió, tulajdonostól.

Üzletrész átruházás lehet

séges, így a vétel illeték

mentes! Irányár: 28 millió

Ft. Telefon: 20/9342-171

A Kolmann ltp-en, az épület
tetőráépítésével

új lakások (50-70 m')
kerülnek kialakításra.
Várható átadás: 2009.

A lakások
megvásárolhatók!

Érdeklődni: 20/5695-700

Régi bútorokat,
használati tárgyakat

vásárolok!
Készpénzben

a helyszínen fizetek!
Telefon: 30/9-533-594

Hirdetését az interneten
is olvassák!

www.szo-beszed.hu

Levélcímünk:
Szó-Beszéd Szerkesztősége

5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 51.
E·mail: szobeszed@index.hu

A Gyomaendrődi Bethlen Alapitvány ezúton köszöni meg a
2007-ben nyújtott I %-os támogatásokat, melynek összege
219.346 Ft volt. A fenti összeget az iskolában folyó oktatást
segitő eszközök vásáriására és szakmai rendezvény támo
gatására fordítottuk. Továbbra is várjuk támogatásaikat.
Adószámunk: 19062372-1-04

A Gyomaendrődi Tenisz Klub köszönetét fejezi ki minda
zoknak, akik a személyi jövedelemadójuk l %-át az egyesület
részére felajánlották 2007-ben. Az így befolyt 99.411 forintból
10.981 forintot a Magyar Tenisz Szövetség által szervezett
OBIII. csapatbajnokság lebonyolításához szükséges teniszlab
dák beszerzésére, 88.430 forintot az Erzsébet ligeti teniszpálya
kerítésének 2007-ben elmaradt részének felújítására fordítot
tunk.

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

A Szó-Beszéd ingyenesen jelenteti meg azoknak az olvasók
nak a lakossági apróhirdetéseit, akik ezen a sze!vénycn küldik
be megjelentetés céljából! A szelvényen a megjelölt helyre
kell beírni a kívánt szöveget és a szelvényt levelezőlapon

vagy borítékban elküldeni a következő címre: Szó-Beszéd
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 51. Egy apróhirdetés
szövege lehetőleg ne tartalmazzon 15 szónál többet! A hirde
tések szövegéért felelősséget nem vállal a szerkesztőség!

Feladó neve: .

Címe: .

Az apróhirdetés szövege: .

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

Köszönettel: Homok Béla

A Gyomaendrőd Társastánc Mozgalmáért Alapítvány
kuratóriuma megköszöni mindazoknak, akik adójuk l %-ával
támogattak bennünket. A felajánlott összeg 96.867 Ft volt. A
fenti összeggel a táncosok utazási költségeihez, a Zánkai
Ifjúsági Táncfesztivál költségeihez, valamint a működéshez

szükséges nyomtatványok költségeihez járultunk hozzá.

Irányár: .

Érdeklődni: .

Aláírás: .

I
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otpbank
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Internet

eje új KIT-re
váltani!

ÚJ 3 AZ 1-BEN KIT CSOMAG
MÁR HAVI

8600 FT-TÓL

AFELTÜNTETETT ÁR
2009. 09. 30-IG ARTó
HŰSÉGNYILATKOZAT

VÁLLALÁSÁVAL ÉRVÉNYES.

www.fibernet.hu

KábelTV

..
Részletes feltételek:
\f1I\/V\.v.olpbank..hu • vVIIV'oN.otplakaslizing.hu
06 1/20/30/70 3666 666 • 06 40 366 666

Al induló torleszlórészlet 6 hónapig érvényes 5 miliK> Ft és 20 év futamidó melle". OTP Világ Lakáshitel
Telmékcsomag LakástakarékJ<ol esetén. japán jen alapon.

Jelen tájékoztatas nem telj", koru. ezért további lészletes iniormáci6ért kélJük.
tájékozódlon az OTP Bank fiókjarban és hon~pján (www.otpbank.hu) kozzéten
üzletszabálYZ310kból és hilderrnényekból Jelen hildetéS nem minősül ajánlat-
tételnek.

Díjelengedési akció! Induláskor haví 20 654 ft-tól! THM: 4,78%

A dijelenge<Jési akció időtartama:

2008. szeptember 8 - november 28.

Fi1iIiWiIiI AUSTR ERM

==~D06-30/3326-075
~W~y~~~~ '" ~ÖSZIGETELéS
GIPSZKARTON SZERELés • ZSINDELYEZéS

JÖN AGÁZÁREMELÉS!
GONDOWON ATÉLRE - HÖSZIGETEWEN!

AKCIÓS TERRANOVA HŐSZIGETELŐ RENDSZEREK
MÁR BRUnÓ 1395 FtJm2 ÁRTÓL!

WEBER TERRANOVA 30 ÉV, 30 SZíN AKCiÓ! 30 SZíN A FEHÉR ÁRÁBAN!

~~(OO)~~OO~~U&

~~.I..i I I '.!Qo~~~~~~Q
• I D



~YOMAENDRé5DI Ára: 189 Ft
II ~~00k~ II

SZO-BESZED
17. évf. 11. szám FÜGGETLEN VÁROSI LAP 2008. december

Felelős szerkesztő: Homok Ernő· Szerkesztőség: 5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 51.
Telefon: 70/22-632-99 . Kiadja: Rekline Stúdió Egyéni Cég· Felelős kiadó: Hornok Ernő· E-maii: szobeszed@index.hu

HITELE\\:- HITELEK- HITELEK

PI.: J milUó Forint lo.kaseoitcsi celú hitd esc:tcn IHUF) lndW6 ......ylerin:tn.se]· &:.l~S~~.

10 cvrc: 10.630., F'fIh6 15 e~'re 8.320" Ftlh6 20 Me: 7.240" F'fIh6 25 <.:..m:: 6.610," FVhÓ

-
További információ:
Vidné Papp Andrea, 06-30-969-9137

A feltételekről a www.lapker.hu oldal "Kereskedjen velünk"
menüpontjában tájékozódhat!

ALapker Zrt.
GVOMAENORŐOÖN
működő hírlappavilonja
üzemeltetésére vállalkozó partnert keres!

Ha felkeltettük érdeklődését, kérjük, hogy önéletrajzát a
megjelenéstől számított két héten belül "LKSZBGYE02" je/igére
juttassa el a palyazatok.kisker@lapker.hu címre.
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KOMOLY BANKI - O~ OGYINTl';:Zl';:SI HATTERREL. S éVES GYAKORLATTALI

LAKÁSCÉLú- ÉS SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ HITELEK
ALAPKAMAT 5,25%-IÓ/!!!

I nJlÍIlHl••l1li1111....... IIIltWIlllrlZk CIÜ1lIItIt"IIlIttIltUlI'

Mindenkori .ktu Illi akdónkrol 'rd.klód'lif:re ~I,'ononvagy u.m4lly...n liJtkoZUltJuk
(IOŐPONTEGYEZTETESE SZUKSEGESl)

RÉSZLEGES BANKI KÖLTSÉGMENTESSÉGI!!
.... LAKASCÉLÚ HITELEK ESETeN IHUF. eHF, J'PY, EURI

l UJ LAKAs ~pITe:SE. UJ· 6a HASZNÁLT LAKAS VÁSÁRLASA. Fe:SZEKRAKO HiTeL, GYORSHITEL,
KOZALKALMAZOnl•• KOZTISZTVISELOI HITEL, FELUJITÁS, KORSZ!ROS!TU. LAKÁSLlZING}

.... SZABAD FELHASZNALAsú HITELEK ESETeN fHUF,CHF,JPY.EURI

.... HITELKIVALTAs ESETEN fHUF. eHF, J'PY.e:UR/

Tobb bank ajánlata közul választhat!

FOLYAMATOS AKCIÓ!!!

I Jclzáloghltclel:. üKylntézhc SORON KfvUL akár l hét alatt ilOl I
Hiteikihelyezés AK~R az ingatlan forgalmi értékének IOO%-ig!

RAR YÉGREHA.!TÁS A.PEH TARTOZÁS ok MAGÁNHITE! KIYÁLTÁ,,<;A megoldh:t'ólll
(EGYEDI FELTETELEKKEL)

Hltelek m$r minlm'lb6rt61 V.:lgy Jövedelem Igazol'•• n61kQI I. Ig6nyelhet6ekl

fO 'TO. !!! .\ hih'+"ltr/lidé~ekmelle elelhi/to~itá kiHc~t ~E'1"/ük ..i.-ge~!

A hitelügyintézés az Ön kényeImének és igényének megfelelöen lakásán,
vagy az irodánkban történik - személyre szaborran, gyorsan, szakszetÚen!

LEINFORMÁLHATOAK ES MOBILAK VAGYUNKI HivlaN BIZALOMMAL!
AZ ELVÉGZETT MUNKÁNKÉRT FELELÖSSÉGET VALLALUNKI

09yfó'fog"dll~ó!> telle," körü t1Ilókozt"tjs bjrmlkor IMtvógón 1:0;) Id6Dont ogyoztotós9C1l
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Életfogytiglant kapott a gyomai gyilkos
Egy ásik vádlottra már korábban életfogytiglant kért az ügyészség!

NYereségvágyból, különös kegyetlenséggel
elkövetett emberölés bűntette volt a vád Havancsák
János László ellen, aki a vádirat szerint még 2005
augusztusában gyomaendrődi otthonában megölte
és kirabolta özv. K. Bélánét. A 61 éves vádlott csak
a történtek után több mint két évvel került a
rendőrség látókörébe, tagadva bűnösségét, és
immár a sokadik verzióját mondta el az ügyben
november elején a Békés Megyei Bíróságon. Külön
legessé teszi a pert, bogy korábban már volt vádlott
ja az ügynek, aki ellen életfogytiglani szabad
ságvesztést kért az ügyészség, végül a bíróság
szabadlábra helyezte. Ez a második nekifutás.

Akkortájt Gyomaend
rődön közszájon forgott,
hogy szabadlábra került a
gyilkos, holott a vád alá
helyezett férfinak - akire
perbeszédében az ügyészség
képviselője életfogytiglani
szabadságvesztést kért 
semmi köze nem volt a
bŰllcselekményhez.

A történtekig egészen
2005. augusztus 3-áig kell
visszamenni, amikor az ügy
második vádlottj a késő

délután, kora este
Gyomaendrődön a Bolhás
kocsmában sörözött és
játékgépezett. Állítása
szerint mintegy 8 ezer
forinttal érkezett a mUIn

tézménybe és 2 ezerrel távo
zott. Nyert is, de inkább
vesztett a játékgépen,
közben megivott 7-8 üveg
sört.

Este 9 órakor a kocsma
zárása miatt hazafelé vette
az útját, otthon megvacsorá
zott, majd - legalábbis val
lomása szerint - ivott még
sört, pálinkát, erre dep
resszió elleni gyógyszereket
vett be, mert elhatározta,
hogy öngyilkos lesz, kifek
szik a közeli vasúti sínekre.
Aztán megls minden
másképp történt.

Vád, irat
A vádirat szerint 2005.

augusztus 3-án a kocsmában
történt italozást és játék
gépezést követően éjjel l óra
körül elindult özv. K. Béláné
sértett családi házához azért,
hogy az egyedül élő 76 éves
nő pénzét megszerezze.
Átugrott a kerítésen, majd a
kamra nyitott <j.blakán át
bemászott a lakóépületbe,
ahol az ágyban fekvő idős

nőt bántalmazta. Legalább
nyolcszor megütötte, ököllel
és egy tompa tárggyal, olló
val megszúrta és fojtogatta.
Mindez több mint
negyedóráig tartott. Közben
Havancsák azt követelte,
hogy az idős asszony árulja
el, hol a pénze.

A bántalmazás követ
keztében özv. K. Béláné a
helyszínen meghalt. Halála a
nyak tartós leszorítása,
következményes fulladása
miatt állt be. A sérülések
nagy száma és jellege
szenvedést, fájdalmat és az
átlagot lényegesen megha
ladó mértékű félelemérzetet
is okozhatott. A bántalmazás
során szexuálisan is zaklatta
az áldozatot a vádlott, akire
később meztelenül találtak rá
az ágyában.

A vádlott a bántal
mazását követően a ruhás
szekrényből elvitt egy
lemezkazettát, benne 48
ezer forint készpénzzel, és
az idős nő pénztárcáját,
benne 1500 forinttal.

Öngyilkosság helyett
gyilkosság

Meglehetősen szakado
zott és hosszúra nyúlt val
lomásában csak részben
ismerte be bűnösségét a bíró
kérdésére a novemberben
kezdődött perben Havan
csák János László, csaknem
mindent tagadott. Elmondta,
hogy járt a helyszínen, de
állítása szerint nem rabolta
ki és nem ölte meg az idős

asszonyt. Nem könnyítette
meg vallomása megértését,
hogy kifejezőkészségét te
kintve szerényebb képessé
gű a vádlott, ráadásul kifej
tette, hogy "valami nincs
rendben, nem kóser a
fejem." Vallomásában ezzel,
valamint a sok itallal és az
erre rászedett depresszió
elleni gyógyszerrel magya
rázta, hogy sok mindenre
nem emlékszik.

Azt ő maga is elismerte,
hogy késő éjszaka felkelt,
elindult otthonról, azért,
hogy lefeküdjön a vasúti
sínekre, s így öngyilkos
legyen. De útközben annyira
elfáradt, hogy inkább
bemászott az általa ismert
áldozat kerítésén, majd
bejutott a házbelsőbe, ahol
erre felkelt az idős nő, aki
megkérdezte, mit keres itt?
Tőle csak egy pokrócot kért,
mert álmos és fáradt volt.
Majd a másik szobába ment.

Arra nem adott választ,
hogy ehhez képest saját
állítása szerint is miért

került az idős nő ágyába a
vádlott, ahol egyszer csak
állítólag arra ébredt, hogy
csapkodja az arcát az idős

asszony. Erre ő is suhintott
kettőt, de ettől, állítása
szerint, senki nem hal meg...

Havancsák döntő pon
tokon az italra és a
depressziós gyógyszerek
hatásaira hivatkozva mond
ta: nem emlékszik sok min
denre. Ehhez képest mégis
azt vallotta, hajnaltájt
félálomban azt hallotta,
hogy a házigazda a másik
helyiségben vitatkozik
valakivel, akinek jelzi, nem
adja oda a pénzt. Ezt
követően csak az derengett
neki, hogy álmodott, még
pedig arról, hogy jön egy
sötét hajú férfi és lecsapja a
fejét. Erre felébredt, szét
nézett a házban, s ekkor
látta, hogy a néni véres.

Segített neki, a mos
dóban lemosdatta, majd
kapott tőle egy pénzes
kazettát, azt elvitte. Ebben 
állítása szerint - negyvene
zer forint és néhány levél
volt. A vádlott, ahogy jött,
úgy ment, a kerítésen át.

"Akkor most ez egy
verzió volt"

"Akkor most ez egy
verzió volt" - mondta a val
lomás végén Tatai Mónika, a
Békés Megyei Bíróság
tanácsvezető bírája, utalva,
hogy ez e nemben nem ez
első volt. Kiderült, hogya
rendőrség és az ügyészség
előtt tett vallomásaiban
Havancsák még nem szólt
arról, hogy öngyilkosságra
készül. Ez év nyarán pedig a
bírósághoz elküldött leve
lében azt bizonygatta, hogy
a kérdéses éiiel az egyik
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gyomaendrődi templom
mellett aludt, így nem járha
tott a helyszínen. Aztán
kiderül t, összekeverte az
időpontokat.

Ezt követően megvádolta
a rendőröket, hogy olyan
mondatokat adtak a szájába,
amit soha nem mondott,
másrészt pedig az általa
elmondottak közül többmin
dent nem jegyzőkönyveztek.

Ehhez azt is hozzátette,
hogyarendőrökmegfenye
gették, s mindenképpen azt
akarták, hogy azt mondja,
előre eltervezte a bűncselek

ményt. A vádlott megje
gyezte, azért írta alá a val
Iomásairól szóló jegyző

könyveket, mert nem volt
nála szemüveg, így nem
olvasta el a szöveget. A bíró
ekkor figyelmeztette, hogy
másokat következmények
nélkül nem vádolhat bűncse
lekménnyel.

"Miért higgyük el, hogy
amit most mond, az az
igaz?" kérdezte a
tanácsvezető bíró. "Azért,
mert II hónapja vagyok
előzetes letartóztatásban, s
eldöntöttem, hogy az igazat
mondom" - jött erre a
felelet.

Nem vették komolyan
a telefonálót

A vádlott elmondta,
amikor elment, még élt az
asszony, s még ma sem tudja
elhinni, hogy meghalt.
Megjegyezte, előtte' lega
lább sZázszor találkozott
özv. K. Bélánéval, akivel
úgy beszélt, mint az anyjá
val. Komoly ellentmondás
nak tűnt, hogy ha sokáig
nem tudta, meghalt a nő,

akkor miért nem kereste őt

fel? Főként azután, hogy
egy véres este után ment el
tőle? Ha tényleg szándé
kában állt, akkor miért nem
vitte vissza neki azt a pénzt,
ami a kazettában volt?

Egyáltalán, hogyan nem
értesült a gyilkosságról?

Az ügyet különlegessé
teszi, hogy már korábban
letartóztattak, és perbe fog
tak egy Dévaványáról
Gyomaendrődre kerűlt fér
fit, aki másfél évig a rácsok
mögött volt, majd a perben a
Békés Megyei Főügyészség
életfogytiglani szabad
ságvesztést kért rá. Ám
mivel a bíróság nem találta a
bizonyítékokat kellően

megalapozottnak, ezért fel
mentette és szabadlábra
helyezte.

A Gyomaendrődi Szó
Beszéd 2008. májusában
arról írt, hogy egy titokzatos
telefonáló többször kereste
az ügyben a rendőrséget

azzal, hogy az ügyről infor
mációkkal rendelkezik.
Majd ez a férfi elpanaszolta
egyik ismerősének, hogy
nem veszik őt komolyan a
hatóságok. Erre a felek
között az ismerős megszer
vezett egy találkozót a helyi
Lidl áruház parkolójában.
Így kerűlt képbe Havancsák,
aki t 2007 decemberében
már gyanúsítottként hallgat
tak ki az ügyben. Ekkor 28
hónappal voltunk a
gyilkosság után.

Az ügyészség nyereség
vágyból, különös kegyetlen
séggel elkövetett emberölés
bűntettével vádoUaőt a
Békés Megyei Bíróság előtt.

Életfogytiglant kapott
Nyereségvágyból,külő

nös kegyetlenséggel elköve
tett emberölés bűntettében a
Békés Megyei Bíróság
november l8-i, nem jogerős

ítéletében bűnösnek mondta
ki Havancsák János Lászlót,
ezért életfogytig tartó
szabadságvesztésre ítélte.
Leghamarabb 20 év múlva
kerűlhet feltételesen szabad
lábra a 76 éves asszonyt
megölő, ma 61 éves vádlott.

Az utolsó szó jogán a vád
lott elnézést kért, de nem
kapott az áldozat fiától, aki
jelen volt a tárgyaláson.

Tatai Mónika, a Békés
Megyei Bíróság büntető-

tanácsának elnöke
ítélethirdetésében egyér-
telművé tette, hogy a
nyereségvágyból, különös
kegyetlenséggel végrehaj 
tott emberölést csak
Havancsák János László
követhette el. Ezt számtalan
tárgyi bizonyíték és részben
a vádlott vallomása is alátá
masztotta. A vádlott
védekezését ellentmondá
sosnak és több helyütt
tényekkel alá nem támasz
tottnak találta a bíróság.

A bíróság szakértőkre

támaszkodva megállapította,
hogy bizonyos pszichés
gondokkal küzd, és tartós
paranoia zavarban szenved a
vádlott, ám ez nem befolyá
solj a büntethetőségét, így
cselekménye súlyával tisztá
ban volt.

A bíróság egyértelmű

sítette, hogy a helyszínen
csak egy idegen lábnyomot
találtak a nyomozók, ahogy
az is bizonyossá vált: az
áldozat házában talált haj- és
szőrmaradványok révén
azonosítani lehet Havan
csákot.

A nyomozók az
egészségbiztosítási pénztár
adatbázisában utánanéztek
annak is, hogya kérdéses
időben, 2005 nyarán milyen
gyógyszereket szedett a vád
lott. Kiderűlt, ekkor nem járt
pszichiáterhez, és nem
szedett vénnyel kiváltható,
depresszió elleni erősebb

gyógyszereke~ csupán egy
fájdalomcsillapítót. Így
ezeket az erősebb szereket
nem tudta bevenni az elfo
gyasztott sörre és pálinkára.
Ha pedig bevette volna 
állapította meg az
orvosszakértő - akkor nem

következett volna be a
gyilkosság, ugyanis a vád
lott egyszerűen elaludt
volna.

Az orvosszakértő véle
ményére támaszkodva a
bíróság megállapította, hogy
az áldozaton 25 sélülés volt,
ezek közül nyolc az arcán,
ami! ollóval vagy késsel
meg is szúrt a tettes, ezért
vérzett is. Az idős asszony
védekezett, amíg tudott,
halálát a fojtogatás miatti
fulladás okozta, ráadásul a
tettes szexuálisan is meg
gyalázta az idős asszonyt. A
bíróság következtetése sze
rint az ebből eredő követ
kezményeket a vádlott felis
merte és akarta a sértett
halálát.

Az ügyészség képviselő

je tudomásul vette az
ítéletet, míg a vádlott és
ügyvédje enyhítésért felleb
bezett. Így az ügyben
jogerős ítéletet majd a
Szegedi Ítélőtábla hoz.

Bod Tamás

Régi blJtorokat,
használati tárgyakat

vásárolok!
Készpénzben

a helyszínen fizetek I

Telefon:
30/9·533·594

Eladó Gyomán, a Liget

Gyógyfürdő melletti Ter

mál Panzió, tulajdonostól.

Üzletrész átruházás lehet

séges, így a vétel illeték

mentes! Irányár: 28 millió

Ft. Telefon: 20/9342-171

A Kolmann ltp-en, az épület
tetőráépítésével

új lakások (50-70 m')
kerülnek kialakításra.
Várható átadás: 2009.

A lakások
megvásárolhatók!

Érdeklődni: 20/5695-700



Uj gyárat épített a Skylotec Hungary Kft

Ipari parkos beszámoló
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Stancoltés R~
hagyományos "-I"...... "'.

papírdoboz
gyártása, szitázás.

Stancforma,
szitaforma készítés!
Üzem mobil: 20/523-2787
Iroda: 20/428-7030
Ügyvezető: 20/9142-122
Telefon/fax: 66/282-095

Gyomaendrőd,

Ipartelep u. 1/1.

Árkedvezményt és
ajándékot adunk
minden 4000 Ft feletti

vásárlónknak!
- papír és írószer
- nyomtatványok
-nyomtatópatronok
-ajándék, játék, illatszer

Fényképes, egyedi
bögrék kedvenc

fotójával, szöveggel!
Szülínapra, névnapra,

anyák napjára!
Fénymásolás, spirálozás,

iratfűzés!

MAZSI
PAPíR-íRÓSZER

Gyomaendröd, Kossuth u. 34.

AUTÓSOK
FIGYELEM!

Környezetvédelmi
zöldkártya!
- Környezetvédelmi

állapotfelmérés

- Számítógépes

futóműbeállítás

- Járműdiagnosztika
- Hibakód-olvasás

Varga Béla,
autószerelő mester
Gyomaendrőd, Csokonai u. 37.
Telefon:
66/610-650
30/289-6465

Szó-Beszéd

Ötvenöt új munkahelyet teremtett
Gyomaendrődön a német tulajdonú
Skylotec GmbH. A beruházást december
ll-én adták át a város ipari parkjában.

- A most megépített, 1860 négyzetméteres
csarnok immáron 100 dolgozó foglakoz
tatását teszi lehetővé - beszélt a több tíz mil
liós fejlesztésről Vodova János. A vállalat
helyi kirendeltségének ügyvezetője elmond
ta: az üzemben biztonságtechnikai felsze
reléseket és beülős hevedereket gyártanak
majd. Korábban egy bérleményben folyt a
munka, mostantól viszont már saját
telepükön intézhetik a gyártás t. A gépsorok
átköltöztetése után, vélhetően tavasz
környékén népesülhet be az új komplexum.

- Tavaly még csak két betelepült vál
lalkozás, egy gabonatároló, valamint egy
raklapkezelő üzem működött az ipari park
ban. Ekkor döntöttünk úgy, hogy hosszú távú
stratégiát dolgozunk ki a 39 hektáros terület
hasznosítására. Olcsóbban hirdettük meg
példáu l a területeket - részletezte az
előzményeket Vádi András polgármester.
Hozzátette, az új koncepciónak köszön
hetően három parcellát sikerült
értékesíteniük. A most megépített csarnokon

Egeresi András a Gyomaendrődi Ipari Park
ügyvezetője számolt be a képviselő-testület

ülésén az ipari övezet helyzetéről, valamint a
betelepült cégek beruházásaíról. Még 2004-ben
vásárolt 3,7 hektár területet a Packagíng Service
Szolgáltató Kft., a mely eddig még nem
hasznosította a telket. Megépültek viszont 1,5
hektárnyi területen a Gabonatároló és Logisztíkai
Kft. nevű cég terménytárolói. A Cívis Bau
Meister Kft. 2006. nyarán vásárolt nem egészen l
hektárnyi területen raklapgyártó üzemet épített.
U1:,ryanez a cég még a múlt év elején 1,4 hektárnyi
területet vásárolt. A Stamiel-Stamiel

2008. december

kívül még két cég beruházása folyik a
területen. A jövő év elejére készülhet el egy
tésztaüzem, illetve egy kamionparkoló és
szervIz IS.

Vodova János kiemelte, az eddigi
negyvenöt munkavállaló mellé legalább
további ötvenöt alkalmazását tudják vállalni
az immáron saját tulajdonú telephelyükön.
Mint mondta, néhányan már csatlakoztak a
dolgozói gárdához, de a munkaügyi központ
segítségével még keresik a lehetséges
munkaerőt.A Skylotec munkabiztonsági fel
szereléseket, sport- (alpinista) termékeket
gyárt majd a gyomaendrődi üzemben.

- Ezen a helyen vélhetően tavasszal índul
hat meg teljes gőzzel a termelés, ekkorra
kerülnek át az eddigi bérelt telepünkről a
gépsorok az új környezetbe - hangsúlyozta
az ügyvezető. Hozzátette, a mai gazdasági
helyzetben nem szokványos, hogya cégek
kapacitásbővítésrőladhatnak számot, ám ők

bíznak a gyors üteml fejlődésben.

A csarnokavató ünnepségen résztvett
Nagy Ágnes, a megyei munkaügyi központ
vezetője is. (Képeinken az újonnan átadott
csarnok valamint Nagy Agnes, Vodova János
és Várji András az új iizem avatóján.)

Kereskedelmi Kft. 2006-ban 1,3 hektárt vett a
Gyomandrődi Ipari Parkban. A Skylotec Hungary
Kft. l, l hektáron új üzemcsarnokot épített, s
várhatóan jövő év elején költözik át ide a bérelt
üzeméből. A Megyeri és Társa Kft. fél hektáros
területén már elkezdte a száraztészta üzem
építését.

A Gyomaendrődi Ipari Park területéből eddig
10,3 hektár kelt el. Egeresi András elmondta,
hogy felvették a kapcsolatot a Budaörsi Ipari
Parkkal, azzal a céllal, hogy az ott működő cégek
számára a Gyomaendrődi Ipari Parkot vidéki
fejlesztési lehetőségre ajánlják.



Esküt tettek atűzoltók
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Adóemelés
Gyomaendrődön az eddigi gyakor

lat szerint kétévente emelik a helyi
adókat. Legutóbb 2007. január l-jétől

nőtt a fizetnivaló, azaz 2009-ben ismét
esedékes az adóemelés.

A döntés már megszületett, eszerint
tíz százalékkal több lesz az épít
ményadó, s 300-ról 350 forintra
emelkedik az egy vendégéjszaka után
fizetendő idegenforgalmi adó. Az
ebből befolyt összegből az önkor
mányzat idegenforgalmi alapot képez,
melyet pályázati úton visszaosztanak.
A magánszemélyek kommunális adója
bel területen tíz, külterületen öt száza
lékkal nő. Hatszázról hétszáz forintra
emelik a vásározók és piacozók napi
iparűzési adóját, az általános iparűzési

adó mértékét pedig 1,9 százalékban
állapították meg.

Már Gyomán is kipróbálhatja
a jade köves masszázságy
egyedülálló hatásait!
-masszázs ..-
-akupresszúra

-fényterápia

-hőterápia
~

-kristályterápia '--_~~ _

Számos betegségre hatékonyan
alkalmazható!
Bejelentkezés: 20/360-2025
5500 Gyomaendrőd, Semmelweis utca 4.
AFÜROÓVELSZEMBEN

December 5-én délelőtt tizenegy
órakor letették az esküt a Hunyai,
Csárdaszállási, Gyomaendrődi

Önkéntes Tűzoltóság tagjai. Mostantól
tehát az említett három településen az
ottani lánglovagok végzik majd a
ruzoltási és műszaki mentési felada
tokat. A hatósági feladatok Hunya és
Gyomaendrőd tekintetében továbbra is
a szarvasi, Csárdaszállás esetében
pedig a békéscsabai tűzoltóság

illetékességi körébe tartoznak.
A gyomaendrődi laktanya udvarán

felsorakozott tíz tűzoltó eskütételén
jelen volt dr. Tatár Attila tűzoltó

altábornagy, az Országos Katasztró-

Szó-Beszéd

Karácsonyi köszöntő
Karácsonyeste gyertyát gyúj

tunk, lángja beragyogja ünnepün

ket. Örömteli várakozással tekin

tünk egymásra, szeretteinkre,

hiszen ez a nap egy kicsit más,

mint a többi. Csak rajtunk múlik,

hogy a karácsony tartalmas,

szeretetteUes ünnep legyen.

Élvezzük együtt a karácsony

meleg hangulatát, merítsünk erőt

belőle, hogy hittel tekinthessünk

egy boldogabb jövő felé.

Márai Sándor soraival kívánok

mindenkinek kellemes ünnepeket:
Ha az ünnep elérkezik az

életedben, akkor ünnepelj

egészen. (...) Tisztálkodjál belül

ről és kívülről. Felejts el mindent,

ami a kőznapok szertartása és

feladata. Az ünnepet nemcsak a

naptárban írják piros betííkkel.

Nézd a régieket, milyen á/lÍ

tatosan, milyen feltétlenül, milyen

körülményesen, mennyi vad

örömmel ünnepeltek! Az ünnep a

különbözés. Az ünnep a mély és

varázsos rendhagyás.

Szeretetteljes békés ünnepeket
és eredményekben gazdag boldog

új esztendőt kívánok!
Domokos László

Gyomaendrőd országgyűlési

képviselője

favédelmi Főigazgatóság vezetője,

valamint dr. Gáti Zoltán tűzoltó ezre
des, a katasztrófavédelem Békés
megyei vezetője is.

Szemlits Gyula, a gyomaendrődi

tűzoltók parancsnoka szerkesztő

ségünknek elmondta: a tíz főállású

tűzoltó mellett további nyolc önkéntest
tudnak szükség esetén mozgósítani.
Technikai felszereltségük megfelelő,

két, középkategóriás gépjármű-fecs

kendővel, és egy országúti gyorsbea
vatkozó autóval rendelkeznek. A
gyomaendrődi tűzoltóság a 2009-es
esztendőben 24 millió 180 ezer forin
tos állami forrásból gazdálkodhat.
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Karácsonyi
adományozás

Az Élet Másokért Közhasznú
Egyesület és a Templomos Lovagrend
Árpád-házi Szent Erzsébet Kommen
dája jótékony célú adakozás i ünnep
séget rendezett a gyomai Jézus Szíve
Katolikus Templomban. A december
19-1 rendezvény immárom hetedik
alkalommal kapta a Segítsünk a rá
szoruló gyermekeken elnevezést.

Vaszkó Sándorné, az egyesület
elnöke lapunknak elmondta, hogy hu
szonöt taitósan beteg gyermeket
nevelő családot hívtak meg az
adakozás i ünnepségre. A gyermekek
kapják meg azokat az ajándékcso
magokat, amelyeket helybeli és hunyai
adományozóktól gyűjtöttek össze. Az
esemény fővédnöke Várfi András pol
gármester volt.

Sártenger, kitört
fák, sötétkék házak

Háborognak a Dobó utcaiak,
megemelték az adójukat, ám a
közmíívesítés még mindig hagy
kívánnivalót maga után: például
térdig járnak a sárban, latyakban.
A Dobó utcaiak persze nincsenek
egyedül, a város legtöbb utcája
sáros, takarítatlan, gondozatlan.

Amúgy pedig az épületeink
színét tekintve is balkanizálódik
Gyomaendrőd: néhány éve a
lilára festett épületek jöttek divat
ba, azután a románosan rikító
narancssárga üzletek csalogatták
az elszegényedő lakosságot.
Azután jött a borzasztó zöld pati
ka, s most a csúcs Endrőd

szívében a sötétkékre kent bolt,
melynek lábazatát feketére festet
ték. Vendégcsalogató színek a
keleti végeken...

Mindemellett újabb fákat
törtek derékba tahó honfitársaink
a Fő úton. Másról most nem is
szólnék. ..

szobeszed@index.hu
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Bankszaporulat

Hirdetésfelvétel: szobeszed@index.hu
Telefon: 70/22·632:-99

~
.,

• i_·' .....,.

AGyomahús Kft.
dolgozói boldog karácsonyt
és szerencsés új esztendőt
kívánnak minden kedves vásárlójuknak!

Évvégi ajánlatunk!
• kolbászhús rendelésre 750 Ftlkg
• természetes és műbelek nagy választéka
Ünnepi nyitvatartás:
December 22·23-án: 7-17 óráig
December 24·én: 7-12 óráig
December 25-26·án: zárva
December 27-én: 8-12 óráig
December 28-án: zárva
December 29-3D·án: 7-17 óráig
December 31·én 8-12 óráig
Január 1-5: zárva

Állatorvosi Rendelő
és Dr. Bubó Állatpatika

- Vényre és vény nélkül kapható
gyógyszerek, baromfi vakcinák
- Takarmánykiegészítők, vitaminok
- Fertőtlenítő szerek
- Minőségi kutya-, és macskatápok
(Eukanuba Hill's, Royal Canin)
- "Pet Shop" óriási választékkal:
- Pórázak, nyakörvek, hámok, gumi és
plüssjátékok, boxok, fekhelyek,
- Papagáj és rágcsáló kiegészítők,

kozmetikai szerek, etető és itató tálkák

Aktuális ajánlatunk:
- Bolha és kullancsirtó szerek
nagy választékban
- Légyirtószerek, patkányirtószerek
- Baromfi vakcina (Gumboro)
- Ásványi kiegészítők

Nyitva tartás:
Hétfő, szerda, péntek: 9-11, 16-19
kedd, csütörtök, szombat: 9-11
Sürgős esetben is elérhető telefonszám:

Markos Csaba Tel.: 30/55-900-09,
E-maii: markoscsaba@anet.hu

Új szolgáltatás:
Röntgen-diagnosztika

Dr. Kreisz Ágnes,
Mezőberény, Madách u. 10/a.
E·mail: kreiszagnes@anet.hu

Telefon: 30/206-5050

l

A hidat ugyanis - ahogyan azt
Fazakas Orsolyától, a Nemzeti
Infrastruktúra Zrt. kommunikációs
vezetőjétől a beol.hu megtudta - két
méterrel kiszélesítik ugyan, de
kerékpársáv nem épül. Mégpedig azért
nem, mert az engedélyes terveken nem
szerepel. Az önkormányzatnak és a
véleményező hatóságoknak a tervezési
szakaszban lett volna lehetőségük

kémi a kerékpársávot, de nem tették.
- Az endrődi hídra vonatkozó

hatósági engedélyeket már a hivatalba
lépésem előtt kiadták. Amikor szem
besültem azzal, hogy a hídon nem lesz
kerékpársáv, tiltakoztam a NIF Zrt.
nél, de nem jártam sikerrel. Nem adjuk
fel, levelet írunk az államfőnek, és akár
élőlánccal is követelni fogjuk a
kerékpársávot - mondta Yárfi András,
Gyomaendrőd polgármestere.

A második világháborúban felrob
bantott endrődi hidat egyébként 1949
ben építették újra, s az átadási ünnep
ségen még Gerő Ernő - a hídverő - is
részt vett.

hogy az új fiók nyitása a közművek

bekötése miatt kicsit csúszik. A belső

átalakítás elkészült, tágasabb
ügyféltér, szebb környezet,
mozgáskorlátozott bejáró fogadja az
ügyfeleket.

Az új épületben természetesen
lesz bankautomata is az úgynevezett
24 órás zónában, az épületen belül,
így biztonságosabb használatot nyújt
az ügyfelek részére.

Arra a kérdésünkre, hogy mi lesz
a régi fióképület sorsa, Kun-Nagy
Klára a következőt válaszolta:

- Ez a fiók is az OTP tulajdona,
központi döntés alapján határoznak a
sorsáról, melyet még nem ismerünk.

Most nem épül aluljáró, de
az endrődi hidat felújítják

A Mezőtúr-Gyomaendrőd közötti
vasútvonal korszerűsítésével és
felújításával együttjáró közúti forgalmi
tumultus remélhetőleg lassan a
végéhez közeledik. Gyakran bosszan
tóan hosszú ideig zárva tartják a
sorompókat, a kocsisorok olykor a
Bajcsy úti kereszteződésig, a másik
oldalon pedig a víztoronyig állnak. Bár
a decemberi vasutas sztrájk miatti
vonatritkítások kimondottan jót tettek
Gyomaendrőd közlekedésének...

Állítólag elkészült a sorompó alatti
aluljáró terve és a városháza határoza
tot is kapott az aluljáró tervezett
építéséről a Nemzeti Közlekedési
HatóságtóL A tervek szerint a
gyomaendrődi közúti aluljáró 2010
2012 között valósulna meg, egyidőben
a vasút Gyomaendrőd és Békéscsaba
közötti szakaszának felúj ításával.

Ugyanakkor az endrődi közúti híd
felújítása és megerősítése jövőre

megkezdődik, ám a gyomaendrődi

városháza szándéka ellenére kerék
párutat nem terveznek építeni a hídon.

Az idei esztendőben két új
bankkal bővült Gyomaendrőd, ahol
mostantól négy pénzintézet kínálja
szolgáltatásait. A takarékszövetkezet
és az OTP Bank mellett előbb a K&H
Bank, most pedig a Raiffeisen Bank
nyitott fiókot városunkban. Az OTP
is új helyre költözött, januártól a
Szabadság téren várja régi és új
ügyfeleit. A régi SZTK rendelőből

lett Krisztián Pizzéria épületét
vásároita meg a bank és alakította át
a mai kor követelményeinek
megfelelően.

Kun-Nagy Klára, az OTP Bank
GyomaendrődiFiókjának vezetője a
Szó-Beszéd kérdésére elmondta,
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Iskolai megemlékezés
az első testvérvárosi kapcsolat 15. évfordulóján

Bethlen-emlékplakettet kaptak az enyedi polgármesterek
A Bethlen Gábor Szakképző Iskola

szervezésében ünnepséget rendeztek
december 6-án Gyomaendrődön.Az
ünnepség apropóját az adta, hogy idén
volt 15 éve annak, hogy Gyomaendrőd

és az erdélyi Nagyenyed testvérvárosi
kapcsolatot kötött egymással.A
testvérvárosi kapcsolat kezdeményező
je akkoriban a gyomaendrődi Bethlen
Gábor Iskola volt, amely a nagyenyedi
Bethlen Kollégiummal vette fel a
kapcsolatot s néhány hónappal később
ebből alakult ki a két város közötti
együttműködés.

A gyomaendrődi ünnepségre az
iskola vezetése meghívta Nagyenyed
egykori polgármestereit, valamint a
jelenlegi városvezetőt Mihai Horatiu
Josan-t is, valamint itt voltak minda
zok, akik annak idején a testvérvárosi
kapcsolat megalakítása körül
bábáskodtak, így az érintett pol
gármestereket, Crisan Vasile-t, és dr.
Frankó Károlyt, akik a testvérvárosi
szerződés aláírói voltak, Liviu
Octavian Rosu, volt polgármestert,

Krecsák Albert, jelenlegi enyedi alpol
gármestert, Fülöp Simon vállalkozót,
valamint Szőcs Ildikót az enyedi
Bethlen Kollégium igazgatóját, és
Krizbai Jenőt, az erdélyi intézmény
volt aligazgatóját. Eljött a ren
dezvényre Popa Romul, enyedi orvos,
aki jelenleg a Fehér megyei prefektus
helyettese. A december 6-án,
Gyomaendrődön a Bethlen iskolában
tartott rendezvényen részt vett ter
mészetesen dr. Dávid Imre volt pol
gármester, aki Nagyenyeden még
évekkel ezelőtt díszpolgári kitüntetést
kapott.

Az iskolában rendezett ünnepségen
ott volt Vádi András polgármester és
dr. Csorba Csaba jegyző is. A megem
lékezést - melyen emlékplaketteket is
kiosztottak - némileg beárnyékolta az a
tény, hogy a gyomaendrődi képviselő

testület, köztük Vádi polgármester a
közelmúltban nem szavazta meg azt a
javaslatot, mely szerint kapjon
gyomaendrődi díszpolgári kitüntetést
Mihai Horatiu Josan, Nagyenyed pol-

gármestere. Ezt egyébként a dr. Dávid
Imre expolgármester nevével fém
jelzett Körösök Vidékéért Egyesület
javasolta. A javaslat azért is érdekes,
mert mint utóbb kiderült dr. Dávid
Imre még polgármestersége idején
megkapta Nagyenyed városától
ugyanezt a kitüntetést. ..

Gubucz József iskolaigazgató ezzel
kapcsolatban elmondta, hogy Horatiu
Mihail Josan, aki jelenleg is
Nagyenyed polgármestere, már a
kilencvenes évek elején, az első kap
csolatfelvételnél, mint önkormányzati
képviselő már jelen volt, és támogatja
azóta is a két város kapcsolatát.

Már a harmadik ciklusban ő a
polgármester, és már második alka
lommal választott maga mellé magyar
alpolgármestert, holott a Nagyenyeden
élő magyarság létszáma ezt nem
követelné meg - mondta lapunknak
Gubucz József, aki az eseményen
résztvevő román polgármestereknek
adta át az ez alkalomra készített névre
szóló Bethlen-emlékplakettet.

Watt Villamossági Bolt
• Villanyszerelési anyagok
• Izzók, energiatakarékos izzók
• Háztartási gépek
• Háztartási gépek alkatrészei

•Kéziszerszámok
• Barkácsgépek

Watt Villamosság
Gyomaendrőd,

Főút214.
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Állandóan figyelik a sebességet
A város műszaki osztályán meg

tudtuk, hogy december közepén volt a
műszaki átadása annak a sebességmérő

kamerának, melyet a Bajcsy út végén,
az egykor szebb napokat is látott volt
Tisza Malom épületénél szereltek fel a
a 46. számú út szélén. A csővázra

szerelt két kamera egyike a befelé jövő
járművek sebességét méri, a másik
berendezés pedig a városból kifelé
haladókat ellenőrzi - állítólag.

Az úgynevezett szankcionáló
berendezés 9,5 millióba került, a város
önkormányzata pályázaton nyerte meg
az összeg 90 százalékát.

Hogy mikortól üzemelnek a
kamerák, s hogy a felvett adatok hová
futnak be, valamint hogy a bírságokból
befolyt pénzből kap-e az önkor
mányzat, arra a városházán nem tudtak
válaszolni.
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Két gyomai afürdőszövetség vezetésében

Szó-Beszéd Szerkesztősége

Telefon: 70/22-632-99

Újabb pénzügyi támogatást
kért a fürdő

sokat jelent, hogy nem zárnak ki
bennünket a döntések meghoza
talából és a - bennünket is
ugyanúgy érintő - problémákat
együttesen és egymást segítve
oldjuk meg. A szakbizottságba
bekerült kollégáim: Sárvár,
Zalakaros, Hévíz, Hajdúszo
boszló, Debrecen és más nagy
fürdő, illetve fürdővárosok

fürdővezetői közül kerültek
beszavazásra.

- Mennyi időre szól a megbíza
tása?

- Négy év időtartamú a választ
mány munkája. Egyébként nem a
fürdővezetői megbízatáshoz
kötött, hanem névre szóló a szak
bizottsági tisztség. Ez egyben egy
személyem szakmai elismerése is.
Elfoglaltságként évente két alka
lonunal egy-egy hétvégét vesznek
el a fürdőszövetségi bizottsági
ülések az időmből, amely külön
díjazással nem jár.

felül még 2,6 millió forint
összegű működési támogatást
biztosít ahhoz, hogya gyógy
fürdőt működtető kft.
megoldhassa likviditás i prob
lémáit.

Idén november ll-én a Magyar
Fürdő Szövetség sárvári köz
gyűlésén a Közgazdasági és Jogi
Szakbizottság 10 fős választ
mányába bekerült a Gyoma
endrődi Liget Fürdő Kft.
ügyvezetője Szabados Krisztina.

- Mit jelent ez pontosan?
- A Magyar Fürdő Szövetség-

nek alapító és rendes tagjai a
magyarországi fürdők. Ez egy
érdekképviseleti szervezet, amely
nek a Közgazdasági és Jogi
Szakbizottságon kívül négy másik
ágazat is segíti a fürdők

működését, a mííszaki, az orvosi, a
marketing és a humán erőforrás

bizottságok. A mííszaki bizottság
tagja a fürdőnk korábbi igazgatója
Vass Ignác, aki jelenleg a
Füzesgyarmati Fürdőt irányítja. A
szövetség célja a fürdők szakmai
érdekképviselete és érdekvédelme
belföldön és külfóldön, a fürdők
helyi és regionális fejlesztésének
és működtetésének elősegítése

valamint a szakmai tanácsadás.
Mi, mint tagok kezdemé-
nyezhetjük új jogszabály
alkotását, vagy a meglevő ren
delkezés, szabályozás, hatósági
intézkedés, rendelet módosítását,
kialakítását. Az érdekérvénye
sítési, érdekképviseleti, jogszabály
előkészítő tevékenység során
hozott döntésekben, állásfoglalá
sok elkészítésében részt veszünk.

- Milyen előnye származik
ebből afürdőnek?

- Mint viszonylag kis fürdőnek

Gyomaendrőd város
képviselő-testülete úgy dön
tött, hogya Liget-Fürdő Kft.
részére az idei évre már
megítélt 49 millió forintos
önkományzati támogatáson

A gyomaendrődi Katona József Művelődési

Központot 1999-től közművelődésimegállapodás
keretében Megyeriné Csapó Ildikó kulturális vál
lalkozó üzemelteti úgy, hogy tevékenységét az
önkormányzat havonta több, mint 500 ezer forinttal
támogatja.

Megyeriné Csapó Ildikó az elmúlt négy év
munkájáról számolt be az önkormányzat októberi
ülésén. A beszámolóban elhangzott többek között,
hogy a művelődési központba kevésbé szükséges
olyan munkaerő, aki népművelő-művelődésszer

vező szakot végzett.
- Inkább áttolódott a súlypont a technikai

munkatársak irányába. A fűtés, a napi bútormoz
gatási feladatok, a külső és a belső terület folyama
tos rendben -, és karbantartása, a napközbeni, esti
ügyelet inkább más jellegű tudást igényel - mondta
Megyeriné.

A művelődési központ épülete viszont felújítás
ra szorul. A tetőcserép porlik, beázik, a nyílászárók
már nem zárnak jól, a fűtés rendszer pénzpazarló.
Az irodarész padlója korhadt, a színházterem par
kettáját csiszolni, lakkozni kellene, az aszfaltozott
járda töredezett, balesetveszélyes, tehát a
művelődési központ összességében lelakott - írja
beszámolójában Megyeriné.

Az üzemeltető vállalkozó megjegyezte azt is,
hogy az önkormányzati támogatás kevés, az évről

évre növekvő rezsiköltségeket nem, vagy csak alig
futja ki. 1999-ben az évi 3 millió 850 ezer forintos
önkormányzati támogatást kapott a ház, abban az
évben 4 millió 183 ezer forint volt a vízdíj, a vil
lamosenergia, a gáz, a szemétszállítás és az alka
lmazottak bére és járulékai. 2008-ban 7 millió 148
ezer forintot kapott a várostól Megyeriné, ám a
kiadások 8,6 millió forintra fÚgtak.

Nem üzlet a lelakott
művelődési ház
üzemeltetése?

Gondozzák a sírhelyet
A képviselő-testület még 1994-ben adományo

zott díszpolgári címet a város szülöttének, az akkor
Angliában élő Határ Győző írónak.

Díszpolgárunk múlt évben bekövetkezett halálát
követően, idén ősszel vette fel a nevét a városi
könyvtár. A Határ Győző Városi Könyvtár vezetője

az intézmény nevében felajánlást tett, amelyben
vállalja, hogy évente rendszeresen felkeresik Határ
Győzőnek, a budapesti Farkasréti temetőben lévő

sírját és elvégzik annak gondozási munkáit,
valamint a város nevében megemlékeznek a város
szülöttéről.
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- Magyarország gazdasági helyzete
a tisztánlátás szemszögéből nézve:
hazánkban 2002 óta gazdasági pol
gárháború dúl. A kormánypártok
mögött álló érdekcsoportok meg
próbálják kiszorítani a piacról a nem
odatartozó vállalkozókat, cégeket. A
gyurcsányi hatalomgyakorlás kialakí
tott egy igen egyszerű gyakorlatot: ha
nem tartozol a párt érdekcsoportjába,
nem jutsz állami megrendeléshez. A
pénzforrásokat egyszemélyi irányítás
alá vonta, így a gazdaságban
tevékenykedőkis-, középvállalkozások
és feldolgozó cégek fokozatosan leépül
nek, a megrendelések és a fejlesztési
források hiánya miatt.

A magyarországi gazdasági pol
gárháború mellett kialakult a gazdasági
világháború is. Az amerikai birodalom
"harcol" a kínai és az orosz befolyás
ellen. E két állam együttes gazdasági
hatása még egy erős gazdaságot is
képes padlóra küldeni, hát még egy
olyan sebezhetőt, mint a magyar gaz
daság. A szocialisták megszorításokat
és elszegényedést hirdetnek, az Európai
Unió és szövetségesei pedig gazdasági
növekedést és csökkenő adókat javasol.

- A mezőgazdaságot is érinti a gaz
dasági polgárháború, gondoljunk arra,
hogy teret hódít a nagyüzemi
nagytáblás gazdálkodás, újabb földtula
jdon váltás kezd kirajzolódni,
rohamosan csökken akisgazdaságok
száma, ugyanúgy, mint a feldolgozó
Ipar...

A magyar gazdasági rendszert
kialakító szocialista és liberális elit
most fizettet i meg az egész magyar tár
sadalommal a válság következményeit.
Fontosabb volt számukra az érték
teremtés nélküli jövedelmek biztosítása
a klientúra részére, mint a hazai ter
melést, a hazai gazdaságot
megerősíteni.

- A mezőgazdasági gazdálkodók
számára a gazdálkodás folyamatában az
alábbi feltételeket kell teljesíteni, amen
nyiben támogatást igényelnek a
jövőben: 2008-tól a helyes mezőgaz

dasági környezeti állapotnál
I. 2. előírás a talajerózió elleni

védelem

Szó-Beszéd

3. előírás avetésváltás
4. előírás a tarlóégetési tilalom
5. előírás a vízzel telített mezőgaz

dasági terűleten a gépi munka tiltása
6. előírás a gyepterületek túllegel

tetésének tiltása
7. előírás a mezőgazdasági területek

gyommentesen tartása
8. előírás a fásszárú növények nem

kívánatos terjedésének megakadály
ozása

2009. január l-től kerül bevezetésre:
- természetvédelmi követelmény
- felszín alatti vizek védelme
- szennyvíziszap felhasználás
- gazdálkodási napló, talajvizsgálati

eredménylap, egységes környezet
használati engedély, nitrát irányelv

- sertés, szarvasmarha, juh és kecske
nyilvántartás, jellés és szállítólevél

200 l-től vezetik be:
- a permetezési naplót, a nö

vényvédőszer nyilvántartást, a növény
védeimi gépek működési engedélyét,

- az élelmiszerbiztonságot
- a nyomonkövethetőséget biztosító

dokumentációt az állatszállításban
- az állatjóléti nyilvántartásokat.
A szabályszegéssel járó gondat

lanság szankciója l-5 százalék a gaz
daság egész támogatására vonatkozóan,
ismétlődés esetén 3 százalékos a
szankció. Szándékosság esetén pedig a
szankció 15 százaléktól a több évre
szóló kizárás ig terjedhet.Végig kell
gondolni minden érintett vállalkozónak
a felsorolt feltételeket és ezek betartása
mellett kell gazdálkodnia, ha támo
gatást akar felvenni.

- Országos képzési program indul a
termelők számítógépes és internetes
képességeinek fejlesztésére. A részvétel
mgyenes.

- December közepétől utalja az
MVH az uniós területalapú támogatást,
valamint az ÁKG területekre járó
összegeket azon gazdálkodók részére,
ahol nem volt probléma a bejelentett
területekkel.

Minden kedves olvasónak kellemes
karácsonyi ünnepeket és eredményes új
évet kívánok.

Hunya Elek
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Egy gazdavicc
Józsi bácsi úgy kigazdálkodta magát, hogy

év végén megengedte magának, hogy a traktor
mellé és a gázpalackos Wartburg helyébe egy
szép nagy Mercedest vásároljon.

Elment az első útjába eső szalonba, s
kiválasztotta a neki legjobban tetsző Mercit.
Mivel sokat hallott az új kocsikról,
megkérdezte, hogy ha már ilyen szép árat fizet
érte, mondaná el a szalonos, mi van benne.

- Semmi extra - mondta a szaIonos és sorol
ta, miféle extra nincs benne.

- Hát az hogy lehet? - csodálkozott Józsi
bácsi!

- Úgy, hogy minden extráért külön kell
fizetni, ha bele akarja rakatni.

Nagyot csavarintott Józsi bácsi a bajszán,
merthogy bajszos volt, meg úgy szokott
bosszankodni. Nem volt mit tenni, külön
kifizette az összes extrát.

Teltek a hónapok, de Józsi bácsi lelke nem
nyughatott a különös eljárás miatt. Már egy év
is eltelt, amikor a sok tehene közül az egyikre
furcsa jelentkező akadt. Az illető nem volt
kíváncsi a tehénre, nem akarta megnézni, nem
akarta megvizsgálni, hanem csak embert szalaj
tott érte, hogy rakja fel a teherautóra, aztán szál
lítsa a hétvégi házhoz - hangulatnak. De izibe, a
számlát meg küldje el postán, majd megy az
utalás. Az elszalajtott ember még az árát sem
kérdezte, úgy csukta fel a teherautóra. De
mielőtt beröffentette volna a motort, Józsi bácsi
megkérdezte:

- Árulja már el, hogy ki fia-borja ez a vevő1

- A Mercedes-nél dolgozik - mondta az
ember, s átadott egy névjegykártyát a szám
lához.

- Aha' - válaszolta Józsi bácsi, s elbúcsúz
tak. Józsi bácsi beballagott a konyhába, elővette

a legnagyobb számlatömbjét, és nekilátott:
- Alapmodell: I db tehén: J OOO euro
- Felárak:
- színválaszték (tarka): 50 euro
- marhabőr huzat: 100 euro
- termo tejtartó: 50 euro
- 4 db lefejtőszelep: 12,5 eur/db
- 2 db polírozott szaru lökhárító: 17,5

euro/db
- trágyázó berendezés (bio): 60 euro
- téli, nyári patkó: 28 euro
- patánként első és hátsó fék: 70 euro
- kipörgésbiztos lábak: 20 euro
- félautomata légycsapó: 20 euro
- polifonikus dallamkürt -bú- hangzással:

70 euro
- lecsukható szemek: 60 euro
- kérődzős típusú energiatakarékos hajtó-

anyag hasznosítás: 150 euro
- színre fújt behajtható fulek: 20 euro
- a hátulján fűtött kesztyűtartó: 30 euro
Összes felár: 813 euro
A tehén teljes ára: 1.813 euro
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Tengerentúli útijegyzetek 1.
2008. december

A Minnesotai Parlament hófehér épülete

nem állnak körülötte tuskó, amerikai gyorskonyha még ebéd 12 dollárba kerül, egy
fegyveres őrök. Egy egyszerű színesnek is mondható, hiszen vacsoráért 16 dollárt kell
fizetős parkoló vá~a a hófehér minden náció hozta magával fizetni. Ja, és majdnem egy
épület előtt a látogatókat, s a fűszereit, étkezési kultúráját órányit kell sorban állni az
parlamentbe is egyszerűen be és szokásait. Mindenesetre éhező népeknek hétvégeken,
lehet jutni, a kapuban nincs Kanadában az egyik legjobb hogy az ajtonálló kis kínai
motozás, igazolványelkérés. helynek számít a Mandarin leány végre egy üres asztalhoz
Az információs pultnál kap- nevű étterernhálózat, melynek vezessen.
tam egy magyar nyelvű leírást neve már sejtetni engedi, hogy H. E.

A kanadai fővárosban élő

magyarok alakították azt a
negyven tagú kórust, melynek
tagjai városunk meghívására
idén augusztusban Gyoma
endrődön jártak és énekeltek a
református templomban. Azt
mondják, a magyarországi
tuméjuk során sok helyen
megfordultak, de ilyen jól,
mint Gyomaendrődön sehol
sem érezték magukat. Még ma
is emlegetik, hogy gyomaend
rődi vendéglátóik Holubné
Hunya Anikó, Homok Ernő

és Illés János igazán kitettek
magukért. Az ottawai ma
gyarok most november
közepén ezt a vendéglátást
viszonozták innen nyolcezer
kilométerre. A kanadai
főváros magyar háza adott
otthont Homok Emő,

Százszorszép Erdély című

fotókiállításának, s ez alka
lomból, érkezésünk tiszte
letére november IS-én este
díszvacsorát is rendeztek. A
160 fős rendezvényen megje
lent Magyarország kanadai
nagykövete is, ezen az estén
nyílt m~g az Erdélyt bemutató
fotókiállítás, s a kórus ma
gyarországi útjáróllevetítettek
egy másfél órás filmet is. Az
egy hetes ottawai "vendégsze
repjésünk" minden napjára
szerveztek programot a
kanadai magyarjaink. Nos, az
Ottawai Magyar Kórus tagjai
is igazán kitettek magukért:
mÍilden este más-más család
hívott vendégségbe, ők mesél
tek életükről, mi pedig
meséltünk Gyomaendrődről, a
Körösökről, meg nagy

egyetértésben elborongtunk
idióta politikusaink nemzet
rontó ténykedésein.

Úton Torontó felé egy
hetet nézelődhettem Amerika
egyi k északi államában
Minnesota-ban. Szép októberi
időben láthattam Minneapolist
és a vele egybeépült szomszé
dos várost St. Paul-t. A legen
dás Mississipi folyó mentén
fekvő város a tartomány
székhelye. Itt található a
minnesotai parlament is.
Nincs körülvéve kordonnal,

az épület történetéről és egy
térképvázlatot, amelynek
segítségével bebarangolható a
csupa márvány épület.

Az amerikaiak és a
kanadaiak nem a kony
haművészetükről híresek. A
városokban jó részt
gyorsétkezdéket talál az
ember, ezekben megpróbálnak
mindenféle ipari élelmet,
gusztusosan csomagolva elad
ni. Lévén, hogy a Földnek
ezen a felén sokféle nemzet
vert gyökeret, ezért az

valami kínai bizniszről van
szó. Az országban található
minden Mandarin egyforma
berendezésű, önkiszolgáló
étterem, ahol több teremben
egyszerre akár 500 ember is
étkezhet. A különlegessége,
hogy fix árat fizet az ember és
annyit eszik, pontosabban
zabál, amennyi beléfér. A
salátáspult, a leveskínálat, a
húsospult, majd a sütemények
és a gyümölcsök mellett a
látványkonyhás szakácsok
bármilyen élelmet elkészí
tenek a vendég kérésére. Egy

ÚJ TÉLI GUMIABRONCSOKI
Árusítás mindenféle gépjárműhöz.
Szerelés, javítás, centírozás!

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

Üvegezés
képkeretezés

kisebb asztalosmunkák!
Házhoz is megyünk!
Gyoma, Fő út 187. sz.

(a Bethlen Kollégiummal szemben)

PVC 700 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
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Alegjobb megyei kajakos egyesület Akajakos olimpikon
is focizott

Angyal Zoltán szövetségi kapitány,
Weisz Róbert, a Magyar Kajak-kenu
Szövetség igazgatója és Horváth Péter
sportágfejlesztési elnök is megtisztelte
jelenlétével a Gyomaendrődi Körös
Kaj ak SE hagyományos évadzáró
ünnepségét.

A szakemberek az eseményt
megelőzőenkilátogattak a gyomaendrődi

vízi telepre, ahol megnézhették, hogya
fiatalok tavasztól őszig milyen körül
mények között készülnek. Gellai Imre

egyesületi elnök, majd Angyal Zoltán
köszöntője után az egész éves munkáé11
a válogattak, Tótka Sándor, Gellai Tamás
és Kiss Csaba külön jutalomban
részesült.

A II esztendeje működő gyomaen
drődi egyesület az utóbbi időszakban

Kovács Gábor és Kovácsné Kozma
Diána szakmai irányítása mellett a régió
egyik legsikeresebb utánpótlás-nevelő

kajak-kenu klubjává nőtte ki magát.
A Gyomaendrődi Körös Kajak

Sportegyesület II éves fennállásának
eddigi legsikeresebb szezonját zárta. A
pontversenyben - amely az országos
bajnokságok eredményeiből áll össze 
314 ponttal a 70 pontszerző egyesület
közül a 23. helyen zárt, amivel a legjobb
Békés megyeinek bizonyultak.

A húszfős versenyző i gárda az idén
hat magyar bajnoki címet szerzett, ami

ilyen kis létszámú egyesület esetében
egyedülálló teljesítmény. A Kovács
Gábor, Kovácsné Kozma Diána
edzőpáros tanítványai közül a hat bajno
ki eimből hármat Tótka Sándor, egyet
Kiss Csaba, egyet-egyet pedig a Lövei
Fanni, Lövei Kitti, Rákosfalvi Dóra,
Tímár Tímea összeállítású néayesb ,

valamint Lövei Fanni, Lövei Kitti,

Rákosfalvi Dóra női váltója hozott el.
Az idén született meg a kajak

egyesület első jelentős nemzetközi ered
ménye is. Az EüRV-re, ami a 15-17 éves
korosztály Európa-bajnoksága, a hazai

ob-n elért eredményei alapján kijutott
Kiss Csaba, aki K-I 1000 és K-4500
méteren is felállhatott a dobogó har

madik fokára.
A következő idényre két

versenyzőnk a serdülő-, egy pedig az
ifiválogatott keretbe való bejutást vívta
ki magának - tudtuk meg edzőjüktől,

Kovács Gábortól.
- A serdülőválogatott Tótka Sándor és

Gellai Tamás, valamint az ifiválogatott
Kiss Csaba töretlenül fejlődik.

De rajtuk kívül Gyarmati Balázs,
Litauszky Tibor, Kéri Virág, Ágoston

Kata, Rákosfalvi Dóra, Tímár Tímea,
Lövei Fanni, Lövei Kitti, Hunya

Gyöngyi, Bela Lili, Litauszky Gréta,
Giricz Petrik, Csatári Bence, Epresi
Konrád, R. Nagy Tibor, R. Nagy
Valentin, Bukovszky Péter, Csatári
Zsófia, Szabó Rebeka, Köpe András,
Csőke Zsolt, Hunya Péter, Kondor
Balázs, Csőke Richárd, Tímár Richárd is
pontszerző volt, akik valamennyien dic
séretet érdemelnek.

A kisebb-nagyobb regionális
versenyeken szinte minden gyerek meg

tapasztalhatta, hogy milyen érzés a
dobogón állni.

Mindezen eredmények alapján
elmondható, hogy a versenyző i lét
számhoz viszonyítva a Gyomaendrődi

Körös Kajak Sportegyesület az ország
egyik legsikeresebb utánpótlás-nevelő

műhelyévé nőtte ki magát az országban.

Abalesetveszélyes, felszakadozott,

igen rossz állapotú padlójú sport
csarnokban december 6-án nyolc csa

pat részvételével rendezték meg a

Mikulás Kupa kispályás labdarúgó
bajnokságot. A Gyomaendrődi Öreg

fiúk és a Nagyenyedi Öregfiúk csapata

évente többször is megmérkőzik

egymással, két alkalommal itthon, két
alkalommal pedig az erdélyi városban.

Az idei utolsó mérkőzésüketa Mikulás

Kupa keretén belül rendezték mea at::J

gyomaendrődiek.

A kupán N agyenyed és
Gyomaendrőd két-két csapattal, a
budapesti Danár Nyomda ugyancsak

két csapattal, valamint egy újságíró

válogatott és a j avarészt a

Sebők&Sebők Zrt. focistáiból álló
Szemünk Fénye Team csapatai vettek

részt. A Szemünk Fénye csapatát olyan
híresség is erősítette, mint például
Gyulai Zsolt olimpiai és világbajnok

kajak-kenus versenyző. Az eredmény
hirdetés a Körös Étteremben zajlott le,
ahol Gyomaendrődvolt polgánnestere

dr. Dávid Imre adta át a díjakat. Első

helyen végzett GyomaendrődL csapa

ta, második lett a Szemünk Fénye
Team, a harmadik pedig a Danár

Nyomda II. csapata lett. AgóIkirály

három góllal Sebők Zsolt (Szemünk
Fénye Team), a legjobb kapus pedig

Kozák Róbert (Danár Nyomda) lett.

FÖLDMÉRÉS

- épületfeltüntetés
- telek átalakítás

- kitűzés

Teljeskörű ügyintézés,
ingyenes tanácsadás!

Mikó Tamás
Telefon: 30/557-4595
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Szőnyegbombázást vagy
Gyurcsány-kormányt?

Még élnek köztünk, akiknek van
nak személyes emlékeik arról, hogy
az 1945-ben romokban hevert orszá
got három év alatt tulajdonképpen
lakhatóvá renoválták az akkoriak.

Pedig ezer sebből véreztünk.
Hatszázezer ember (javarészt életerős

férfi) máJen.kij roboton a Szovjetuniót
építette (lényegesen rosszabb hatás
fokkal, mínt az itthoniak), százezrek
nyugati emigrációban, százezrek
(gyakorta jeltelen) sírokban.

A pengő módszeres inf1álásával
hónapokon keresztül az éhbérnél is
kevesebbért gürcölt a lakosság.

Tetejébe eltartottuk a megszálló
hős szovjeteket, akiket nem a
szerénység jellemzett. Jóvátétel
fejében pedig vitték, amire gusztusuk
támadt.

Mégis talpra állta az ország, még
pedig rekordgyorsa~ággal. Szerte
Európában magyar csodáról beszél
tek.

Mi volt a titok? Ha jól emlékszem,
Sárközy Tamás professzortól hallot
tam egyszer a rádióban, de lehet,
hogy ő is idézte: minden nép értéke a
tudásának és az erkölcsének a szorza
ta.

Igen. Az akkori magyarok korsz
erüen képzettek voltak, megszokták a
becsületes, szorgalmas napi
munkavégzést, és világosan látták a
feladatot. Ha számba vesszük, vajon
ma hogy állunk, akkor pedig ...

Talán az a legfontosabb, hogy a
magyarok elsöprő többsége fel sem
fogja, mekkora bajban van az ország.
Arról pedig, hogy ezt ne is értse meg
soha, közpénzből gondoskodik a kor
mánypárti sajtó.

Az üzletiáncok, a bankokkal
karöltve, derűsen figyelik a karác
sonyi hitelfelvételeket. Nincs megál
lás, jól él a magyar.

Pedig a magyar államadósság
akkora, hogy a józan elemzők tudják:
gyakorlatilag kifizethetetlen. Gyur
csányék évekig hazudtak (tudjuk

Öszödről) - és azóta is hazudnak.
Azt hazudták, hogy aki tudja

melyik programmal 2007-OS-ban
kiböjtöljük, és aztán majd jön a fel
lendülés. Tudták, hogy nem igaz.

Most azt hazudják, hogy az IMF
hitel és az új "reform" (azaz
megszorítás) majd kihúz bennünket a
csávából. Ők maguk is tudják, hogy
nem Igaz.

Most azt mondják a munkavál
lalóknak, hogy sajnos a "világválság
miatt" nem teljesíthetők a 2007-ben
szerződött ígéretek. Szegény
köztisztviselők, vasutasok, egész
ségügyiek, pedagógusok és egyebek,
megint egy hazugsággal lettek
kifizetve.

Továbbá azt hazudják nekik, hogy
majd megoldják a problémáikat. Nem
fognak ezek megoldani semmit.

.Lelke mélyén egyébként mindez
nem is érdekli ezt a kormányzó elitet.
Mert a rendszer tökéletes - nekik.
Minden állami és gazdasági pénzkör
az ő malmukra hajtja a vizet.

Nekik profitál az egészségügy, a
"nemzeti" vagyonkezelés, nékik
folyik az EU-pénz, az ő ingatlanjaikat
bérli az állam, mégpedig évtizedes
szerződésekkel,ők semmisítik meg a
honvédségi ezt-amazt, ők szerződtek

az útépítésekre, ők döntik el, kik kap
nak a társadalmi meg egyéb pályázati
pénzekből. Ők üzletelnek Romá
niában, az ő szavaikat visszhangozza
a szlovák kormány.

Mi pedig, megannyi Malina
Hedvig, szépen rámegyünk az
egészre.

Ismétlem, az államadósság akkora,
hogy csak idő kérdése, mikor fogunk
beledögleni. A rendszer úgy van
kitalálva, úgy vagyunk igába fogva,
hogy soha többé nem tudunk kisza
badulni a járomból.

Egy szőnyegbombázás kevesebb
kárt okozott volna, mint ez a kor
mány.

Nyiri János (gondola)

Védjük meg a főiskolát!

Garanciák nélkül megszűnhet a
felsőoktatás Békés megyében. A
Tessedik Sámuel Főiskola megmen
téséért nyújt be módosító javaslatot
a Fidesz Békés megyei képviselő

csoportja az országgyűlésnek.

A Fidesz Békés megyel
képviselőcsoportja nem ért egyet a
kormány döntésével a Tessedik
Sámuel Főiskola megszüntetésével,
ezért egy közös nyilatkozat elfo
gadásával tiltakoznak a Tessedik
Sámuel Főiskola Szent István
Egyetembe történő beolvadása
ellen.

Nem értünk egyet a kormány
döntésével a Tessedik Sámuel
Főiskola megszüntetésével.

A főiskola - jogelődjeinek idejét
is számítva - 1927 óta Békés megye
felsőoktatásának egyedüli
képviselője és hosszú ideje - jelen
leg is - Békés megye egyetlen fel
sőoktatási intézménye. Aggoda
lommai tekintünk a főiskola Szent
István Egyetembe történő beolva
dására, féltve a közel 100 éves
Békés megyei felsőoktatást, nem
látva annak más szervezeti keretek
ben való működésének további
garanciáit. Ezek nélkül a garanciák
nélkül a főiskola szarvasi, békés
csabai és gyulai karai, szakjai bár
mikor megszüntethetők, mely
lehetetlenné teheti a Békés megyei
diákok továbbtanulás i lehetőségeit

térségünkben. Nincs válasz azokra a
kérdésekre, hogy mit fognak oktatni
és milyen szinten? Milyen szakok
maradnak meg garantáltan és mit
fognak beírni a diplomába? Mi lesz
azzal a karral, amelyik nem tudja
fenntartani magát? A főiskola hall
gatóinak hány százalékát érintheti a
mesterképzés, mely egyik legfőbb

indoka abeolvadásnak?
Mivel nincs garancia arra, hogy

megmarad a főiskola Békés
megyében, nem támogatjuk a
főiskola Szent István Egyetembe
történő beolvadását, hiszen a Békés
megyében élő diákok jövőjét kell
képviselnünk és felelős döntést hoz
Dunk az országgyűlésben.
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Arendszerváltás előtti időkhöz hasonlította
a jelenlegi helyzetet Orbán Viktor, a Fidesz
elnöke a párt legutóbbi kibővített választmányi
ülésén. Szerinte az akkori és a mostani politikai
elitre is igaz az, hogy kormányozni nem tud.

- Húsz éve azonban a rendszerváltással
sikerült megteremteni a politikai szabadságot, a
gazdasági szabadság viszont azóta is "börtön
ben sinylődik", azaz a magyar emberek nem
tudnak vállalkozni, pedig éppen az emberek a
gazdaság mozgatórugói. Orbán Viktor szerint
tehát egy "gazdasági szabadságharcot kell
vívni".

Apártelnök arról is beszélt, hogy meglátása
szerint 2009 a szocialista politika összeomlását
hozza majd, Magyarországnak pedig más poli
tikára van szüksége, és a Fidesz ezt képviseli.
Magyarországnak - mint nemzetnek és a csalá
doknak is - a maga urának kell lenni - mondta
Orbán Viktor. (Hír Tv)

Ha majd valamikor egy szemfules politoló
gus megalkotja korunk politikatörténeti
lexikonját, a politikai cinizmus címszava mel
lett biztos, hogy Orbán Viktor fényképét (is)
találja majd ajövő olvasója. Feltéve, ha addigra
nem a Fidesz testvérpártja, a Likud fogja kor
mányozni Magyarországot és ebből kifolyólag
nem borít el majd mindent a cenzúra árnyéka.

A mai helyzetet a rendszerváltás előtti

korszakhoz hasonlítani finoman is szólva
badarság. Való igaz, válságban vagyunk, a
rendszer működésképtelen, gyakorlatilag oda
jutottunk, hogy szinte "átkos" is jobb volt
ennél, úgy a szabadságérzetünket tekintve,
mint gazdaságpolitikai szempontból. Az állam
adósságunk többszöröse a kommunista dik
tatúra végén levő összegnek, mára viszont
nemcsak az állam, hanem a bankárkasztot
közpénzből, a mi pénzünkből és újabb ránk
terhelt hitelekből menteni igyekvő politikusok
nak hála, a lakosság is végzetesen eladósodott.

A legfontosabb különbség mégiscsak a
jövő perspektíváiban mutatkozik meg. Míg
1989-ben hittünk egy új társadalmi rendszer
sikerességében (köztársaság, demokrácia,
többpártrendszer), addig mára ez is elveszett. A
neoliberális közgazdaságtan hazug téziseivel
szembemenő és azokra alternatívákat kidolgo
zó értelmiségieket elnémították. Hazánkat min
den szempontból tönkretette az elmúlt húsz év
politikai berendezkedése. Eladósodásunk latin
amerikai méreteket öltött, úgy államilag, mint a
lakosság szintjén, miközben a
tönkretételünkben bűnös parlamenti el it
dőzsöl. Gyakorlatilag nem maradt olyan va
gyon a nemzet kezén, amely képes anyagi erő

források kitermelésére a köz számára.
Aszocializmus összeomlása előtt hihettünk

abban, hogy jön egy új, jobb világ. Ma ez a
hitünk is vakhitnek minősül, mert húsz évvel

ezelőtt hazánk felemelkedésére reális prog
ramokat lehetett megtervezni - és lehetett volna
végrehajtani -, ma azonban csak és kizárólag
egy jobboldali diktatúra lenne képes az orszá
got megmenteni az összeomlástól és végső

pusztulástól.
Az elmúlt húsz évben a szocialista tábor

"legvidámabb barakkjából" a globalista uralmi
rend "legszomorúbb ketrece", állatorvosi lova
lett hazánk.

Orbán Viktornak és pártjának oroszlán
része van abban, hogy ide jutottunk. Akár a
szocialisták, ő is kitartóan üldözte a másként
gondolkodókat, a globalizációval szemben
alternativát kínáJókat, vagy az EU-csatlakozás
veszélyeire figyelmet felhívó nacionalistákat.
A Fidesz eddig is csak a nemzeti oldal radikáli
sait igyekezett kinyírni, nem törődve olyan, tár
sadalmunkat végképp a skizofrénia állapotába
taszító jelenségekkel, mint a tömegbelövető,

pufajkás Horn miniszterelnökségéből fakadó
válság, avagy a szólásszabadság eJtiprása a
hazai közbeszédben.

Valóban, igaza van Viktornak, mikor azt
mondja, hogy a mai politikai elit képtelen
Magyarország vezetésére. Azt azonban nem
teszi hozzá, hogy ennek az elitnek nemcsak,
hogy ő is részese, hanem egyenesen egyik
szülője. Talán jó lenne, ha Orbán a nagyot
mondások helyett végre elkezdene beszélni
arról, mi is történt a kerekasztal tárgyalások
idején, milyen megállapodások köttetek, és a
nemzetközi politikai és gazdasági színtér mely
szereplői támogatták a hazaárulók hatalomba
való bebetonozását. Ő ott volt, neki tudnia kell
ezeket, és e lényeges információk nélkül nehéz
lenne a magyar nemzetet észhez téríteni. Persze
ezek csak vágyálmok, tudjuk, hogy O. V. nem
fogja elárulni azokat, kik ily magasra emelték
őt. Ráadásul kijelentései mintha arról
tanúskodnának, hogy nem ebben az országban
él. Idézem: "Húsz éve azonban a rendsz
erváltással sikerült megteremteni a politikai
szabadságot, a gazdasági szabadság viszont
azóta is "börtönben sínylődik", azaz a magyar
emberek nem tudnak vállalkozni, pedig éppen
az emberek a gazdaság mozgatórugói."

Orbán Viktor szerint tehát egy "gazdasági
szabadságharcot kell vívni", mert amúgy
csodásan szabadok vagyunk. A valós prob
lémák felismeréséről való elterelés mester
műve. Kádár szelleme is a 3,60-as kenyérrel
tartja bűvkörében mai napig a nyugdíjasok egy
jelentős részét, igy nem érdemes, sőt kife
jezetten káros a narancslogika szerint, ha
bonyolult morál is, társadalom filozófiai
kérdéseket feszegetünk. Nem tudom, hogy
miként létezhet úgy "politikai szabadság" húsz
éve egy országban, hogy közben nincs "gaz
dasági szabadság". Az egyik feltételezi a

másikat, és ha az egyikkel gondok vannak,
akkor értelemszerüen sérül a másik is. Persze
ez is csak olyan szőrszálhasogató okfejtés, hisz
egy valóban nemzeti elkötelezettségű politikus
számára csak a nemzet szabadsága létezik.

Más téren is észrevehette volna Viktor,
hogy nem beszélhetünk politikai szabadságról,
sem ma, sem az elmúlt húsz év alatt bármikor.
Ma szemeket lövet ki a hatalom, cenzúrázzák a
szurkolókat, büntetik a jogos önvédelmet, és
még sorolhatnánk vég nélkül a "politikai
szabadság" hiányára utaló jeleket. Sőt az
elmúlt húsz évben is bőven akad példa arra,
hogy nem igazán élhetett szabadon politikailag
a magyar. A rendszerváltás hajnalán sikeresen
elüldözték például Krassó Györgyöt a közélet
ből, zaklatták a Göncz Árpádot már időben

kifutyülő kopasz fiatalokat, a robbantásos
merényletek idején egy körözött bűnözővel

szerepelt egy fényképen az akkori belügymi
niszter (Kuncze) és az ilyen és ehhez hasonló,
tömegével előforduló esetek elkövetőit sehol·
nem büntette a hatalom, mint ahogy az olaj
szőkités is tabutéma maradt kormányszintől

fuggetlenül.
Avagy, Viktor, számodra az politikai

szabadság, hogy egy demokráciában választá
sok előtt el lehet titkolni az államháztartásra
vonatkozó adatokat? Illetve fideszes oldalról
ehhez szabad asszisztálni, két választás elcsa
lását is eltűrni. Ha neked ez politikai szabad
ság, akkor soha többet nem leszel miniszterel
nök - ami még a kisebbik baj - de "zseniálisan
tehetséges" politikus sem.

Nem "gazdasági szabadságharcra", hanem
totális lázadásra van szükség. Arendért. Az élet
minden területén ki kell alakítanunk a magyar
nemzetnek alternatívát kínáló megoldásokat,
de nélküled, Viktor'

Eleget szájkaratéztál már te is a magyar
közéletben, rengeteg időpontot adtál már a szo
cialista kormány eltünésére. A 72 órás ultimá
tumod 2 éve és három hónapja lejárt, most
2009-re ígérsz, tervezel valami borúsnak látszó
kormányátvételt. Azon pedig el kellene gondol
koznod, hogy Budaházytól én már évekkel
eze lőtt hallottam e kijelentést, miszerin t a
mostani politikaí elit képtelen irányítani az
országot. Gyuri t ezért üldözik, te pedig
szavazatokat szerzel egy egy ilyen kijelen
téseddei, hogy aztán elküldd aradikálisokat
valahova, ahol nem zavarják a játszmádat. Úgy
beszélsz, mint egy radikális, és úgy viselkedsz,
mint egy szadeszos'

Egy jó barátodhoz fordulok, amellesleg
iróként tehetséges, de tetteiben gyakran hul
ladék Bayer Zsolthoz, hogy megkérdezzem
tőled: Hol a pofátlanság határa?

Florian Geyer



INGYENES APRÓHIRDETÉSEK
HÁZ

Gyomán a Gárdonyi G. u. 21.
szám alatt 3 szobás, ebédlős,

összkomfortos családi ház nagy

kerttel, terasszal, melléképülettel és
garázzsal eladó. Érd.: 20/823-2513,

66/285-506
Gyomán, a Bocskai utcában

összkomfortos 160 m'-es, 4 szobás
ház+lakható, 40 m'-es melléképület

eladó. Ir. ár: 18,5 millió Ft. Tel.:
70/566-3938

Gyomaendrőd központjában a
Napkeleti u. 4. sz. alatti 2 szobás
gázfűtéses 1440 m' területű családi
ház nagy melléképülettel eladó.
Irányár: 3,7 millió Ft. Érd.:
62/442-858, 20/413-2770

Gyomán az Arany J. u. 16. sz.
alatt 4 szobás komfortos ház eladó.
Irányár: 9,5 millió Ft. Érd.:
20/5266-573

Öregszőlőben a kondorosi
kövesút mellett 500 négyszögöl
telken 76 m'-es, 1,5 szobás
komfort nélküli családi ház,
gazdálkodásra is alkalmas
melléképületekkel, lakható mel
léképülettel, garázzsal eladó.
Vezetékes viz az udvarban, ásott
kút, villany, telefon van. Irányár: 2
millió Ft. Érd.: 30/595-5045

Endrőd közponuában a Deák
Ferenc út 19. sz. alatt 2,5 szobás
összkomfortos, felújított kertes ház
eladó. Érd.: 70/217-9662

Endrődön a Kenderázatató u.

9. szám alatt összkomfortos
parasztház nagy udvarral eladó.
Ugyanitt bútorok is eladók.
Irányár: 2,7 m i II ió Ft. Érd.:
70/238-2135

Gyomán a Kálvin utcában 3
szobás, összkomfortos ház eladó.
Irányár: II millió Ft. Érdeklődni:

20/488-4899
Gyomán a Bercsényi u. I. sz.

alatt parasztház eladó. Gáz van, víz
nincs. Irányár: 3 millió Ft. Érd.:
20/335-8558

Gyomán a Fegyvernek u.38.
sz. alatt összkomfortos, 130 m'-es
családi ház eladó. Irányár: 9,5
millió Ft. Érd.: 20/594-2232

Nagylaposon, 75 m'-es
vályogház eladó. Villany van, víz
beköttethető. Irányár: 1,5 millió Ft.
Érd.: 20/431-8680

Öregszőlőbena szarvasi útnál,
a Polyákhalmi u. 17. sz. alatt ház
eladó. Irányár: 800 ezer Ft. Érd.:
66/283-553

Gyomán a Körös sor 2. sz. alatt
2 szobás, fürdőszobás ház
gyümölcsfákkal eladó. Szennyvíz,
gázkonvektor van. Irányár: 6
millió Ft. Érd.: 70/357-6961

Endrődön belülről teljesen
felújított ház nagy, parkosított

kerttel, dupla garázzsal sürgősen

eladó. Irányár: 7,5 millió Ft.

Érd. :30/606-6109
Összkomfortos, központi

fűtéses, 3 szobás csa lád i ház
üzlethelyiséggel eladó. Irányár:
8.5 millió Ft. Érd.: Korányí

Frígyes u. 7. 30/3375-772
Gyomán a Hősök útján kertes

ház eladó. Irányár: 19 millió Ft.

Érd.: 66/386-954
Öregszőlőben a szarvasi

kővesút mellett összkomfortos ház
eladó. Irányár: 2,3 millió Ft. Érd.:
66/386-523,30/441-7873

Gyomán a város közponuában,
csendes helyen, 2 szobás,
összkomfortos ház eladó. Szocpol.
igénybe vehető. Érd.: 30/84-158
61, 30/366-70-44

lAKÁS
A Vásártéri Itp.-en 4 lakásos

épületben 2,5 szobás lakás
alsóépülettel, 2 garázzsal eladó.

Irányár: 10,5 millió Ft. Érdeklődni:

66/284-190
Az Október 6 ltp.-en fóldszinti

2 szobás lakás eladó. Irányár: 5,8
millió Ft. Érd.: 30/644-3698

A Vásártéri ltp. 31.B. III/IO.
sz. alatt azonnal beköltözhető

lakás eladó, beépített konyhával és

légkondicionálóval. Irányár: 6,8
millió Ft. Érd.: 30/257-6654

A Vásártéri ltp.-en földszinti,

erkéJyes, 1,5 szobás lakásomat
elcserélném kertes házra a gyomai

részen. Irányár: 7,5 millió Ft. Érd.:
661282-982,30/513-6057

A Vásártéri Itp.-en 1,5 szobás.
erkélyes, bútorozatlan, felújított
lakás hosszú távra kiadó. Érd.:

20/7746-898
A Vásártéri ltp-en 1,5 szobás,

1. emeleti bútorozott, kis rezsijű

lakás kiadó. Érd.: 66/386-500
A Vásártéri ltp-en 2 szobás

lakás hosszú távra kiadó. Érd.:

661284-327
A Vásártéri ltp.-en 3. emleti 2

szobás eladó vagy kiadó felújított
állapotban. Irányár: 6 millió Ft.

Érd.: 20/344-8742, 20/512-7675

Vásártér i ltp albérlet kíadó'
TeL: 66/284-262

KERT, TELEK
A Bónom-zugban 500

négyszögöl vízparti telek eladó.
Érd.: 66/285-392

Szántóföldet bérelnék Gyoma

endrőd környékén. 30/4385-419
A Templom-zugban vízpartra

néző ingatlan eladó. Csendes,
nyugodt környezet, horgászási
lehetőség. Érd.: 70/943-8212

A Pocosban 1100 m'-es kert

kis faházzal, fúrott kúttal eladó.
Érd.: 66/284-242

Endrődön 1 kh szántóföld
eladó, osztatlan közösben.
Ugyanitt alig használt Siesta eladó.

Érd.: 20/334-6032

MUNKÁT KERES, KíNÁL
Korrepetálás, felzárkóztatás,

fejlesztő foglalkozások, másnapra,
dolgozatokra, versenyekre való
felkészítés, tehetséggondozás álta

lános iskolásoknak. Érdelődni:
30/856-3218

Veszélyes fák kivágása, tüzifa
fel vágása, elhanyagolt kertek,
porták, telkek gondozása, kaszá
lása. Elérhető ároni Telefon:

701283-0347
Kertek, udvarok szántása, ma

rása, egyengetése. 66/386-053

Kipufogó javítás és készítés,
va Iam int karosszériajav ítás.
Kétkerekű kézikocsi, molnárkocsi,

utánfutó eladó. Érd.: 30/524-3700

Házi betegápolást, gondozást,
kínai frissítő talpmasszázst
vállalok. Érd.: 66/386-452,

70/371-7057
Belső munkát, hidegburkolást,

laminált parketta lerakást téli

időszakban is vállalok. Érdek
lődni: 30/360-8128

Alkalmi fuvart keresek

Gyomáról Budapest VIII.
kerületbe. 2 szoba és konyhai
bútorok szállitásához, két hónapon
belül. Irányár: 25 ezer Ft. Érd.:

20/9917-564

EGYÉB
A Vásártéri Itp.-en garázs

eladó. Érd.: 30/9633-124
3 db 50 literes üvegballon,

utánfutó rotakapához. Irányár:
3500 Ft/db, 35 ezer Ft. Érd.:
66/386-549, Álmos u. 2/1.

Cserép eladó, Csabai 200 db,
Bohm cserép 1500 db. Irányár: 30
Ft/db, Érd.: 30/413-4577

Fehér zománcos kályha eladó.

Irányár: 8 ezer Ft. Érdeklődni:

Madách u: 9.
Újszerű állapotú kiságy teljes

felszereléssel, szép állapotú
gyermekruhák újszülött kortól két
éves korig eladó. Érdeklődni:

70/587-6804
Kifogástalan állapotú Bergon

babakocsi, fürdetőkád állvánnyal,

pólya, Pierre Cardin hordozó stb.
eladó. Érd.: 70/587-6804

Rekamié, 2 db fotel, 2 db

heverő olcsón, sürgősen eladó.
Érd.: 30/424-5051

Jó állapotban lévő Fég

konvektorok sürgősen eladók.

Érd.: 30/493-5950

Néhai Dancsó Árpád által
festett nagyméretű olajfestmény

sürgősen eladó. Érd.: 20/2010-181
Zepter gyártmányú új

elektromos kandalló féláron, 2 db

ágynemltartós heverő eladó.
Irányár: 20-10 ezer Ft. Érd.:

66/386-385
Régi konyhabútor, hálószo

babútor. mázsa, szőlőprés, fa
káposztás kád, villanymotor stb.

eladó. Érd.: 20/942-8257

Háromkerekű elektromos
bicikli eladó. Érd.: 20/208-1362

Csehszlovák 80 basszusos
tangóharmónika eladó. Érd.:
Vásártéri ltp. 2/3.

Motor nélküli terménydaráló,
eredeti csomagolásban lévő pára

elszívó, megkímélt számítógép
asztal eladó. Irányár: 15-6-6 ezer
Ft. Érd.: 20/472-9426

A Holdfény söröző aKulich
Gy. u. 45. sz. alatt eladó. Érd.:
30/243-0437

Jó állapotban lévő franciaágy
eladó. Érd.: 70/545-5399

5 mázsás utánfutó magasitóval
nagyon jó állapotban, 20 IO.
áprilisig érvényes műszakival,

kézikocsi, molnárkocsi eladó.
Érd.: 30/514-8867

Betontörmelék ingyen elvi
hető. Érd.: 20/313-7604

Hagyatékból bútorok, ruhane

műk, régi varrógép, szőlőprés.

mázsa stb. eladó. Érdeklődni:

30/472-7260

Yorkshire terrier kiskutyák
eladók. Érd.: 70/260-9223

3-2-1 ágyazható ülőgarnitúra

újszerű állapotban eladó. Irányár:

80 ezer Ft. Érd.:30/373-3360
Simson Star motor, Schwalbe

váz blokk nélkül eladó, Simson

alkatrészt veszek. Irányár: 48-20
ezer Ft. Érd.: 70/6338-213

Hajdú centrifuga, szekrények,

táskavarrógép, 2 db fotel,
karnisok, franciaágy, termény
daráló stb. eladó. Érdeklődni:

30/325-7989

Szabó Lajosnak és feleségének
52. házassági évfordulója
allwlmából sok örömet, boldog
ságaI. jó egészséget kiván két
lányuk Muci és Irén. vejük Elek és
unokáik: Andika és félje Józsi.
Anikó, Tündi és barátja.

8 éves, ivartalanított, magyar
vizsla szuka kutya ajándékba

elvíhető, költözés miatt. Nagyon jó
társ és jelzőkutya. Nyugodt,
kiegyensúlyozott. Házhoz viszem.

Érdeklődni: 06 30499 99 21.
Szarvason, a Hunyadi utca 24.

szám alatti összkomfortos, kertes
családi ház eladó. Ár: 8,5 millió

forint. Érdeklődni: 30/499-9921.



Kerttulajdonosok figyelem!
Tűzifavágást, veszélyes és egyéb fák kivágását, metszést,

továbbá fűnyírást, kaszálást, rc·:álást,

telkek gondozását,
elhanyagolt kertek és porták rendbetételét vállalom!

KISTRAKTORRAL KERTSZÁNTÁS!

Hermann Mihály 20/388-22-63

Érdeklődni: Tóth Jánosné Telefon: 20/9376-738

Eladó ingatlanok

,
I
I

van."liáDr.ít: 4.3MFt
Körost:lrcs:ín a Kossuth ulcában 94m2·", komfortos

CS:l!ádi ház eladó. lr'.myár: 6.7MFt
Körösl3rC.<án a Sz<chen); utcában 8lml-es komfonos

családi ház eladó. Irányár: 5.2M Ft
Köröstarcs.in a Paprév DüUóben zártken . rajla 50m2·

es tégla építésű hétvégi házzal eladó. Irányár: 1.6lvl Ft
Köröstarcs:ín az Irányi utcában 120ml-es összkomfor·

tos - központi fütéses. igényesen karbantartou családi ház
gar.izzsaJ. meUókópületekkel eladó. lr'dIlyár: 5.5MFt

Körostarcs:ín a Kossuth Ulciban 1420m2-es építési telek
eladó (villany. szennyvíz be van vezetVe).lrány:ir. 1.9MFI

Köröstarcs:1n 1845 m2 alapleriiletü szántó eladó.
lrány:ir. 900.000.· Ft

Köröstarcsán az Ady Endre "l<Joan 91m2-es félkom·
fonos ",:!Iádi ház (befejezetlen :illapotbanJ SÜRGŐSEN
ELADO. Irányár 2.3MFt

Békéscsa1lán aTessedik utcilian I85m2·es összkomfor·
tos sorház eladó. Irányár: 28M Ft

CsárdaszáUáson • FélhalrnoD zártket1 eladó. J6m2·es
komfort nélkiili. átlagos kil;telű használt épülenel. Villany
van. lrányác J.7M Ft

GyomaendrOOön a Vasvári Pál utcihan IDO m2-es
összkomfortos csal..idi ház eladó. lrány:ir. 9M FI

GyomaentlJődön a Vasv:iI' Pál utcában 60 m2-es kom
fortos csaI.di ház eladó. lrány:ir. 3M FI.

Gyomaendrödöo a Tamási Áron ulc.iban 80m2·es
központi füt'->es családi ház beépíthető padlástérrel. garaz
ZSaJ eladó. lr'dllyár: 9M Ft

Gyomaendródön a Jókai utc:iban 90ml-es komfonos
(konvektorosl CS:l!ádi ház eladó.lrány:ir. 7.5MFt

Gyomaendródön a VU.kerületben komfort nélkúli
9Om2es lakóbáz (tanya) eladó. Ásou '"ÚI. léglából épült
gazdasági épület van. Irányár 7MFI.

Gyomaendrőctön a Hősök úlján 96m2-es összkomfonos
iketházrész eladó. Irányár: 6.2MFI

Gyomaendródöo a Dobi UlCJoan 170m2-es összkom·
fonos családi ház garázzsal eladó. Irányár: 7.9MFt

Gyomaendródön a Vásánéri lakótelepen 34Om2·es
emeletes családi ház eladó. Az ingatlan emeleti része lakás
céljára alkalmas. földszinti része"pedig v:illaJkozás céljára
is alkalmas (központi fűté,. 3nagy tároló helyiség. 3 fázis.
műanyag nynászárók. kandalló a nappaliban. stb.) lrányir:
33MFL

Gyomaendrödön a Kiss Lajos üdül,)telepen IDO m2-es
komfonos. búlorozou hétvégi faház ön:illó gar.i7.zsal.
ön:illó ho~ász·stégge1 eladó. Irányár: 16MFI

Gyomaendrödön a Fáy András utc.iban 150m2-es
összkomfonos családi ház garázzsal eladó (gázkaz:\n. kan
dalló. 2fijrdőszoba - pezsgőfürdőveL ma.<százs kabinnal)
Irányár: 19.5MF1

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 céljábóll A szelvényen a megjelölt helyre
kell beírni a kívánt szöveget és a szelvényt levelezőlapon

vagy borítékban elküldeni a következő címre: Szó-Beszéd
5500 Gyomaendrőd, Hősök útja 51. Egy apróhirdetés
szövege lehetőleg ne tartalmazzon 15 szónál többet! A hirde
tések szövegéért felelősséget nem vállal a szerkesztőségi

Feladó neve: .

Címe: ..

Az apróhirdetés szövege: .

Önálló, Független Hitel· és Ingatlanközvetítő, Értékbecslő Iroda
5650 Mezőberény, Fortuna tér 11. (ALottózó mellett.)

Telefon: 20/455-1211, 70/558-9247 Telefon/fax: 66/424-314
E·mail: tteri@vipmail.hu

Mezooerényben a Bajcsy-Zs."ulcában 1200i2-es·össz
komfonos CS:l!ádi ház eladó. lrány:ir. 13M FI

Mezöberényben a Győri János utcában nm2-es kom·
fon nél,illi társasház eladó. lrány:ir. 3.2M Ft

Mezőb:rényben a József AttiJa utcában 1178 m2-es
telek eladó. lr'.iny:ir. 205M Ft

Mezöberényben a József AttiJa utcában 114m2-es
összkomfonos családi ház eladó. Irányár: 6M Ft

Mezőberény központjában. frek"vent;ilt helyen. igénye·
sen. e:<kluzivan fclójitou 130ml-es családi h:íz beépithetö
padJáslérrei eladó. Az ingatlan garázzsaJ. meUéképüleueJ.
gyönyörűen parkosílou udvarral v:illalkozás céljára is
alkalmas. lrány:ir. 24M FI

Mezőberényben a Kereki utcában 122m2-es tetőteres

komfonos CS:l!ádi ház 54m2-es meUéképüleneJ. önálló
garázzsal SÜRGŐSEN ELADÓ Irányár 1305M Ft

Mezooerényben a Gutenherg utcában 100m2-es kom
fonos családi ház eladó. Irányár: 5.5M Ft

Mezőberényben a Szénáskert utcában 55m2-es kom
fortos udva.ri házrész felójilOu :illapotban eladó. Irányár:
4.2M Ft

Mezöbeléoyben a Kunhalom utcJban 160m2-es CS:l!ádi
ház eladó. befejezetlen :illapOIban (50'k-os készültségi
fok"Ú). Irányár: 12.5M FI

Mezőberénybeo a Vórösmany u(ciban 106m2·es
összkomfoltOs 2szobás CS:l!ádi ház eladó. lr'.iny:ir. 605M Ft

Mezőberényben az Újtelep utcában 61 m2-es összkom
fonos családi ház. önálló garázzsaJ eladó. lr'.inyár: 5.4MFt

Mezőberényben az Ady utcában 66m2-es komfortos
polgári tipusó családi ház eladó. Irányár 4.3MFt

Mezóberényhen a Madarász utcában 55m2-es komfor·
tos családi ház ön:illó garázzsal eladó. lr'.iny:ir. 5.2MFt

Mezo1Jerényben a Kéthalom utc-ában 100m2-es kom
foltOS CS:l!ádi ház eladó. Irányár 705MFt

Mezőberényben az Ohv:ínykert ulciban 504m2-es
épüési telek közmű nélkül eladó. Irányár J.1 MFI

Mezóberényben a Kéthalom utcában 97m2·es 3szobás
komfonos családi ház eladó. Irányár: 605MFI

Kengyelen aTáncsics utcában félkomfonos családi ház
SÜRGOSEN ELADÓlrány:ir. 5.8M Ft

Mezőberényben az Erkel utc.iban 128 m2-es (3szoba +
nappali) komfortos családi ház eladó. Irányár: lüo5MFI

FüzesgyarmaIOn a Lenin utc.iban lDOm2-es komfonos
(konve'10ras) CS:l!ádi ház kandallóva! eladó. Az ingat·
lanboz 25m2-es üzlethelyiség is tanozik. Irányár: 13MFI.

Füzesgyannaton a Széchenyi utcában 90m2-es
összkomfortos légJa építésű cs:!ládi ház (leljes fütéskorsz·
elŰSítés. új vízvezetékrendszer. igényesen karoantanon)
önálló garázzsal eladó. lr.inyác 11.6MFt

Köröstartsán a PAPREV Kertben 37m2-es tetőtér beé·
pítéses ház gyümölcsös kemel eladó. Yí.z. villany. pince

r-----~-------~----------~-------~

Levélcímünk:
Szó-Beszéd

Szerkesztőség e
5500 Gyomaendrőd,

Hősök útja 51.
E·mail:

szobeszed@index.hu

Hirdetését
az interneten
is olvassák!

www.szo-beszed.hu

A, B (személygépkocsi),
C,CE

BosnyákJózsef
szakoktató
Tel.: 30/409·2868

TANFOLYAMINOíTÁS
FOLYAMATOSAN!
Emberségesen,
türe/mesen, hatékonyan
a biztonságos T
köz/ekedésért!
OKÉV: 060121
Akkr.lajstromszám: AL-1851

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. Q
~t1

-'"
Telefon: ~®\ l)

66/284-989, ~.?~ ~

20/359-68-42 rJ~--;;

36 éves férfiként társat
keresek. 164 cm magas, 59 kg
barna hajú és szemű vagyok.
Gyermek nem akadály. Érd.:
70/570-8007

Búvárszivattyú, tv-tartó osz
lop, Singer varrógép, babakocsi,
kompresszor, kaktuszok, Pándi
meggyfa, somfa, fügefa, szilvafa,
diófacsemeték, sertésvájuk, gázfő

zö palackkal, láncfűrész, üstök,
műanyag hordók, régi bútorok stb.
eladók. Érd.: 66/486-086

Endrődi részen régi épitésű,

teljesen közművesített (villany,
víz, gáz, szennyvíz) kertes ház
eladó. Irányár: 3,4 millió Ft
Tel.: 70/651-6010

200 literes Zanussi fagyasztó
láda eladó. Érd.: 30/426-1063

Puli kiskutyák és hizók, MTZ
traktor 3 tonnás pótkocsival eladó.
Irányár: 60 ezer Ft-tól. Érd.:
30/482-7526

Gyönyörű, 3 részes (két fotel,
egy ágyazható kanapé) ülőgar

nitúra, óarany szinű, faragott
lábakkal eladó. 52.000 Ft. Telefon:
66/284-469, 70/536-1549.

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



Gyomaendrőd,

Petőfi u. 2.

Telefon: 66/386-523

SZÉP
KARÁCSON);

ÉS BOLDOG l
ESZTENDŐT
KíyÁNUNK!

YOCCA
VIRÁGBOI:

Az akció 2008. 12.o1·tcil 12.31.;g
ezen eiül a keszlcl erejéig érvényes!

Sándor Service Kft.
5310 Kisújszállás, Deák F. u. 69-75.

Tel.: 59/321-134 www.fordsandorservice.hu

F sta Van 55·8.31100 km 9j·140 gJ1<M
F..sta· 43·7.31'100 m 128·173 gl1<m
Fu:s on 5 O-8 S 11100 km 119·2G2 g 1<1"'\

AUSTR ERM

Feel the difference

4"'.Prokoncept
energiatakarékos építési rendszer

kétoldali höszigeteléssel
• SO-70%-kal kevesebb !útési

költség' Höhídmentes szerkezet

06-30/3326-075·...::::.":.'-·
KIVITELEZés • HOSZIG.T.LlIs
GIPSZKARTON SZ.R.Lés • DINDI!LYI!Zá

JÖN AGÁlÁREMELÉ5!
GO UOM ATÉLRE - HŐSZIGETEUEN!

AIlellis TERRANOVA HiSZI ETEÚi RENDSZEREK
MÁR BRm6 1395 FtJmZ ÁRJá!

WEBER TERRUOVA 30 n. 30 ur. Helél 30 ur. AFEH~R ÁllÓANI

~~®!)~~Qo~~
í , ,. IQOOOoo~~~~Q
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